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ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОТРЕБОВИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОПІЗНАННЯ  П.М. РАБІНОВИЧА ТА 

ЙОГО ФОРМУЛА ПРАВА ЯК МОЖЛИВОСТЕЙ ІНДИВІДІВ 

 
Аналізується евристичний потенціал інструментально-потребового підходу до правопізнання П.М. Рабі-

новича і його формули права як можливостей індивідів. Обґрунтовано, що даний підхід до правопізнання адек-

ватний основоположним властивостям природного права в цілому та здатний забезпечити наукове пізнання 

податкового права з позицій антропо-соціального підходу. Дано антропо-соціальне визначення права як засно-

ваного на свободі волевиявлення (не детерміністського) основоположного інституційного способу буття інди-

віда в соціумі (спів-буття) по задоволенню його особистих і публічних потреб на засадах свободи, рівності і 

справедливості. Податкове право визначено як природний спосіб розподілу соціумом виробленого індивідами 

суспільно-корисного продукту на дів нерівні частини, призначенні для задоволення їх приватних і публічних 

потреб, тобто, як справедливе розподільне право індивідів, які утворюють соціум, іншими словами розподільна 

справедливість соціуму. 

Ключові слова: інструментально-потребовий підхід, антропо-соціальна парадигма пізнання податкового 

права, формула права як певних можливостей індивідів, справедливе розподільне право індивідів, приватні та 

публічні потреби індивіда, властивості податкового права, межі податкового права. 

 

                                                           
 Можна передбачити як з боку П.М.Рабіновича, так і певної частини його читачів потенційні заперечення про-

ти включення інструментально-потребового підходу П.М.Рабіновича в методологічну традицію доктрини при-

родного права. Зокрема, П.М.Рабінович в одній зі своїх нових робіт пише: «Якщо враховувати той соціально-

філософський концептуальний підхід, на якому ґрунтується наведена інтерпретація досліджуваного феномена 

[праворозуміння Європейського суду із прав людини – Г.Р.], то таке праворозуміння можна вважати інструме-

нтально-потребовим. А оскільки мова йде про потреби людські, то воно споконвічно є соціально-

антропологічним (як різновид соціально-позитивістського праворозуміння) (виділено мною – Г.Р.) [Див.: 

27, c. 21]. Це своєрідне самовизначення П.М.Рабіновича. Хоча в іншому місці цієї ж статті П.М.Рабінович не-

мов би спростовує сам себе: «Природне» і «легістське» праворозуміння як діалектична єдність протилеж-

ностей. Відтворимо в подальшому дефініції кожного із двох понять права (які ми обґрунтовуємо здавна…), що 

відповідає «природному» і «легістському» праворозумінню. «Природне» (згідно іншою, на наш погляд, більш 

адекватної термінології, «загально-соціальне» або «соціально-природне») право – це певні можливості учасни-

ків суспільного життя, які необхідні для задоволення їх біологічно й соціально-детермінованих – при певних 

історичних умовах – потреб, об'єктивно обумовлені досягнутим рівнем розвитку суспільства, забезпечені кож-

ному із усіх суб'єктів того самого виду відповідними обов'язками інших суб'єктів і збалансовані з потребами 

останніх, а також обумовлені такими можливостями принципи й соціальні норми. Отже, саме соціальні можли-

вості (свободи) і обов'язки суб'єктів, відбиті у відповідних принципах і нормах, становлять буттєву (античну) 

сутність загально-соціального права. Вони є суб'єктивними загально-соціальними правами й обов'язками» 

[Див.: 27, c. 15], що не тотожне «різновиди соціально-позитивістського праворозуміння». «Суб'єктивні загаль-

носоціальні права й обов'язки» вказують на їхню природно-правову природу. 

Ми не заперечуємо ні перше, тобто філософсько-методологічні позиції П.М.Рабіновича із приводу природи 

права й правопізнання, ні друге – віднесення його багатьма вченими-юристами до позитивістської доктрини 

права. Ми стверджуємо лише одне: інструментально-потребовий підхід П.М.Рабіновича до пізнання права 

цілком адекватний природі природного права й здатний забезпечити справжнє пізнання податкового пра-

ва з позицій доктрини природного права. 

Постановка проблеми. Весь попередній 

виклад нами методологічної традиції природно-

правової доктрини [10; 7; 9; 11; 8; 25; 6] одно-

значно переконує, що в неї завжди була раніше й 

залишається нині сильною стороною постійна її 

спрямованість до пошуку адекватної методоло-

гії.  Особливо це характерно для етапу наукової 

природно-правової традиції правопізнання, а в 

його природних межах – для некласичної пізна-

вальної традиції відродженого природного права 

й постнекласичної антропологічно-соціологічної 

традиції правопізнання. Вони переконливо де-

монструють не тільки методологічну поліфоніч-

ність, але й надзвичайну, особливо в порівнянні 

з методологічною традицією позитивістської до-

ктрини права, її творчу плодовитість. Зокрема, 
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саме на рубежі ХІХ – ХХ ст.ст. позначився реа-

льний поворот природно-правової традиції пра-

вопізнання до вироблення її власної методології. 

Своє перше формальне вираження цей поворот 

знайшов у доктрині поділу наук на науки про 

природу й науки про культуру.  

Відроджене природне право на філософсь-

ко-методологічному рівні виступало переважно в 

якості конкретного прояву, продовження й роз-

витку, а по ряду параметрів і як принципове від-

новлення, збагачення рефлексивної філософії. 

Наріжним у теорії пізнання відродженого приро-

днього права й загальним для  всіх його предста-

вників, як переконує аналіз цієї пізнавальної тра-

диції, продовжувало залишатися традиційне для 

всіх природно-правових концепцій того часу пи-

тання про застосовність (і її межі) методології 

природознавства у правопізнанні. В іншому ме-

тодологічні підходи різних течій та їх представ-

ників відродженого природнього права відрізня-

лися між собою: методологічний монізм застосо-

вував як формулу правопізнання Р.Штаммлер, 

емпіріокритицизм виступав як така формула в 

Є.Ерліха, синтетичний підхід був властивий для 

правопізнання Б.Кістяківського, феноменологіч-

не правопізнання практикував А.Райнах.  

Пошуки й обґрунтування власної мето-

дології правопізнання стали найбільш загаль-

ною, основною властивістю розвитку природно-

правової доктрини в постнекласичний період її 

існування. Вони здійснювалися в різних напрям-

ках, однак до теперішнього часу найбільш  від-

чутні результати принесли ті з них, які велися в 

руслі екзистенціального філософсько-методоло-

гічного підходу. Екзистенціалізм як напрям філо-

софсько-методологічної думки є продуктом ХХ 

століття. Він є продовженням і розвитком фено-

менологічного підходу й спрямований на відро-

дження онтології, на противагу методологізму й 

гносеологізму, що домінували в пізнанні до кінця 

ХІХ – початку ХХ століть. У світоглядних ме-

жах екзистенціалізму були вироблені й успішно 

апробовані екзистенціальний фундаментально-

онтологічний метод М.Хайдеггера як спосіб пі-

знання природнього права, при його допомозі було 

відкрито правову ситуацію як джерело буття права, 

а також експлікативно-экзистенціональний метод 

правопізнання Р.Алексі з його ключовою форму-

лою прав людини як основи права. 

Якщо пригадати першочергову нашу мету 

– відшукати такий природно-правовий метод 

або їх систему, за допомогою якого (або їх су-

купності) стало б можливим природно-правове 

пізнання природи фінансового права в цілому й 

природи податкового права як його частини 

особливо, то буде логічним задатися питанням: 

чи здатні хоч один або декілька з вище викладе-

них методів доктрин природнього права забезпе-

чити дійсне пізнання фінансового в цілому чи 

податкового права зокрема? Щоб аргументовано 

відповісти на це питання, слід визначитися, що ж 

за феномени ми розуміємо під фінансовим, подат-

ковим правом? Оскільки в даній роботі це не є спе-

ціальною проблемою нашого пізнання, обмежимося 

лише деякими міркуваннями  й твердженнями те-

леграфного стилю щодо даного питання, причому 

відразу ж перейдемо безпосередньо до позначення 

меж і властивостей податкового права. 

Виклад основного матеріалу. Отже, по-

перше, ми розділяємо філософсько-методоло-

гічні підходи тих учених юристів-фінансистів, 

які не зводять податкове право до позитивного 

податкового законодавства, а розрізняють і на-

віть при необхідності протиставляють ці фено-

мени. По-друге, загальновідомо, що податковим 

правом регулюються розподільні відносини в со-

ціумі. Зокрема, ще в давньогрецькій методологі-

чній традиції природно-правової доктрини пра-

вопізнання податкове право в числі інших видів 

права, говорячи звичайною для нас категоріаль-

но-понятійною мовою, відносили до розподільної 

справедливості [1, c.153], тому що вже тоді, бі-

льше того – ще до цього часу еволюції соціуму 

податкове право регулювало розподільні відно-

сини в ньому, які по своїй природі є горизонта-

льними відносинами. Інакше кажучи, податкове 

право належало раніше і належить нині до сфе-

ри буття природного права людей, є його невід'-

ємною частиною. Однак для того, щоб усі наші 

судження про природу податкового права з позицій 

антропо-соціального підходу і, відповідно, про на-

уковий метод його пізнання не були голослівними, 

бездоказовими, на даному питанні вважаємо за не-

обхідне зупинитися дещо докладніше. 

 На початку розгляду даного питання вка-

жемо, що в середовищі наукового співтовариства 

вчених юристів-фінансистів України, Російської 

Федерації, інших держав по теперішній час про-

довжує панувати легістське (державницьке) 

праворозуміння. У своїй сутності воно зводиться, 

як відомо, до ототожнення права з юридичними 

нормами фізичної поведінки, установленими або 

санкціонованими  державою в інтересах насам-

перед домінуючої частини соціально неоднорід-

ного суспільства й забезпечуваними тією ж дер-

жавою організаційно, ідеологічно й, якщо буде 

потреба, примусово. Інакше кажучи, на їхню ду-

мку, це право держави, тобто право сильного, а 
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ще точніше, право сили. Дуже точно й адекватно 

цей підхід розвинув у роботі «Походження роди-

ни, приватної власності й держави» ще Ф.Ен-

гельс. «Держава, – резюмував він, – є продукт 

суспільства на відомому щаблі розвитку; держа-

ва є визнання, що це суспільство заплуталося в 

нерозв'язне протиріччя із самим собою, розколо-

лося на непримиренні протилежності, позбутися 

яких воно безсиле. А щоб ці протилежності, кла-

си із суперечливими економічними інтересами 

не пожерли один одного й суспільство в безплід-

ній боротьбі, для цього стала необхідною сила, 

що стоїть, очевидно, над суспільством, сила, 

яка б зменшувала зіткнення, тримала його в 

межах «порядку». І ця сила, що походить із 

суспільства, але, що ставить себе над ним, усе 

більше і більше відмежовує себе від нього, і є 

держава» [20, c.170] (виділено мною – Г.Р.). 

«Для утримування цієї публічної влади [держави 

– Г.Р.] необхідні внески громадян – податки, – 

продовжує Ф.Енгельс. –  Останні були зовсім 

невідомі родовому суспільству» [20, c.171]. Тоб-

то, з позицій легістської доктрини праворозумін-

ня податки – атрибут держави, виникли разом 

з нею, а отже, відповідно податкове право – 

право держави. 

Чим обертається такий підхід до розуміння 

податкового права й оподатковування, досить 

відверто написав у свій час І.Х.Озеров: «Історія 

прямого оподатковування  (і не прямого також – 

Г.Р.) – це історія боротьби уряду й суспільства. 

Держава створює податки, суспільство вишукує 

способи їх уникнути; і доти, поки цей спосіб ще не 

знайдений, уряд користується створено ним фор-

мою обкладання; але як тільки потреба підкаже 

народу вихід, як уряд знову повинний гарячково 

шукати новий спосіб розкладки» [24, c.303].  

 При такому розумінні податку й податко-

вого права, як пише Н.Пєтухова, яка поглиблено 

вивчала історію оподатковування в Росії IX – XX 

століть, «межі оподатковування визначаються, з 

одного боку, потребами держави, з іншого боку – 

майновими можливостями населення. Тому свої 

потреби в коштах влада повинна погоджувати з 

можливостями населення. Є об'єктивні ознаки, 

що показують межу обкладання, – резюмує 

Н.Пєтухова, – 1) збільшення податку на спожи-

вання не дає зростання доходів; 2) дохід від пря-

мого податку знижується; 3) високо обкладена 

галузь господарства занепадає» [26, c.4]. 

Отже, етатистське  (легістське) подат-

кове право – це головним чином засіб утримання 

держави й збагачення її бюрократичного про-

шарку, інструмент держави – сили для примусу 

відповідних соціальних верств, насамперед у 

сфері відносин власності, метою якого є знову ж 

примусове, тобто проти волі природного власни-

ка, вилучення по можливості більшої частини 

його приватної власності й присвоєння цієї 

вилученої власності державою для наступного 

використання її на свої потреби й цілі, а також 

потреби й цілі бюрократичного її прошарку, без 

будь-яких зустрічних зобов'язань із боку держа-

ви перед платниками податків. Досить відверто й 

недвозначно  недавно висловився із цього при-

воду законодавець Російської Федерації. Так, у 

статті 2 «Відносини, регульовані законодавством 

про податки й збори» Податкового кодексу РФ 

вказується: «Законодавство про податки й збори 

регулює владні відносини (виділене мною – 

Г.Р.) по встановленню, впровадженню й вилу-

ченню податків і зборів у Російській Федера-

ції…» [22, c.4].  

 Тобто,  етатистське податкове право у 

своїй сутності є різновидом державного конфіс-

каційного права. У ньому взагалі відсутній інди-

від як повноцінний суб'єкт цього права, тому що 

він згідно відведеному йому податковим законо-

давством держави статусу всього лише контра-

гент держави, зобов'язана сторона в суспіль-

них відносинах по сплаті податку. Соціуму, що 

складається з таких індивідів, визначена незави-

дна участь дійної корови, хазяїн якої – держава – 

не обтяжує себе турботою утримувати цю корову 

належним чином, годувати й напувати її. 

У легістського праворозуміння в цілому й 

розуміння податкового права особливо є й безліч 

інших непоправних з позицій його теоретико-

методологічної парадигми недоліків. Вони давно 

й добре відомі науковому співтовариству й на-

вряд слід повторювати їх. Вважаємо необхідним 

звернути увагу на інше – легістське розуміння 

податкового права, яке вже давно перебуває в 

антагонізмі з науковими знаннями про податки й 

оподатковування, що виробленні багатьма ін-

шими гуманітарними й суспільними науками – 

археологією, історією, етнографією, етнологією, 

соціальною антропологією, культурною антро-

пологією, юридичною антропологією й інших. 

Недавно на одне з таких протиріч у наукових знан-

нях про податки й оподатковування етатистської 

доктрини оподатковування й вище перерахованих 

нами наук звернув увагу відомий російський уче-

ний юрист-фінансист О.В. Дьомін [13; 14]. 

Він помітив, що «стала думка про те, що 

потреба у податках виникає з моменту утворення 

держави», «оподатковування виникло одночасно 

з першими державами», «виникнення оподатко-
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вування було викликано появою держави й дер-

жавного апарату, що створили фіскальні механі-

зми, які й використовували, для фінансування 

своїх видатків» і т. ін. – вимагають критичного 

переосмислення (виділене мною – Г.Р.). Необхід-

ність у формуванні публічних фондів існувала й 

у додержавну епоху, ці потреби покривалися 

шляхом різного роду безоплатних вилучень, час-

тина з яких цілком може бути названа протопо-

датками. У цьому значенні держава не створи-

ла податки [при переході до першого класового 

суспільства – рабовласницького ладу – Г.Р.], але 

лише «перехопила естафету» у попередніх суспі-

льних систем, трансформуючи й пристосовуючи 

«під себе» тривалий час існуючі і освячені 

традицією (виділене мною – Г.Р.) форми май-

нового перерозподілу» [14, c.22]. 

В іншому місці О.В. Дьомін аргументоване 

резюмує: «На наш погляд, історія податків і опо-

датковування значно старше історії самої держа-

ви. Платежі, подібні  податків, з'явилися вже в 

додержавну епоху. Слід погодитися, що «різні 

форми регулярних зборів, податей, данин та ін-

ших платежів, що мають податкову природу 

(виділене мною – Г.Р.), виникли задовго до поя-

ви держави в класичному її розумінні». У цьому 

значенні держава «прийшла» на добре підготов-

лений ґрунт. Перерозподільні механізми з метою 

забезпечення публічних потреб (виділене мною 

– Г.Р.) з'явилися набагато раніше держави й ба-

гато в чому підготували виникнення останньої, 

заздалегідь створивши – у прямому й перенос-

ному значенні – «живильне» середовище для іс-

нування державної бюрократії» [14, c.22]. 

Такою публічною потребою, що викликала 

до життя оподатковування, О.В.Дьомін називає 

відділення функцій публічного управління від 

матеріального виробництва суспільних благ. 

«Відділення функцій публічного управління від 

матеріального виробництва, – пише він, – обумо-

влює необхідність вилучення частини власності 

окремих родин для утримання бюрократії, що 

з'явилася, насамперед, вождя з його оточенням і 

військових дружин. Витрати на управлінський 

апарат, який був відсутній у первісному світі, – 

головна причина появи оподатковування в су-

часному його розумінні. Таким чином, – резюмує 

О.В.Дьомін, – загальний казан «із занепадом 

первісного суспільства не зникає зовсім, а тран-

сформується в бюджет і в такому вигляді буде 

існувати аж до теперішнього часу» [14, c.22]. 

Достовірність вище викладених О.В.Дьомі-

ним положень, суджень, узагальнень, оцінок і 

висновків, надто обережно  розміщених ним під 

мало зобов'язуючою рубрикою «полемічні нота-

тки», базується на дійсних, багаторазово переві-

рених протягом майже півтора століть даних ін-

ших наук – історії, археології, соціальній антро-

пології, культурній антропології, юридичній ан-

тропології й ряду інших. Їхні наукові результати 

верифіковані й давно успішно застосовуються ба-

гатьма співтовариствами вчених-гуманітаріїв за 

кордоном, а останнім часом також у РФ і Україні. 

Тільки співтовариства наших учених юристів-

фінансистів до останнього часу з відомих причин 

вони не цікавили. Вищевикладені О.В. Дьоміним 

теоретичні положення є науковими й вимагають 

відповідного ставлення до себе з боку інших учених. 

Разом з тим О.В.Дьомін уникає, усвідом-

лено або випадково, відповідей на багато можли-

вих питань про природу податкового права: Чи 

правильно ототожнювати податки, оподаткову-

вання з податковим правом? Якщо податкове 

право виникає одночасно з оподатковуванням, то 

чиє воно, це податкове право і яка в нього при-

рода? Якщо це право, кажучи словами О.В.Дьо-

міна, «бюрократії, що з'явилася, насамперед, во-

ждя з  його оточенням і військових дружин», то 

чим саме в дійсності є цей соціальний феномен – 

однією з зародкових форм державності або яви-

щем зовсім іншої природи, але тоді якої? Який 

генетичний код податкового права? Вважаємо 

за необхідне підкреслити, що вищеописана про-

блемна ситуація, що давно існує в науці подат-

кового права, ні з якої боку не може бути квалі-

фікована як недолік наукових конструкцій 

О.В.Дьоміна. Навпаки, він одним з перших виявив 

дану проблему, звернув на неї увагу. Дана про-

блемна ситуація – недолік усієї позитивістської 

науки податкового права. 

Як переконує величезний історичний дос-

від еволюції природно-правової і позитивістської 

доктрин пізнання права, задовільні відповіді на ці 

й безліч інших питань про виникнення й природу 

податкового права можливо отримати тільки з 

методологічних позицій потребового підходу до 

праворозуміння в цілому й розуміння податково-

го права зокрема в природніх межах його антро-

по-соціальної парадигми. «Згідно потребового 

підходу власне «праворозуміння – це відобра-

ження в людській свідомості за допомогою по-

няття, позначуваного терміном «право» (або 

будь-яким іншим однозначним з ним словом або 

символом), того явища, яке оцінюється як корис-

не для задоволення потреб існування й розвитку 

певного суб'єкта, або ж відображення безпосере-

дньо таких потреб» [27, c.10].  
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Ще Г.В.Ф. Гегель у знаменитому його 

Вступі до «Філософії історії» стверджував: 

«Найближчий розгляд історії переконує нас у 

тому, що дії людей випливають із їхніх потреб 

(виділене мною – Г.Р.), їхніх пристрастей, їх ін-

тересів, їх характерів і здібностей і притім таким 

чином, що спонукальними мотивами в цій 

драмі є лишень ці потреби (виділене мною – 

Г.Р.), страсті, інтереси й лишень вони відіграють 

головну роль…» [12, c.20]. 

Оскільки теоретичне дослідження апріорі 

вимагає застосування особливих методів пізнан-

ня – ідеалізації (методу побудови ідеалізованого 

об'єкта); уявного експерименту з ідеалізованим 

об'єктом, який ніби заміщає реальний експери-

мент із  реальним об'єктом; особливих методів 

побудови теорії (сходження від абстрактного до 

конкретного, аксіоматичний і гіпотетико-дедук-

тивний методи); методів логічного й історичного 

дослідження й інших [32, c.160], то визначення 

поняття й часу виникнення податкового права з 

позиції антропо-соціальної парадигми вважаємо 

за доцільне й навіть необхідним почати із з'ясу-

вання з загального поняття – первісного, недефо-

рмованого державою, природного, а ще точніше 

– антропо-соціального права  й часу його появи. 

У новітньому постсоціалістичному правоз-

навстві, на нашу думку, найбільше адекватно 

розкриває поняття й природу такого права П.М. 

Рабінович. Він, зокрема, пише: «Природне» (згі-

дно з іншою, на наш погляд, більш адекватної 

термінології, «загально-соціальне» або «соціаль-

но-природнє») право – це певні можливості 

учасників суспільного життя, які необхідні 

для задоволення їх біологічно й соціально де-

термінованих – при певних історичних умовах 

— потреб (виділене мною – Г.Р.), об'єктивно 

обумовлені досягнутим рівнем розвитку суспіль-

ства, забезпечені кожному із усіх суб'єктів одно-

го й того же виду відповідними обов'язками ін-

ших суб'єктів і збалансовані з потребами остан-

ніх, а також обумовлені такими можливостями 

принципи й соціальні норми» [27, c.15]. 

Щоб істинно зрозуміти всю глибину й по-

тенційну продуктивність для правознавства цьо-

го визначення права, відзначимо, що ключовою 

його методологічною знахідкою є виявлення, 

«схоплення» моменту збігу в індивіді на рівні 

його іманентних властивостей людського й 

правового феноменів. Тут потрібні пояснення. 

По-перше, у вище наведеному визначенні права 

прямо не говориться про індивіда як його носія, а 

мова йде про «учасників суспільного життя, 

яким властиві біологічні й соціально детермі-

новані потреби». Методом виключення за допо-

могою формальної логіки нескладно переконати-

ся, що такими є тільки  індивіди. 

По-друге, в «Великому тлумачному слов-

нику сучасної української мови (з додатками й 

доповненнями)» за редакцією В.Г.Бусела поняття 

«можливості» пояснюється як «внутрішні сили, 

ресурси, здібності» [4, c.684], інакше кажучи, 

стосовно нашого випадку це властивості інди-

віда. Тобто, онтологічний вимір права – його 

природне буття – вказує однозначно на індивіда. 

Усвідомлення теоретичним правознавством як 

незаперечного того факту, що людина і право 

корелюють між собою на рівні своїх сутностей, 
перебуває не в ряді розширення традиційних уяв-

лень про право, а відкриває собою якісно інше, 

принципово нове розуміння його антропо-соціаль-

ної сутності, на основі якого згодом мабуть, вини-

кне, як у свій час прогнозував В.С. Нерсесянц, нова 

правова парадигма [23, c.154-155]. 

З урахуванням вищевикладеного можна 

запропонувати коротше та точніше визначення 

права як антропо-соціального феномена, а саме: 

право – це заснований на свободі волевияв-

лення (не детерміністський) спосіб норматив-

ного існування індивіда в соціумі (спів-буття) 

щодо задоволення його особистих і загальних 

(публічних) потреб на засадах свободи, рівнос-

ті й справедливості. Інакше кажучи, право – 

урівнююча свобода індивіда. Таким чином, спо-

конвічним носієм права є соціалізований інди-

від, він же є і його системоутворююче ядро.  

Ще коротше визначення права з позицій 

антропо-соціального підходу можна знайти в та-

лановитого й досить оригінального французько-

го філософа права Етьєна Ле Руа, який обґрунту-

вав у монографії «Гра законів. «Динамічна» ан-

тропологія права. Поради й напуття молодому 

юристові-гравцеві» власну концепцію «права як 

правил соціальної гри» [34, P.67], але при цьо-

му, на жаль, втратив у запалі дотепної полеміки 

зі своїми опонентами онтологічну визначеність 

права, насамперед його витоки. 

Не менш складним і заплутаним є й питан-

ня про історичний час виникнення права. Згідно 

логіці антропо-соціального підходу до праворо-

зуміння, очевидно, буде правильним твердження, 

що воно виникло одночасно з індивідом як соці-

альним суб'єктом. Але коли в такому випадку 

з'явився індивід як соціальний суб'єкт? Тривалий 

час у різних гуманітарних науках, насамперед в 

археології, вважалося правильним твердження, 

що антропогенез випереджав соціогенез і, отже, 

спершу з'явився homo sapiens, а потім людина 
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соціальна. Однак епохальні археологічні відк-

риття середини ХХ століття перекреслили ці 

уявлення й дозволили, зокрема, українському 

археологові П.П.Єфименко зробити висновок, що 

«уже первісні громади неандертальців при їхній 

безсумнівній замкнутості (ендогамності) були 

прямими попередниками й деякою подобою родо-

вих громад» [15, c.304-305]. Іншими словами, по-

чатки родової організації, тобто, виникнення соці-

уму, прослідковується вже в епоху палеоліту. 

 Ця обставина дозволила пізніше відомому 

російському знавцеві первісних суспільств 

Ю.В.Бромлею резюмувати: «але раз так, то родо-

ва організація виявляється дещо старше homo 

sapiens і поворотний момент у соціогенезі випе-

реджає поворот в антропогенезі» [3, c.19]. Так 

що homo habilis («людину вмілу») на даний мо-

мент часу можна обґрунтовано вважати першою 

соціальною людиною і першим носієм права, 

правовою людиною. Ще один відомий російський 

учений, антрополог права А.І.Ковлер із цього 

приводу відзначав: «Коректуючи засвоєну зі 

шкільної лави установку на те, що «праця ство-

рила людину», можна зробити висновок, що не 

тільки праця створила людину, але й елементар-

не соціальне життя, що супроводжувало її з пер-

шими заборонами» [17, c.95].  

Коли ж і як виникло податкове право й у 

чому полягає його природа й генетичний код? 

Очевидно, насамперед слід зазначити ту обста-

вину, що оскільки право як ціле явище є спосо-

бом соціального спів-буття індивіда, є одним з 

фундаментальних його властивостей, то логічно 

припустити, що й податкове право як невід'ємна 

частина цілого також є частиною цієї фундамен-

тальної властивості людини соціальної. 

Вважаємо також необхідним нагадати, ка-

жучи словами А.Є. Ахназарова, що «застосуван-

ня антропного принципу передбачає, що власти-

вості й структури вироблених людиною феноме-

нів визначаються її, людини, властивостями й 

структурами, а не навпаки» [2]. У нашому випа-

дку це означає, що неприпустимо впадати в 

крайність і ототожнювати індивіда винятково  

із соціальними якостями. Саме цим шляхом піш-

ли прихильники легістського праворозуміння й в 

остаточному підсумку втратили людину, втра-

тивши внаслідок цього дійсне сприйняття й ро-

зуміння власне права. Згідно з родовою сутністю 

                                                           
 Революцію у археології та в науці древньої історії здій-

снили відкриття англічанина Л.Ліка у Олдовайській 

ущелині в Танзанії [Див.: 35]. Правда, находки амери-

канца Тима Уайта в 1994 г. в Эфиопии могут удлинить 

историю человекообразных существ до 5 млн. лет! 

людини її біологічне існування неможливе без 

соціального існування, а соціальне буття, в свою 

чергу – без біологічного, ще ширше – істинно-

природного, особисте неможливе без публічного 

й навпаки. Одна властивість із неминучістю пе-

редбачає іншу, містить її в собі й безупинно  взає-

модіє з нею. Це дві взаємозалежні, але одночасно й 

взаємозаперечні  сторони того самого життєвого 

процесу, потоку життя. Відносини між ними ма-

ють симетрично-асиметричну природу. 

Отже, природні потреби людини як істоти 

соціальної споконвічно переслідують дві групи 

цілей – строго індивідуальні й властиві безлічі 

індивідів або всьому соціуму, у сучасній термі-

нології публічні. Згідно багаторазово перевіре-

ним і верифікованим багатьма професійними на-

уковими співтовариствами достатньої кількості 

фактів з первісного життя індивіда, досить три-

валий час співвідношення між його особистими 

й публічними потребами було надзвичайно аси-

метричним на користь перших. Тому для регу-

лювання малої дещиці суспільних відносин  по 

задоволенню публічних потреб індивіда спеціа-

льний правовий інститут з'явився не відразу, 

оскільки, з одного боку, необхідна для його при-

родного виділення й відокремлення критична 

маса, кажучи словами А.І. Ковлера, спільно «пере-

житого  правового порядку» [17, c.117] (звичаю), 

складалася навіть за історичними мірками трива-

лий час. З іншого боку, протягом декількох якісно 

відмінних між собою  етапів соціогенезу людини 

як вже соціального індивіда була відсутня суспіль-

на потреба в такому інституті його права. 

Завершення процесу формування інституту 

податкового права людини та її відокремлення 

наклалось у часі з одним з епохальних поділів 

суспільної праці, а саме з відділенням функцій 

професійного управління від безпосереднього 

виробництва матеріальних благ. До цього часу не 

тільки виросла продуктивність суспільної праці, 

що дозволила іншій частині соціуму утримувати 

професійний управлінський апарат, але насампе-

ред з усією силою проявилася загально-соціаль-

на, тобто, людська потреба в професійній 

управлінській  діяльності, спрямованій на са-

мозбереження й подальший саморозвиток відпо-

відного соціуму.  

Численні факти, здобуті різними науками 

про первісну людину й соціум, свідчать також, 

що таке професійне управління соціумом з його 

атрибутикою, що постійно ускладнюється, ви-

явилося трансформацією попереднього непрофе-

сійного самоврядування відповідного соціуму, а 

не було привнесено в нього ззовні. І хоча це 
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професійне самоврядування соціуму містило в 

собі й деякі потестарні властивості, функції, 

останні знаходилися ще на вторинних ролях, не 

були відособленими від неполітичних управлін-

ських функцій.  

Вважаємо за доцільне привести тут зваже-

не й обґрунтоване судження А.І. Ковлера: «Важ-

ко знайти грань, що відокремлює племінну раду, 

яка ще є органом демократичного общинного 

самоврядування, і раду, що стоїть уже як орган 

володарювання, відділений від рядових груп од-

ноплемінників. Одні дослідники неабияк потру-

дилися, щоб ідеалізувати цей інститут родової де-

мократії, інші – щоб побачити в ньому зачатки 

державної влади. У будь-якому разі, очевидно, що 

згодом рада старійшин племені перетворюється  

з органу самоврядування, якому за необхідності 

делегуються повноваження племінних зборів, в 

орган управління одноплемінниками, що вже 

має та усвідомлює свій власний інтерес, що й 

стає соціальним «наростом» племінної спільно-

сті» [17, c.163]  (виділене мною – Г.Р.).  

«Тільки пізніше ці молодчики ставали чле-

нами особливого класу», – зауважив К.Маркс у 

конспекті лекцій Г.Мена з історії інститутів у 

тому місці, де мова йшла про виникнення племін-

ної знаті, що верховодила над залежними одно-

племінниками і яка мала вже свій власний інте-

рес. Отже, було б помилковим, не відповідним 

історичній дійсності не тільки ототожнювати, а 

навіть якось інакше пов'язувати їх з феноменом 

держави й державності» [21, c.382].             

Як свідчать численні джерела стосовно 

проблеми соціогенезу людини, виділення управ-

лінської праці в самостійний професійний вид 

суспільної праці відбулося в історичну епоху 

«військової демократії» [детальніше див.: 16; 18; 

19; 33], тобто, на заключному етапі історії перві-

снообщинного ладу, у період трансформації ін-

ститутів родової й общинної демократії в органи, 

що стають над родообщинними  самоврядними 

структурами, які  відмежовуються від них, але 

ще нерідко зберігають їх зовнішню форму. Це 

ускладнює вченим «пізнання» тих або інших се-

ред величезного різноманіття суспільних струк-

тур цієї винятково мінливої перехідної епохи. 

Інакше кажучи, це вже був період племінної са-

моорганізації соціуму, що вирізнявся власними 

«соціальними якостями».  

Дуалістична природа індивіда, яка з неми-

нучістю поєднує в собі біологічне і соціальне, 

індивідуальне і суспільне начала, визначила й 

двоїстий характер потреб людини як соціального 

феномена – приватні потреби й публічні пот-

реби. Тому податкове право індивіда і є за сво-

єю природою розподільним – з його допомогою 

вироблений людиною продукт розщеплюється на 

дві майже ніколи не рівні між собою частини: 

одна призначена для задоволення приватних, 

особистих потреб індивіда, інша – для його пуб-

лічних потреб, що збігаються з потребами інших 

індивідів. Тобто, споконвічно податкове право 

відрізняється антропо-соціальною природою. 

Отже, з позицій антропо-соціального підходу 

податкове право можна визначити як природ-

ний спосіб розподілу соціумом виробленого 

людиною суспільно-корисного продукту на 

дві нерівні частини, призначені для задово-

лення її приватних і публічних потреб. Інакше 

кажучи, це справедливе розподільне право індиві-

дів, які складають соціум, або  розподільна спра-

ведливість соціуму. 

Після вищевикладеного ще раз задамося 

вже поставленим на початку даної статті питан-

ням: чи можливе природно-правове пізнання 

природи податкового права при допомозі котро-

го-небудь із уже викладених раніше нами мето-

дів пізнавальної традиції доктрини природнього 

права? Відповідь на це питання повинна бути 

скоріше негативною, ніж позитивною. Але чи 

можливе в принципі природно-правове пізнання 

податкового права? Безумовно, можливе й не-

обхідне, тому що в цього правового феномена 

природно-правова природа. Імовірно, згодом 

буде створений спеціальний метод природно-

правового пізнання податкового права. На ко-

ристь цього припущення вказують багато фактів, 

серед яких звернемо увагу лише на два з них, у 

нашому уявленні основних. Перший з них вкорі-

нений у спрямованості еволюції соціуму, корені 

якого йдуть у додержавне суспільство, на фун-

даменті якого виникло державне суспільство, 

але вже низку останніх сторіч трансформується в 

громадянське суспільство, у якому держава зна-

ходить природні властивості правової держави й 

стає інструментом соціуму в його бутті. Такі 

метаморфози знову піднімають історичну місію 

природного права, що забезпечує домінуючі в 

громадянському суспільстві горизонтальні зв'яз-

ки між його індивідами й іншими суб'єктами, а 

також, відповідно, і природно-правового типу 

правопізнання. Другий факт полягає в тому, що 

умовою виникнення, існування й розвитку науки 

є практична затребуваність наукового – а пост-

некласичне правопізнання є саме таким – пізнан-

ня залучених у життєвий процес феноменів, у 

числі яких у цей час усе очевидніше заявляє про 

себе й природне право. 
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Поки ж що належним інструментом пост-

некласичного наукового пізнання природного 

права може бути інструментально-потребовий 

підхід П.М.Рабіновича і його формула права як 

певних можливостей учасників суспільного 

життя. Нами відзначалося, що справжнім пер-

шовідкривачем ідеї потребового підходу до пра-

ворозуміння й правопізнання, говорячи мовою 

сучасної науки, постав Сократ. Його пріоритет і 

заслуги в цьому безперечні, як безперечно й те, 

що він тільки сформулював питання про потре-

бове пізнанні права, а ще точніше – Сократ на-

мітив, позначив принцип потребового правопіз-

нання. З тих пір до нашого часу в різних формах 

цей принцип був присутній практично у всіх 

природно-правових та інших методах правопіз-

нання. Переконливим свідченням цього факту 

стало, зокрема, і наше дослідження методологіч-

ної традиції доктрини природного права [5]. 

Однак у якості спеціального природно-

правового пізнавального інструмента потребовий 

підхід до правопізнання, у відповідності сучас-

ному рівню розвитку юридичної науки, був сфо-

рмульований ще в межах позитивістської тради-

ції правопізнання відомим українським філосо-

фом, методологом і теоретиком права П.М.Рабі-

новичем у його монографії «Соціалістичне право 

як цінність», вперше опублікованої у видавницт-

ві при Львівському державному університеті ви-

давничого об'єднання «Вища школа» в 1985 р. 

[28]. Це був справжній прорив у тодішній мето-

дології правопізнання, що потенційно виходив за 

межі парадигми радянської юридичної науки,  якій 

на той момент залишалось декілька років до заве-

ршення віку, однак цієї даності тоді ще ніхто не 

усвідомлював, хоча багато світлих розумів усере-

дині країни й поза її межами передчували набли-

ження завершення радянської епохи у всьому. 

Сам П.М.Рабінович кваліфікував потре-

бовй підхід як основу аксіолого-правових дослі-

джень. Зокрема, він писав: «Загальносоціологіч-

не поняття соціальна цінність характеризує ті 

явища об'єктивної дійсності (як матеріальні, так і 

ідеальні) або їх властивості, які здатні задоволь-

нити певні потреби суб'єкта, необхідні, корисні 

для його існування й розвитку. Це поняття нерід-

ко позначається й терміном благо. Згідно заува-

женню К. Маркса, предметам, які здатні задово-

льняти потреби, люди дають «особливу (родову) 

назву»; «вони, можливо, називають ці предмети 

«благами» або ще якось, що позначає, що вони 

практично "вживають" ці продукти, і що останні 

їм корисні». Етимологія зазначених термінів та-

кож підтверджує таке слововживання. Дійсно, 

якщо предмет віднесений до розряду благ, то са-

ме внаслідок визнання, оцінки його як корисно-

го, необхідного. 

 При більш детальному аналізі феномену 

цінності можна розрізняти: а) предмет (явище), 

що володіє здатністю, властивістю задовольняти 

потребу; б) цю його здатність, потенційну функ-

цію; в) самофункціонування предмету як засобу 

(об'єкта) задоволення потреби, тобто його реаль-

ну значимість. Питання про те, до якого з пере-

рахованих моментів (або до всіх них) відносимо 

поняття цінності, вирішується в аксіології неод-

нозначно. Уявляється, що найбільш точним є 

все-таки розуміння цінності саме як позитивної 

значимості об'єкта для задоволення потреб су-

б'єкта» [29, c.8-9]. 

А в якості резюме до вищевикладеного 

П.М.Рабінович підкреслює: « Як тільки мова йде 

про значимість стосовно потреб, то вона може 

бути виявлена на основі потребового підходу, 

тобто, шляхом виявлення історично певних пот-

реб суб'єктів суспільного життя й встановлення 

ролі, функції ( як потенційної, так і реальної) тих 

або інших предметів, явищ у задоволенні таких 

потреб» [29, c.10]. 

 З висловлених вище вихідних посилок 

П.М.Рабінович формулює два наступні методо-

логічні положення для вивчення цінності права, 

що логічно випливають із них: «1. Цінність права 

можна коротко визначити, – пише він, – як його 

позитивну значимість (роль) у задоволенні пот-

реб суб'єктів. Дане поняття може бути позначене 

також терміном «корисність права» [29, c.10]; «У 

тому розумінні, у якому право … не має своєї 

власної історії», – продовжує П.М.Рабіно-вич, – 

воно не має й своєї абсолютної цінності: остання 

визначається його конкретно-історич-ною ро-

ллю, його дійсним значенням у задоволенні істо-

рично визначених потреб, що змінюються, уча-

сників суспільного життя» [29, c.12] (виділено 

мною – Г.Р.). 

 Згідно з належно обґрунтованою позицією 

П.М.Рабіновича, встановлення цінності права 

вимагає з'ясувати, принаймні, кажучи його сло-

вами, «два основні питання: по-перше, що явля-

ють собою потреби суб'єкта (індивіда, групи, 

класу, усього суспільства), які задовольняються 

цим правом; і, по-друге, у чому полягають ті 

властивості права, за допомогою яких воно здат-

не задовольнити такі потреби. Отже, робить ви-

сновок П.М. Рабінович, – і цінність права може 

бути розкрита, насамперед, у рамках потребово-

го підходу» [29, c.12]. 
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На основі зазначеного підходу виявляєть-

ся, уточнює П.М.Рабінович, що стосовно потреб 

право виконує кілька функцій, виступає опосере-

дкованою, інструментальною цінністю. Остання 

ж, на його думку, проявляється в інструменталь-

но-розподільній цінності права , інструменталь-

но-визначальній цінності права, інструменталь-

но-співмірній цінності права, інструментально-

охоронній (захисній) цінності права, інструмен-

тально-пізнавальній цінності права [29, c.13-28]. 

На завершення П.М.Рабінович резюмує: «Усе ска-

зане тут про інструментальну цінність права не 

вичерпує його аксіологічної характеристики. З по-

зицій потребового підходу до розв'язання аксіоло-

гічних проблем у праві можливо й необхідно вба-

чати ще і його власну, так би мовити, первородну 

цінність» [29, c.29] (виділено мною – Г.Р.). 

У пострадянський період розвитку правоз-

навства, коли, за влучним висловлюванням 

П.М.Рабіновича, уже відбулася й триває далі 

«фундаменталізація його методології» [31, c.13], 

показник прийняття евристичності дослідниць-

кого підходу, а також і методу залишився попе-

реднім – він визначається, згідно П.М.Рабіно-

вичу, здатністю пізнавального інструментарію 

сприяти виявленню, розкриттю соціальної сут-

ності досліджуваних явищ. У якості такої сутно-

сті він продовжує справедливо бачити «здатність 

явища [у нашому випадку права – Г.Р.] задово-

льняти потреби, інтереси певної частини соціа-

льно неоднорідного суспільства, а в деяких ви-

падках – і всього суспільства в цілому» [31, c.17]. 

Можна стверджувати, резюмує П.М.Рабінович, 

що потребовий дослідницький концептуальний 

підхід «є найбільш ефективним інструментом 

виявлення соціальної сутності будь-яких явищ 

соціуму (зокрема, явищ правових і державних). 

Цим і обумовлюється місце й роль такого підхо-

                                                           
 Дана властивість права в цілому є домінуючою, ви-

значальною властивістю, функцією податкового пра-

ва, а інші його функції – контрольна,  регулююча – 

суть похідні від основної, первородної його функції. 
 П.М.Рабінович уточнює: «Ряд авторів бачить власну 

цінність права в тому, що воно здатне надавати суспі-

льним відносинам організованість, погодженість, ста-

більність. Але тією чи іншою мірою ці властивості 

суспільних відносин забезпечуються й іншими соціа-

льними регуляторами. «Власність» же цінності саме 

права (на відміну від цінності інших соціальних норм) 

полягає, вважаємо, у тому, що в умовах класового сус-

пільства воно може в багатьох випадках забезпечувати 

зазначені властивості найбільшою мірою, у максималь-

ній мірі. Саме в рівні — найбільш високому — задово-

лення особливих суспільних і особистісних потреб … 

полягає специфічність власної цінності права» [29, c.29]. 

ду у всій системі концептуальних підходів до 

вивчення будь-яких соціальних явищ. З одного 

боку, він не може абсолютизуватися, оскільки – 

як і будь-який інший підхід – має об'єктивні межі 

своєї застосовності, а тому й не підмінює й не 

витісняє інші дослідницькі підходи. Однак, з ін-

шого боку, останні втрачають свою евристичність, 

наукову ефективність, якщо залишається невідо-

мою або ж перекручується сутність тих явищ, які 

становлять їхній об'єкт, тобто, якщо застосування 

інших підходів не спирається на збагнення, опану-

вання цієї сутності» [29, c.17-18]. 

На завершення викладу свого бачення пот-

ребового підходу в правопізнання П.М.Рабіно-

вич акцентує увагу на необхідності дотримання 

дослідником, який застосовує його, як мінімум, 

двох передумов. По-перше, зауважує він, необхі-

дно збагнути загальне розуміння потреб суб'єк-

тів, що передбачає, у тому числі, розмежування 

споріднених з потребами явищ, а також виділити 

основні різновиди таких потреб. По-друге, по-

винні бути отримані змістовні знання загально-

соціальних, групових індивідуальних потреб у 

тому суспільстві, у якому сформувалося, функці-

онує й розбудовується досліджуване явище. То-

му що лише при реалізації даних передумов 

тільки й стає можливим з'ясувати, чи здатне дане 

явище [у нашому випадку право – Г.Р.] бути за-

собом, інструментом задоволення відповідних 

потреб і в якій мірі [29, c.18]. 

Висновки. Отже, податкове право з пози-

цій антропо-соціального підходу є природним 

способом розподілу соціумом виробленого лю-

диною суспільно-корисного продукту на дві не-

рівні частини, призначені для задоволення її 

приватних і публічних потреб. Інакше кажучи, це 

справедливе розподільне право індивідів, що ут-

ворюють соціум, або, інакше кажучи, розподіль-

на справедливість соціуму. Воно адекватно відо-

бражає згоду, що включає й незгоду, більше того 

– розбіжність між окремими індивідами й ще 

глибше – ці ж феномени на індивідуальному рів-

ні – згода, незгода й розбіжність між природ-

ним і соціальним, закладені в родовій сутності 

людини. Біологічне існування людини неможливе 

без її соціального існування, а її ж соціальне бут-

тя – без біологічного, ще ширше – істинно-

природного буття. Одна властивість припускає 

іншу й безупинно взаємодіє з нею, проявляється 

назовні найбільш очевидно в потребах людини, 

особистих і публічних. Це дві взаємозалежні, вза-

ємообумовлені, але одночасно й взаємозаперечні 

сторони того самого життєвого процесу, пото-

ку життя. Відносини між ними мають симетри-
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чно-асиметричну природу. Адекватним інстру-

ментарієм наукового пізнання податкового 

права з позицій антропологічно-соціологічної 

парадигми правопізнання є інструментально-

потребовий підхід, який за умови всебічного 

урахування властивостей податкового права і 

його властивостей ще точніше може бути ви-

значений як екзистенціальний інструмента-

льно-потребовий підхід. 
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R.O. Havrylyuk  

P.M. Rabinovych’s instrumentally-necessary approach to legal cognition and his formula  

of law as possibilities of individuals 

 

Summary 

The article gives the analysis of heuristic potential of instrumentally-necessary approach to legal stud-

ies of P.M.Rabinovych and his formulae of law as possibilities of individuals. The given approach to legal 

cognition is grounded to be adequate to fundamental characteristics of natural law on the whole and able to 

provide scientific cognition of tax law from the perspectives of anthropo-social approach. There is given the 

anthropo-social definition of law as that founded on the freedom of the will (non-deterministic) of basic in-

stitutional way of the existence of an individual in socium (co-existence) to satisfy his private and public 

needs on the principles of freedom, equality and justice. Tax law is defined as a natural way of distribution 

by socium of the socially-useful product produced by individuals into two unequal parts assigned to satisfy 

their private and public needs, i.e. as a just distributing right of individuals forming the society, in other 

words, distributing justice of socium. 

Key words: instrumentally-necessary approach, anthropo-social paradigm of tax law cognition, formu-

la of law as certain possibilities of individuals, just distributing right of individuals, characteristics of tax law, 

private and public needs of an individual, characteristics of tax law, limits of tax law. 

 

Р.А. Гаврилюк  

Инструментально-потребностный подход к правопознанию П.М.Рабиновича  

и его формула права как возможностей индивидов 

 

Аннотация 

Анализируется эвристический потенциал инструментально-потребностного подхода к правопо-

знанию П.М.Рабиновича и его формула права как возможностей индивидов. Обосновано, что данный 

подход к правопознанию адекватный основоположным свойствам естественного права в целом и 

способный обеспечить научное познание налогового права с позиций антропо-социального подхода. 

Дано антропо-социальное определение права как учрежденного на свободе волеизъявления (не дете-

рминистского) основополагающего институционального способа существования индивида в социуме 

(сосуществование) по удовлетворению его личных и публичных потребностей на основаниях сво-

боды, равенства и справедливости. Налоговое право определено как естественный способ распреде-

ления социумом произведенного индивидуумами общественно-полезного продукта на две неравные 

части, целью которых есть удовлетворение их частных и публичных потребностей, то есть, справед-

ливое распределительное право индивидов, которые  составляют социум, другими словами, распре-

делительная справедливость социума. 

Ключевые слова: инструментально-потребностный подход, антропо-социальна парадигма поз-

нания налогового права, формула права как некоторых возможностей индивидов, справедливое рас-

пределительное право индивидов, частные и публичные потребности индивида, свойства налогового 

права, границы налогового права. 
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ЛОГІКО-РЕФЛЕКСИВНІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОГО ПІЗНАННЯ  

В ПОСТ-МОДЕРНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

 
Аналізуються логіко-рефлексивні основи суддівського пізнання й логіко-фундаментальні засади правоза-

стосування, визначається рольове значення поєднання логіки із когнітивними пізнавальними процесами у праві, 

зокрема процедурою екзистенціального переживання правової ситуації. 

Ключові слова: формальна логіка, рефлексивне мислення, суддівське пізнання, правозастосування. 

 

Постановка проблеми. З практичного по-

гляду сьогодні важко уявити кваліфікованого 

суддю без ґрунтовної логічної підготовки, без 

певного рівня логічної культури, яка неминуче 

позначається на його вмінні орієнтуватися в за-

конодавстві, оперувати правовими поняттями та 

логіко-прагматичними прийомами юридичної 

аргументації. У праксеологічному контексті логі-

ка – найістотніша константа функціонування пра-

вової реальності, гносеологічний механізм її поро-

дження, засіб реалізації права та метод розкриття 

його сутності. Застосування різноманітного арсе-

налу сучасної юридичної науки, алгоритмізація 

правозастосування здатні істотно інтенсифікувати 

роботу судді, зменшити кількість помилок, зробити 

прозорішим процес прийняття рішення, охаракте-

ризувати судову інстанцію як відкритий простір, де 

використовуються риторика й аргументація, а 

знання процесуального права, юридичне вміння та 

правильне його застосування судом і особами, які 

беруть участь у справі, стають невід’ємними скла-

довими вирішення судової справи.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Значну актуалізацію проблем логіко-рефлек-

сивних основ суддівського пізнання й логіко-

фундаментальних засад правозастосування, що 

ґрунтується на об’єктивному сприйнятті обста-

вин справи й догматичному тлумаченні правових 

норм, здійснено в рамках філософії прагматич-

ного інструменталізму (Р. Паунд), школи юрис-

пруденції понять (Г. Харт), тенденцій нормативі-

зму (Г. Кельзен).  

Серед вітчизняних і зарубіжних правників, 

які спробували дослідити різні аспекти окресле-

ної проблеми, зокрема питання рефлексивного 

мислення, суддівського обмеження, рольового 

значення поєднання логіки із когнітивними пі-

знавальними процесами, співвідношення дійсно-

сті та можливостей у праві варто відзначити та-

ких, як: Р. Алекси, Ч. Варга, В. Грачев, А. Коз-

ловський, О. Павлишин, Е. Скурко, В. Титов,  

Р. Ціппеліус, І. Честнов, А. Швандерова та ін. 

Основна мета даної статті полягає в аналізі у 

контексті пост-модернської перспективи логіко-

функціональних констант правозастосування, логі-

ко-рефлексивних основ суддівського пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Раціональ-

ність, об’єктивність, позитивність права (у розу-

мінні процедурно оформленої, систематично 

централізованої правотворчості державних стру-

ктур) виступають найважливішими формами йо-

го існування, що забезпечують «еквівалентність 

відплати». Такий «фундаменталістський» погляд 

претендує на «метанаративність» – опис усієї 

правової реальності й оголошення її об’єктив-

ним, «існуючим незалежно від світу фактів», ві-

докремлено від політичних органів, уряду, фор-

муючим професійною кастою юристів явищем 

[2, с. 410]. Звідси випливають і основні постула-

ти, на яких ґрунтується ортодоксальна позиція 

практикуючих юристів: право – особливий вид 

розуму («штучно створений»), а не просто здо-

ровий глузд; тільки юристи – особи, спеціально 

треновані та практикуючі право, – знають його 

суть; раціоналізм – логічна нормативізація соціа-

льних процесів, а логіка у своїй основі тотожна з 

буттям права, випливає з буття права й не може 

суперечити йому. Більше того, логічним, тобто 

раціональним, повинен бути і процес пізнання, 

який є нічим іншим, як саморозкриттям буття за 

допомогою логіки, яка тільки й може забезпечи-

ти цей процес. Керуючись такою «системою ко-

ординат», приймається фундаментальна гносео-

логічна настанова, яка зводиться до такого: 

об’єктивна істина може бути досягнута тільки у 

результаті раціонального пізнання, для якого ха-

рактерна опора на логічну переконливість мис-

лення, віддання переваги несуперечливості зов-

нішній правдоподібності, домінування мовно-

розумової складової пізнання, що виражається в 

конструюванні спеціального категоріально-поня-

тійного апарату, в моделюванні реальності в сис-

темі тих чи інших понятійних конструкцій. Ат-

рибутивні ознаки раціонального понятійного ми-

слення – аналіз, синтез, послідовність, понятій-
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ність, рефлективність, логічна строгість і пере-

конливість, системність, дискурсивність, крити-

чність, обґрунтованість, емансипація думки й 

апеляція до розуму всупереч показанням по-

чуттів. При цьому найважливішим принципом 

для отримання достовірного знання виступає ре-

флексивний самоконтроль свідомості, аби ви-

ключити суб’єктивність пізнання. Для такого 

мислення в цілому характерне прагнення до еко-

номії та мінімізації когнітивних зусиль, а також 

відповідних наслідків дії цього принципу, що 

істотно впливають на сутність схвалюваного рі-

шення, ставляться «підвищені» вимоги пошуку 

не просто найбільш «протяжних ланцюжків» 

причинно-наслідкових зв’язків, але й установ-

лення «багатовимірних» і «нелінійних» зв’язків 

подій і дій, а також уміння їх раціонального по-

яснення й достатнього обґрунтування – причому 

з урахуванням контексту нестереотипного й нее-

моційного оцінювання [4, с. 112]. Природа реф-

лексивного мислення така, що воно ґрунтується 

на сумніві, на бажанні піддати перевірці очевид-

ні істини, усуненні наївності й догматизму без-

посереднього знання. Рефлексія – це відображу-

вальний світ мислення, його можна тільки спо-

глядати, але не можна відчути. Осмислення пе-

редбачає критику уявлень, що сформувалися у 

сфері свідомості під впливом зовнішнього впливу. 

Однак це не означає, що суб’єкт повинен відкидати 

існуючі факти доти, поки вони не зможуть бути 

відтворені самим мисленням, його задача – не 

приймати факти чуттєвого досвіду як необхідну 

достовірність, без попереднього випробування їх 

розумом. Здатність до рефлексії дає можливість 

формувати мету, вибирати розмаїті ефективні спо-

соби дій [7, с. 34].  

Уміння міркувати, приходити до правиль-

них висновків сприймається як щось дане, однак 

таке вміння піддається вдосконаленню навіть на 

рівні інтелектуальних здібностей, не кажучи вже 

про можливість суто «інструментального» його 

вдосконалення засобами логіки, котре істотно 

підвищує продуктивність і ефективність інтелек-

туальної діяльності будь-якого спеціаліста, в то-

му числі – судді. Кожна людина володіє стихій-

ною, інтуїтивною логікою, без якої вона була б 

неспроможна міркувати та спілкуватися з інши-

ми людьми. Проте інтуїція та логічні знання ма-

ють різну природу, тому для успішного розв’я-

зання деяких проблем виявляється недостатньо 

самої тільки інтуїції (це стосується, зокрема, 

критики неправильних міркувань, коли з допо-

могою інтуїції людина відчуває певну помилку в 

міркуванні, але нездатна її пояснити). У разі дос-

татності вихідних підстав для однозначного ви-

рішення питання логіка дає змогу «прокласти 

маршрут» серед заплутаного розмаїття можли-

вих варіантів підстановки значень змінних і по-

будувати лише одну, несуперечливу відносно 

загальних форм раціонального мислення, аналі-

тичну гілку. Логічні методи не лише запобігають 

помилковим юридичним рішенням, а й дають 

змогу істотно вдосконалити процес їх прийняття, 

адже аналітичні алгоритми міркування є важли-

вим чинником інтенсифікації інтелектуальної 

діяльності людини. Логічне моделювання правових 

проблем допомагає перевести змістовні міркування 

щодо тієї чи іншої проблеми з неточної природної 

мови на точну мову логіки. Отже, змістова модель 

досліджуваної проблеми уточнюється та спрощу-

ється, а зміст концепту проблемної ситуації дістає 

точне й чітке вираження.  

У судовій діяльності логічні методи дають 

змогу впорядкувати фундаментальні основи про-

цесу застосування норм права й подати його в 

чіткій логічній формі. У рамках дедуктивної ме-

тодології правове мислення доповнюється таким: 

оскільки більша частина суспільних перетворень 

у сучасному світі здійснюється централізовано, 

юристи не тільки пізнають право, виявляють йо-

го об’єктивні закономірності, а й намагаються на 

основі цих закономірностей розв’язати правовий 

конфлікт через формалізовані логічні схеми, ви-

значення, аналогічно тому як виконує складні 

завдання інженер, який володіє знаннями про 

закони теоретичної механіки. Звідси виникає по-

треба в близькій до математичної, точній мето-

дології застосування права, про яку свого часу 

говорив Лейбніц. Згідно з такою методологією, 

при повній формалізації процесу мислення (в 

тому числі й юридичного) будь-який логічний 

висновок може бути здійснений шляхом механі-

чних операцій, за визначеними правилами. Ко-

жен раз необхідно побудувати всі можливі ком-

бінації символів, кожен з яких відповідає яко-

мусь елементу обговорюваної ситуації, завданню 

досліджуваного об’єкта, а потім вияснити, які з 

побудованих комбінацій не суперечать законам 

логіки. Відповідно до такого підходу відповіді на 

питання юридичного характеру можна отримати 

лише шляхом логічних висновків із правових 

принципів, так що суди, наприклад, можуть про-

сто розробляти й раціонально застосовувати 

принципи діючого права, а судова влада може 

вважати себе абсолютно ізольованою від яких би 

то не було політичних проблем, оскільки її зада-

чею є суто механічне застосування принципів, 

наявних у чинній правовій системі.  
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Абстрагуючись від складності правозастосу-

вання як динамічного елементу правової систе-

ми, його суть фактично зводиться до обрання 

об’єктивно відповідної конкретному життєвому 

випадку норми закону, а також «механічного» 

прийняття рішення у справі. Таке схематичне, 

спрощене розуміння правозастосовчої діяльності 

дозволяє більш прозоро подати «механіку» за-

стосування норм права й визначити рольове зна-

чення його логіко-методологічних засад. Суб’єкт 

правозастосування в рамках такого уявлення 

більш нагадує комп’ютер, розв’язуючий матема-

тичну задачу, який лише зрідка, коли це дозво-

лено законом може звертатися до власної право-

свідомості за оцінкою правових явищ, а його 

правове мислення не володіє нічим особливим 

по відношенню до інших видів мислення, оскіль-

ки закони та принципи логіки не залежать від 

предметних галузей і є однаковими і для полі-

тичної, і для інженерної, і для економічної сфер 

діяльності. Мислення судді в рамках даної пара-

дигми оголошується дедуктивно-силогічним ме-

ханізмом вирішення конкретних справ на основі 

узагальнень і теоретичних істин, що отримали 

закріплення в діючому праві. Його діяльність 

зводиться до логічної операції: дедуктивного 

умовиводу (силогізму); де норма права – великий 

засновок, розгляданий випадок – менший засно-

вок, а рішення по справі – висновок. Сутність 

юридичної кваліфікації полягає у підведенні 

конкретного життєвого випадку під загальні ви-

моги, які містяться у правовій нормі, що можна 

уявити у вигляді нормативного силогізму, текс-

туальна модель якого виглядатиме так:  

S у обставинах О (дозволено, заборонено, 

обов’язково) Р, 

S’ у обставинах О’ (дозволено, заборонено, 

обов’язково) Р, 

де S – юридичні ознаки суб’єкта, О – юриди-

чні ознаки обставин, Р – юридичні ознаки пове-

дінки, S’ – конкретний суб’єкт, О’ – конкретні 

обставини. 

Процес юридичної кваліфікації здійснюється 

в метамові; це логічний процес, операція субсу-

мції – підведення часткового під загальне, побу-

дова силогізму, в якому загальним засновком 

виступає судження про зміст норми права, у ролі 

часткового – судження, описуюче ознаки квалі-

фіковуваного умовиводу, нове знання про відпо-

відність чи невідповідність ознак реального фак-

ту фактові, описаному нормою права. 

У рамках постмодерної традиції можна засу-

мніватись у «чистоті» практичної реалізації мо-

делі правозастосування, згідно з якою рішення 

кожного правового казусу випливає з діючих 

норм, і у факті самоочевидності передбачуваних 

нормами дефініцій правових понять та емпірич-

них пропозицій [1, с. 447]. Для цього буде доста-

тньо вказати на розпливчатість мови права, на 

можливості конфліктів і колізій між нормами, на 

те, що жодна норма сама по собі недостатня для 

вирішення казусу, а також на те, що в більшості 

систем права не виключена можливість форму-

вання права всупереч дослівному тексту норм. 

Практика свідчить, що часто навіть найкращі 

прийоми техніки, найсучасніший логіко-понят-

тєвий апарат не можуть гарантувати достемен-

ність досягнення істинного знання. У процесі 

правозастосування, суб’єкт час від часу стика-

ється з онтологічною антиномією логіко-

догматичного підходу, яка полягає в тому, що, з 

одного боку, діяльність юриста при розв’язанні 

конкретної життєвої проблеми по застосуванню 

правових положень вимагає жорсткого викорис-

тання правил формальної логіки, а з іншого – в 

умовах ускладнених процесів суспільного розви-

тку, наявності матеріальних, духовних, економі-

чних, соціальних, політичних чинників впливу, 

право не можна вважати конструкцією міцно 

з’єднаних одна з одною норм-догм, які дозволя-

ють знайти чітку і точну відповідь на будь-яке 

питання [3, с. 35]. Весь досвід раціонального пі-

знання, усі накопичені «прописані істини» бу-

дуть носити тільки службовий характер. Надмір-

не захоплення розумом, логікою, раціональністю 

нерідко призводять до схематизації та спрощен-

ня постійно «мінливого потоку життя», а не до 

осягнення його глибинних основ. Модуси й ос-

новні засади такої чинності критикують інжене-

рну місію правозастосування, акцентуючи увагу 

на більш складній ідеї інтегрованого знання про 

такий процес як складний, багатоаспектний, 

комплексний, творчий, пізнання якого пов’язане 

з виявленням не тільки правових, але й пов’яза-

них із ним неправових закономірностей. У тако-

му процесі, крім суто юридичних, нормативних 

механізмів, детермінованих специфікою самої 

суддівської діяльності, діють також механізми 

ненормативні, зумовлені гносеологічними і пси-

хологічними особливостями судді.  

Аналізуючи вищесказане, треба враховувати, 

що будь-яка даність стосується лише поверхні 

того, про що вона свідчить. І коли пізнання про-

никає в глибину, його тенденція полягає в тому, 

щоб виявити внутрішнє. Однозначна характерис-

тика суддівської пізнавальної діяльності як такої, 

що випливає із суто формальних міркувань, ба-

зується на наборі логіко-правових апріорних за-
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конів і закономірностей, за основу ставить, на-

самперед, «фактуру», форму, залишаючи поза 

увагою внутрішні пласти змісту такого мислен-

ня. У плані втілення в життя правових приписів, 

право – це мистецтво, в якому не все можна по-

яснити через строго формалізовані логічні конс-

трукції. Динамічний фактор реальності, компо-

ненти якого реагують на зовнішні соціальні ви-

клики завжди по-новому, зумовлює внутрішні 

зсуви акцентів у праві. Цей безперервний і нескін-

ченний рух внутрішніх змін (що коливаються між 

крайніми точками – коли дещо стає законним і ко-

ли дещо перестає таким бути) допомагає уникнути 

небезпеки редукування (спрощення) одного іншим. 

Розмаїття та складність правових ситуацій ство-

рюють обстановку для розв’язання численних ро-

зумових начал, переважна більшість яких має не 

лише алгоритмічний характер, а й творчий. 
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Постановка проблеми. Канонічне право – 

унікальне релігійно-правове утворення, місце 

якого в системі правових явищ ось уже тривалий 

час періодично стає предметом наукових диску-

сій. Можливі два основні кардинально відмінні 

шляхи розв’язку цього питання, які обумовлю-

ються особистою позицією дослідника. Якщо він 

переконаний, що канонічне право є лише мора-

льно-релігійною системою (що практично позба-

влена правового змісту), – постановка питання 

щодо місця і ролі християнського релігійного 

права у праві в цілому може вважатися ним нау-

ково некоректною (особливо по відношенню до 

діючого канонічного права) та ставитись лише у 

історичному розрізі (адже, заперечити значний 

вплив канонічного права на окремі світські пра-

вові системи протягом багатьох історичних ета-

пів (наприклад, середньовіччя) практично не 

можливо). Дана постановка проблеми набуває 

певного сенсу лише у тому разі, коли дослідник 

виходить з переконання, що канонічне право є 

специфічним явищем змішаного релігійно-

правового характеру. Саме з такої позиції про-

блема розглядатиметься у даній статті. 

Передовсім необхідно визначити шляхи та 

методи, які були застосовані автором для оформ-

лення власної позиції щодо місця канонічного 

права у системі правових явищ. До них, зокрема, 

належать: а) порівняння і співставлення між со-

бою та з оточуючою дійсністю позицій різних 

авторів, які займалися цією тематикою; б) засто-

сування у дослідженні загальних логіко-теоре-

тико-правових засад. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Слід відзначити, що питання місця і ролі східно-

го канонічного права було у повному обсязі пос-

тавлено далеко не одразу після початку власне 

наукового вивчення цього явища (1 пол. XVIII 

ст.). Виникнення та інституційне оформлення 

християнської Церкви (І-ІV ст.ст. н.е.) (а, отже, і 

поява та початок дослідження канонічного пра-

ва) відбувалося на фоні розквіту римського кла-

сичного права, підсумком кількасотлітного роз-

витку якого стала кодифікація імператора Юсти-

ніана. Ця обставина на довгі століття стала своє-

рідним гальмуючим фактором щодо постановки 

проблеми визначення місця християнського ка-

нонічного права в системі правових явищ, відно-

сячи її до числа вже розв’язаних. Римське класи-

чне право традиційно (зважаючи на особливості 

давньоримської автохтонної релігії та державне 

ставлення до релігійних утворень) відносило на-

ділене релігійним характером “священне право” 

(jus sacrum) до сфери публічного права [4, с. 23]. 

Об’єктивними чинниками, що у значній мірі зу-

мовили нову не обтяжену наперед визначеними 

аксіологічно-правовими постулатами постановку 

цього питання, стали рецепція римського класи-

чного права та секуляризація суспільного життя. 

Рецепція, що сприяла поширенню поглядів на 

римське право як на своєрідну ідеальну систему 

права (усвідомлюючи, втім, відсутність за ним 

засобів державного примусу) зробила знову ак-

туальним теоретичне питання розподілу всіх 

сфер і галузей права (а, отже, і канонічного права 

Церкви) на типи і види (зокрема, на публічне та 

приватне право). Секуляризація суспільства (поча-

ток якої, за оцінками окремих фахівців слід віднес-

ти до кінця ХІХ ст. [5, с. 109]), що призвела до іс-

тотного звуження впливу релігії та Церкви на різні 

сфери соціальної дійсності, дозволила відокремити 

канонічне право у окремий об’єкт вивчення. Воно 

почало сприйматися вже не лише як невід’ємна 

частина певної системи національного права, під-

розділ делегованого законодавства чи сукупність 

легалізованих державою норм; а, в якійсь мірі, як 

самодостатнє об’єктивно існуюче явище. 

Як відомо, у вивченні східного канонічно-

го права можна виділити два основних напрямки 

– теологічну традицію (підхід до канонічного 

права як до “зовнішнього богослів’я”; як до сис-

теми внутрішніх церковних приписів, призначе-

них сприяти виконанню мети та завдань Церкви 

на Землі) та юридично-релігійний напрямок (при 

якому одночасно застосовуються понятійно-

методологічні апарати юриспруденції та релігіє-

знавства або теології). Представники першого 

напрямку [19], продовжуючи давню традицію 

казуально-практичного вивчення канонічного 

права, уникають постановки проблеми визначен-



Місце канонічного права в системі правових явищ 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 21 

ня місця канонічного права Православної Церкви 

серед інших правових явищ, часто вважаючи 

право певної конфесії, до якої належать самі, 

вищим, унікальним інститутом, наділеним еле-

ментами божественного одкровення, який не 

можна порівнювати з релігійно-правовими сис-

темами інших конфесійних груп (що не володі-

ють повнотою релігійної істини з погляду при-

хильника іншого віросповідання) чи з світським 

державним правом [7, с. 1-8]. 

Менш єдиними у визначенні свого відно-

шення до питання місця канонічного права серед 

правових явищ є прихильники юридично-релігій-

ного напрямку дослідження, до числа яких, зок-

рема, можна віднести таких відомих фахівців, як 

М.Альбов, єп. Никодим (Мілаш), М.Остроумов, 

А.Павлов, С.Бобчев, В.Ципін та багато ін. У нау-

ці канонічного права, що слідує цій традиції ви-

вчення, відомий цілий ряд альтернативних тео-

рій, які намагаються пояснити, яке ж місце в сис-

темі правових явищ і права в цілому посідає це 

релігійно-правове утворення. У рамках даного 

дослідженрня необхідно викласти суть та головні 

аргументи “за” та “проти” основних з них. Про-

те, зважаючи на значну однотипність у тезах та 

аргументації прихильників різних поглядів на це 

питання, ми обмежимося розглядом лише на на-

шу думку найтиповіших чи найоригінальніших 

положень у доводах авторів. 

Метою статті є системне порівняльне дос-

лідження основних підходів до визначення місця 

канонічного права в системі правових явищ, роз-

гляд та порівняння аргументативних рядів прибі-

чників різних позицій з даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Спершу то-

ркнемося найбільш типових підходів, що визна-

чають місце канонічного права за вектором при-

ватне-публічне право. 

1. Канонічне право належить до складу 

приватного права. Головним аргументом нечисе-

льних прихильників такої теорії є посилання на 

те, що релігія – це справа совісті, приватна спра-

ва кожної людини. Подібне твердження важко 

повністю заперечити чи довести. Окремі соціо-

логи релігії, розмірковуючи про сучасну секуля-

ризацію суспільного життя, вважають, що в ре-

зультаті цього процесу суспільство втрачає свій 

сакральний характер і релігія в подальшому все в 

більшій мірі ставатиме приватною справою; зна-

чно звузиться сфера її впливу на важливі сфери 

життя суспільства; намітиться тенденція до акти-

візації т.зв. “позацерковної релігійності”. Такої 

позиції доримувались, зокрема, Т. Парсонс та Р. 

Балла [5, с. 114]. У національному законодавстві 

переважної більшості сучасних країн та у міжна-

родному праві закріплені положення щодо сво-

боди совісті, які дозволяють віднести свободу 

віросповідання до особистих прав кожної люди-

ни [13, с. 21]. Конституція України визначає сво-

боду світогляду та віросповідання як одне з не-

від’ємних особистих прав людини і громадянина 

(ст. 35). Однак, таке твердження годі вважати 

незаперечним аргументом на користь кваліфіка-

ції канонічного права як частини приватного 

права, адже приватно-особистий характер права 

на свободу віросповідання (як невід’ємної части-

ни державного національного права) зовсім не є 

обов’язковою підставою для такого висновку. Ця 

теорія безпідставно абсолютизує особистий ас-

пект релігійної віри, залишаючи поза увагою різ-

номанітні форми її інституційного виразу, що 

дані апріорно. Полемізуючи з одним з прихиль-

ників віднесення канонічного права Церкви до 

сфери приватного права (Фальком) відомий ка-

ноніст А.С. Павлов поряд з іншими провідними 

каноністами свого часу погоджується, що з пог-

ляду християнського віровчення не може йтися 

про будь-який примус у сфері релігії, проте, Це-

рква може вважатися приватною установою ли-

ше людьми, які до неї не належать, чи державою, 

яка не бажає визнавати Церкву публічною кор-

порацією [8, с. 8]. Інші дослідники, доповнюючи 

цей головний аргумент, додавали, що християн-

ська Церква зовсім не приватна спільнота, а ор-

ганізм, наділений щонайбільшою універсальніс-

тю [18, с. 14], самостійність якого від держави 

потверджується самим фактом автономного тво-

рення власного права [12, с. 122]. 

2. Канонічне право – частина публічного 

права. Дану теорію можна вважати однією з най-

давніших. Положення римського класичного 

права, відповідно до якого, релігія вважалася 

справою державною, а, отже, частиною публіч-

ного права, що беззастережно домінували у епо-

ху християнської античності, було розвинено і 

деталізовано середньовічними каноністами. По-

ширенню таких поглядів сприяло тривале існу-

вання багатьох християнських церков як носіїв 

державної релігії, тісний зв’язок між церковними 

та державними органами. Непоодинокі історичні 

факти підлеглої інтеграції церковних установ 

Православної Церкви до органів державної влади 

окремих країн і досі дають підставу для звинува-

чення цієї конфесії у т.зв. “цезаропапізмі” – над-

мірному підпорядкуванню Церкви державі, при 

якому органи держави відіграють дуже важливу 

активно-визначальну роль у дуже багатьох (на-

віть внутрішніх) сферах церковного життя. Так, 
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наприклад, взаємозв’язок Православної Церкви 

та держави на теренах Російської імперії у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.ст. був насті-

льки тісним, що деякі відомі дослідники цього 

часу категорично заявляли: “…в церковному 

праві немає потреби розрізняти публічне та при-

ватне право, тому що все взагалі церковне право 

носить публічний характер” [14, с. 6]. Однак, 

можна навести і цілий ряд контраргументів, що 

обґрунтовують хибність такої позиції: 1) факти-

чне злиття систем канонічного та державного 

права, що мало місце, наприклад, у Візантійській 

імперії, є лише історичним феноменом і ніколи 

не проводилось послідовно та у повній мірі (на-

віть у візантійських змішаних збірниках каноні-

чно-державного характеру (номоканонах) держа-

вні закони завжди чітко виділялися від каноніч-

них приписів); 2) Церква, хоч і виконувала іноді 

окремі делеговані їй державні функції, однак, не 

може вважатися державною установою [8, с. 8]; 

3) універсальне канонічне законодавство (яке 

поширює свою дію незалежно від державних ко-

рдонів) не може бути частиною адміністративно-

територіально та національно-етнічно обмежено-

го державного (світського) права [1, с. 10];  

4) християнство не являється національною чи 

державною релігією, а християнська Церква – не 

продукт діяльності держави [8, с. 8]; 5) державне 

право є продуктом власного історичного розвит-

ку, воно може довільно змінюватись залежно від 

обставин та волі законодавця; в основі ж каноні-

чного права лежить група норм, що вважаються 

даними безпосередньо Богом як незмінна пер-

шооснова церковного порядку. 

Полемізуючи з прихильниками цієї теорії, 

православні каноністи 2 пол. ХІХ ст. часто вда-

валися до аналізу двох головних аргументів їх 

опонентів: 1) християнська Церква не є держав-

ною установою; 2) якщо припустити, що Церква 

– цілком самостійна щодо держави інституція, 

яка може незалежно творити  на її території вла-

сне право, - виходить, що Церква у цьому разі є 

наче “державою в державі”, що суперечить фун-

даментальному принципу державного суверені-

тету. З вірністю першого наведеного аргументу 

погоджуються практично всі дослідники [10, с. 

37]. Другий довід в тій чи іншій мірі заперечу-

ється. Так, наприклад, на думку А. Павлова з ним 

можна погодитись “… лише у тому відношенні, 

що юридичне значення церковних норм у держа-

ві (а не в самій Церкві) справді залежить від ви-

знання чи невизнання їх з боку держави. Але від 

цього визнання чи невизнання зовсім не зале-

жить існування церковного права для самої і в 

самій церкві” [8, с. 8]. Адже джерелом імперати-

вного характеру канонічно-правових норм для 

віруючих є зовсім не визнання (і підкріплення їх 

засобами державно-примусового впливу) чи не-

визнання їх державною владою, а факт їх відно-

шення до релігійного віросповідання та Божест-

венного одкровення. 

Отож, при розгляді даної теорії напрошу-

ється висновок, що не дивлячись на окремі пері-

оди в своїй історії, канонічне право можна вважати 

цілком самобутнім щодо права держави чи іншого 

суспільно-політичного утворення. Дія та авторитет 

канонічних приписів не залежать безпосередньо 

від наявності чи відсутності їх легітимізації з боку 

держави. Визнання державою церковно-каноніч-

них норм робить їх обов’язковими лише для самої 

держави та суб’єктів правовідносин, на які поши-

рюється дія державного примусу.  

Окремі дослідники (Шталь, Вальтер, 

Блюнш) вважають, що канонічне право поряд з 

державним співвідноситься до публічного права 

[10, с. 38]. На їхню думку т.зв. “зовнішнє” кано-

нічне право (норми, що регулюють відносини 

Церкви як одного з суспільних союзів з іншими 

суспільними утвореннями (і, перш за все, з дер-

жавою)) безумовно входить до сфери державного 

права. “В цій сфері помісна церква в повній мірі 

залежить від волі державної влади, що здійснює 

свої суверенні повноваження на території цієї 

Церкви” [18, с. 13]. Поза сумнівом, що держава 

(як інституція, наділена вищою владою в суспі-

льстві) на власний розсуд визначає правовий ста-

тус релігійних організацій, які сприймаються 

нею як своєрідний різновид громадських об’єд-

нань. Та, все ж таки, з співвіднесенням каноніч-

ного та державного права до сфери публічного, 

можна до деякої міри не погодитись. Релігійне 

об’єднання (зокрема, Православна Церква) неза-

лежно від свого правового статусу та місце в си-

стемі суб’єктів правовідносин, які для неї визна-

чила держава, може самостійно визначати на-

прямки взаємовідносин з іншими суспільними 

утвореннями. Крім того, не можна упускати з 

уваги і той факт, що державне законодавство у 

сферах, які безпосередньо стосуються релігійних 

організацій, дуже часто будується з врахуванням 

засад таких взаємовідносин, що склалися тради-

ційно-історично. 

3. Своєрідними модифікаціями двох наве-

дених точок зору щодо місця канонічного права 

в системі правих явищ є позиції, відповідно до 

першої з яких канонічне право слід вважати од-

ночасно частиною і приватного, і публічного 

права. Звісно, у канонічному праві піддаються 
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виявленню окремі інститути та групи норм які 

умовно можна вважати наділеними як приватно-, 

так і публічноправовим характером. Однак, не 

можна забувати, що розподіл права на публічне 

та приватне за характером відносин, що врегу-

льовуються, є результатом наукового вивчення 

винятково світських діючих систем права без 

врахування специфіки систем релігійного права. 

Підтвердженням цього можуть слугувати хоча б 

типові сучасні визначення публічного (як сукуп-

ності галузей права, які регулюють відношення, 

що забезпечують державний, спільний, публіч-

ний інтерес [20, с. 267]) та приватного права (як 

збірне поняття, що охоплює галузі права, які ре-

гулюють відношення, що забезпечують недержа-

вні, приватні інтереси [20, с. 357]). Таким чином, 

віднесення канонічного права до приватного та 

публічного права одночасно, фактично обумо-

вить розуміння канонічного права як частини 

національної системи права певної держави, що, 

як видається, у даному контексті не відповідати-

ме дійсності. Заперечуючи таку позицію, каноні-

сти досить часто вдавались і до аргументу, що у 

класичній системі римського права, попри пуб-

лічне та приватне, як самостійна сфера виділяло-

ся також “священне право” (genera sunt tria: sacri, 

publici, privati juris) [10, с. 148], і до посилання на 

те, що у світському праві відбувається постійне 

протистояння публічних та приватних інтересів, 

у врівноваженні яких і полягає основне завдання 

держави. “Досягнення рівноваги між цими еле-

ментами життя є значною проблемою держави, 

яка ще далека від свого вирішення. І тепер пану-

вання цілого над окремим йде, нерідко, до пов-

ного знищення останнього. Такої протилежності 

між приватним та суспільним немає і не може 

бути в церковному житті, тому що Церква, як 

ціле, не має цілей та потреб, що були б протиле-

жні цілям та потребам окремих її членів. Цілі ці 

для всіх одні і ті ж” [6, с. 33]. 

Іншою видозміною цієї ідеї є припущення, 

що канонічне право є частиною публічного пра-

ва, якщо у даному політико-територіальному 

утворенні Церква не відокремлена від держави, 

та приватного, – якщо вона відокремлена. Аналі-

зуючи дану концепцію А.С. Павлов посилається 

на слова одного з її засновників – відомого істо-

рика права 2 пол. ХІХ ст. Марецола: “Кожна лю-

дина за своїми віруваннями входить до складу 

певної релігійної общини. Звідси виникають 

більш чи менш своєрідні релігійні відношення. 

Відношення ці співпадають цілковито зі всіма 

іншими відношеннями в державі там, де існує 

визначена національна релігія. Так, у римлян, jus 

sanctum віднесене до jus romanum publicum. Де ж 

немає такого ототожнення інтересів держави з 

інтересами релігії, а саме у новітніх державах, 

відношення віруючих до їх релігійної общини, 

Церкви, утворюють особливе право – церковне. 

Церковне право, наскільки мова йде про відно-

шення Церкви до держави, входить, щоправда, 

до складу державного права. Але оскільки воно 

торкається і інтересів окремих окремих осіб та 

видозмінює їх, то воно відноситься і до приват-

ного права. Все ж інше в церковному праві ле-

жить на межі між приватним та публічним пра-

вом” [11, с. 14]. Однак, на думку А.С. Павлова, 

попри раціональне зерно така позиція є невір-

ною, тому що канонічно-правовий матеріал, який 

Марецол вважає прошарком між публічним та 

приватним правом складає, власне, основну час-

тину канонічного права [11, с. 14]. Така ж пози-

ція, не зважаючи на попередню нищівну крити-

ку, час від часу висловлюється і сучасними дос-

лідниками східного канонічного права. Так, на-

приклад, авторитетний грецький каноніст 

С.Троянос вважає, що вирішення питання про 

місце канонічного права в системі правових 

явищ залежить від моделі відношень між держа-

вою та Церквою, і, зважаючи на особливий юри-

дично-канонічний статус Православної Церкви у 

сучасній Греції (cт. 3 Конституції Республіки 

Греція проголошує, що: “Пануючою в Греції ре-

лігією є релігія східноправославної церкви Хрис-

тової”), схиляється до думки, що канонічне пра-

во слід вважати частиною публічного права. 

4. Канонічне право – самостійна сфера 

права. Саме цю точку зору, що була започатко-

вана ще у середньовіччі, можна вважати абсолю-

тно домінуючою у православній канонічній до-

слідницькій літературі ХІХ ст., коли намітилася 

тенденція переходу від власне богословського до 

правового підходу при вивченні канонічного 

права Православної Церкви. “Допоки, – вважає 

проф. А.С. Павлов, – систематика різних частин 

права не зведена до беззаперечних філософських 

начал, ми вправі і надалі продовжувати дотриму-

ватись поглядів середньовічних цивілістів та ка-

ноністів, які маючи на увазі різницю джерел та 

предметів приватного та публічного права, з од-

ного боку, та канонічного – з іншого, не знахо-

дили іншого, вищого начала для поділу системи 

права і відповідно до цього розподіляли все пра-

во в останній інстанції на jus civile (право грома-

дянське, тобто мирське, світське взагалі) та jus 

canonicum (право канонічне, церковне)” [11, с. 

15]. Під впливом нової хвилі рецепції та нового 

спалаху наукового інтересу до системи римсько-
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го права, в якому “священне” право складало ок-

рему сферу права, виділення канонічного права як 

самостійного правового утворення проводилося 

навіть власне окремими юридичними школами 

права (зокрема, історичною [18, с. 14-15]). 

5. Дещо нетрадиційний хоча і все більш 

популярний підхід до питання визначення місця 

канонічного права в системі правових явищ по-

лягає у віднесенні його до сфери корпоративного 

права [10, с. 37-38]. Заперечуючи таку позицію, 

прихильники інших точок зору на це питання 

відзначали, що Церкву (як Божественну, універ-

сальну установу) жодним чином не можна стави-

ти в один ряд з іншими публічними корпорація-

ми, які існують в силу їх визнання державою та 

виключно в правовому полі її впливу. Такі пара-

лелі радше доречніші щодо Церкви та держави 

як фактично рівноправних суб’єктів, вектори 

впливу яких спрямовані на врегулювання різно-

типних за своєю природою суспільних відносин. 

Думка про належність канонічного права до сфе-

ри корпоративного права відстоюється, як буде 

сказано нижче, і окремими сучасними долідни-

ками цього релігійно-правового феномену. 

6. Абсолютно нетиповою для східного ка-

нонічного права, але дуже поширеною серед до-

слідників релігійного права Римо-Католицької 

Церкви є думка про те, що канонічне право слід 

вважати частиною міжнародного права. Очевид-

но, що це припущення є відголосом тих часів, 

коли РКЦ ще була реальною дуже впливовою 

самостійною силою на політичній карті світу, 

коли від волевиявлення римського Архиєрея за-

лежала доля цілих держав. Ця церква і досі прак-

тикує т.зв. “конкордати” – тобто особливі угоди 

між офіційним Ватиканом та керівництвом пев-

ної держави щодо правового статусу в ній релі-

гійних римо-католицьких громад. До проблеми 

визначення місця канонічного права Православ-

ної Церкви у системі правових явищ цей підхід 

малозастосовний, оскільки ця Церква ніколи не 

розглядала себе як суб’єкт міжнародного права 

та не намагалася стати на один щабель у світсь-

кому вимірі з державою. 

Висновки. Підсумовуючи короткий огляд 

основних теорій, що визначають місце каноніч-

ного права в системі правових явищ, кидається у 

вічі певна архаїчність цих теоретичних констру-

кцій та невідповідність їх сучасному рівню роз-

витку теорії права. Багато сучасних вчених, що 

вивчають східне канонічне право, у своїх працях 

обмежуються лише відворенням існуючих пози-

цій з даного питання, визначаючи, до якого з на-

прямків вони схиляються більше, і, вряди-годи, 

додаючи до вже відомих власні аргументи.  

Прикладом сучасного наукового підходу 

до цієї проблеми можна вважати положення, ви-

кладені у статті М.Ю. Варьяса “Церковне право 

як корпоративна правова система: досвід теоре-

тико-правового дослідження” [2, с. 76]. Даний 

автор вважає, що відповідь на питання, чи можна 

вважати канонічне право у його сучасному стані 

самостійною правовою системою, слід шукати 

через право розуміння [2, с. 78]. Послідовно за-

стосовуючи цей метод, він приходить до виснов-

ку, що Церква є своєрідним різновидом корпора-

тивних об’єднань з особливою правовою проце-

дурою вступу до неї (через таїнство хрещення, 

яке має у даному випадку безпосереднє каноніч-

но-правове значення), з власним предметом пра-

вового регулювання, методологією та власною 

корпоративною правовою системою [2, с. 80-85]. 

Варто цілком погодитися з М.Ю.Варьясом у то-

му, що канонічне право і справді врегульовує 

особливий тип суспільних відносин та має набір 

власних методів регулятивного впливу. Однак, 

навряд чи можна беззастережно погодитися з 

віднесенням східного канонічного права до сфе-

ри корпоративного законодавства. Головним ар-

гументом на користь такої позиції можна вважа-

ти те, що суб’єкти корпоративно-правових від-

носин стають такими лише в силу визнання їх 

легітимності з боку держави, яка єдина уповнова-

жена створювати норми, що визначають реальний 

склад корпоративних правовідносин. У той же час, 

аналогічні повноваження держави щодо встанов-

лення правового поля існування для релігійних 

організацій є суттєво вужчими і поширюються во-

ни лише (якщо можна так виразитись) на зовнішню 

сторону суспільних релігійних відносин, регулюю-

чи, радше, ставлення держави до Церкви, аніж різ-

ні аспекти буття останньої. 

Зрештою, чи не найкращим доказом на ко-

ристь того, що канонічне право - цілком самос-

тійна сфера права є сам факт декількасотлітнього 

паралельного розвитку систем світського та релі-

гійного права, під час якого останнє не тільки не 

зникло, але і справило неабиякий вплив на фор-

мування світського права. 

Цікавою та самобутньою, а, головне, віль-

ною від умовностей застосування теоретико-

правових конструкцій, розроблених в результаті 

вивчення світського правового матеріалу, уявля-

ється теорія “автономних спільнот”, яка була 

сформульована римською школою публічного 

церковного права у другій половині ХІХ ст. Ви-

знання її основних положень примушує не пого-
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дитись з віднесенням канонічного права до сфе-

ри корпоративного законодавства. Ця теорія до-

сить швидко набула популярності і серед дослід-

ників православного канонічного права. Суть її 

полягає в незвичайному розумінні права як са-

мовизначення автономних спільнот в досягненні 

ними мети власного існування, при якому суспі-

льство створені ним фактичні відносини врегу-

льовує примусовими нормами (через звичай та 

закон) на підставі визнання їх суспільної корис-

ності та необхідності. Термін “автономні спіль-

ноти” відображає характерну для даної теорії 

класифікацію спільнот на автономні та гетером-

ні. Автономними (досконалими) прихильники 

такої точки зору називають спільноти, які став-

лять перед собою своєрідні цілі та мають неза-

лежні засоби, що використовуються для їх дося-

гнення. При цьому, автономні спільноти можуть 

бути як однорідними (наприклад, кілька держав), 

так і різнорідними (держава і Церква). Гетером-

ними (недосконалими) вважаються спільноти, 

що засновані на певному спільному інтересі, які, 

однак, перебувають у залежності від автономних 

спільнот, під їх впливом та регламентацією. Ха-

рактерною рисою такого типу спільнот є те, що 

вони виникають та розвиваються всередині спі-

льнот автономних. Розрізняються як приватні (в 

основі яких лежить приватний інтерес), так і пу-

блічні “недосконалі” спільноти [10, с. 156]. Саме 

з таких теоретичних засад часто запозичувалися 

аргументи для спростування істинності ще однієї 

моделі місця канонічного права в системі права, 

відповідно до якої канонічне право вважалося 

частиною суспільного (корпоративного) права 

держави – тобто сукупності нормативних припи-

сів держави, які визначають правовий статус 

громадських та суспільних об’єднань. У цьому 

разі каноністи часто посилалися на те, що Церк-

ву, яка має власну особливу мету та власні засоби 

для її досягнення, не можна ставити в один ряд з 

громадськими об’єднаннями, що існують виключ-

но у межах правового поля держави (швидше, її 

слід співставляти з іншими автономними спільно-

тами – наприклад, державою чи іншими церквами). 

Окрім того, часто зауважується, що у Церкві існу-

ють власні корпоративні організації (монастирі, 

братства, місії та ін.), канонічно-правовий статус 

яких визначається нею самостійно. 

Як бачимо, головною категорією цієї теорії 

є поняття мети, яка, власне, виступає тут найва-

жливішим чинником правотворення. Різна мета 

спільнот зумовлює виникнення різних правовід-

носин. Різні правовідносини ініціюють створення 

різних норм, які їх врегульовують. А оскільки 

очевидно, що у Церкви та у держави цілком різна 

мета існування, то звідси, природно, випливає і 

різність світських та канонічних правовідносин, 

та, зрештою, різність норм. Таким чином, висно-

вок щодо самостійності канонічного права, у разі 

визнання істинності засновків, отримується до-

сить легко. Можна зауважити, що не зважаючи 

на неприхований вплив поглядів відомого німе-

цького юриста ХІХ ст. Рудольфа Єрінга (щодо 

ключового положення про мета, яка створює 

право), окремі наведені моменти теорії “автоно-

мних спільнот” уявляється досить цікавими та 

вартими особливої уваги. 

Переходячи до логіко-теоретико-правового 

аналізу питання місця канонічного права в сис-

темі правових явищ, можна спершу обумовити 

системний в цілому юридично-системний зокре-

ма характер цієї релігійно-правової системи. За-

для цього ми вдамося до даних загальної теорії 

систем, відповідно до яких, система – це “… ці-

лісна множина взаємопов’язаних елементів, вза-

ємодія між якими породжує нові (інтегративні, 

системні) якості, які не властиві її складовим ча-

стинам” [16, с. 272]. Розглядаючи на теоретич-

ному рівні будь-яку систему, у ній можна виді-

лити наступні складові та ознаки: 1) цілісність; 

2) елементний склад; 3) зв’язок (ієрархічний чи 

координаційний спосіб взаємодії елементів); 4) 

структура; 5) центр [16, с. 272]. Православному 

канонічному праву властиві всі перелічені озна-

ки: воно складає структуризовану цілісність, 

складається з цілого ряду окремих елементів 

(норм різних груп та рівнів), між якими існують 

строго визначені ієрархічні відносини. При цьо-

му, у системі канонічного права також чітко спо-

стерігається і центр, навколо якого об’єднані всі 

елементи системи – релігійне віровчення; існу-

ють власні функції та ціль правового регулюван-

ня (забезпечення впорядкованості церковних су-

спільних відносин). 

Об’єктивною засадою системи права дос-

лідники часто вважають наявність рис схожості 

та відмінності між юридичними нормами, вияв-

лення взаємозв’язку та взаємозалежності між 

ними [15, с. 281]. Таким чином, найголовнішою 

властивістю, притаманною усім системам права, 

є їх внутрішня єдність та узгодженість, яка в зна-

чній мірі обумовлена єдністю цілей та завдань 

правового регулювання [15, с. 282]. Система 

права – це “цілісна єдність правових норм, які 

розподілені за інститутами та галузями і 

пов’язані між собою відношеннями субординації 

та координації” [16, с. 271]. Очевидно, що годі 

говорити про джерела канонічного права чи сис-
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тематизацію канонічних норм, якщо не погоди-

тися з тим, що це утворення є специфічною релі-

гійно-правовою системою, яка складається з су-

купності галузей, підгалузей та інститутів. І 

справді, у каноністиці (особливо новітній) до-

сить часто робляться спроби виділення у складі 

канонічного права за ознакою специфічності та 

відносної самостійності деяких аспектів право-

вого регулювання окремих галузей. Видається, 

що враховуючи специфіку врегульованих відно-

син та виходячи з розуміння галузі як значного 

блоку юридичних норм в системі права, які регу-

люють однорідні суспільні відносини та об’єд-

нані спільним методом регулювання [20, с. 220], 

можна виділити такі канонічно-правові галузі, як 

церковне шлюбно-сімейне, карне, процесуальне, 

адміністративне, господарське, трудове, “міжце-

рковне” та деякі інші. Як і у структурі будь-якої 

системи права, у канонічному праві можна виді-

лити не лише галузі, а і підгалузі та інститути, до 

яких, наприклад, можна віднести інститут церко-

вної власності, церковного статусу (ієрархія, 

клір, миряни; “біле” духовенство та ченці), цер-

ковних соборів, епітемії та багато інших. 

На логіко-теоретичному рівні розгляду пи-

тання, винесеного в заголовок, видається припу-

стимою потрійна постановка проблеми щодо мі-

сця канонічного права у системі (національного) 

права, у правовій системі та у системі загально-

правових явищ в цілому. 

Про хоча б номінальне місце східного ка-

нонічного права у системі (національного) права 

можна говорити лише у тому разі, коли у державі 

існує особливий режим регулювання діяльності 

релігійних організацій, при якому окремим з них 

державою делегуються певні повноваження (на-

приклад, повноваження Православної Церкви у 

республіці Греція щодо реєстрації актів грома-

дянського стану); або, коли у текстах норматив-

них актів державної влади містяться посилання 

на канонічні традиції чи норми як на їх джерело. 

Присутність канонічного права у правовій 

системі значно менш ефемерна навіть у цілком 

секуляризованих світських системах. Правова 

культура, правосвідомість та інші елементи пра-

вової системи визначаються далеко не тільки іс-

нуючою в державі системою права, а (у досить 

значній мірі) і традиціями, звичаями, моральни-

ми та релігійними нормами. Враховуючи особ-

ливий вплив релігії на суспільну свідомість, еле-

менти канонічно-правового врегулювання (зок-

рема у сферах, що колись врегульовувались че-

рез делеговане Церкві законодавство) присутні у 

практично всіх правових системах країн поши-

рення християнства у вигляді рудиментів, право-

вих звичаїв, юридичних презумпцій, елементів 

правової свідомості чи культури, тощо. 

Окрім цього, слід згадати про необхідність 

розгляду питання щодо місця канонічного права 

у системі правових явищ крізь призму історич-

ного підходу, пам’ятаючи про те, що роль та міс-

це цієї релігійно-правової системи у різні епохи 

та у різних географічних ареалах поширення сут-

тєво відрізнялась. Ця амплітуда статусу досить 

широка: від канонічного права Церкви як повно-

правної частини національної системи права 

(напр. у Візантійській імперії, Київській Русі, 

Московському князівстві) до сучасного каноніч-

ного права як ізольованої, фактично цілком ав-

тономної сфери права, вплив якої на національне 

право суттєво обмежено.  

Отже, канонічне право є невідємною скла-

довою феномену права. Саме існування цієї са-

мостійної релігійно-правової системи завдячує 

особливим внутрішньо- та зовнішньоцерковним 

релігійно-правовим відносинам, що потребують 

правового регулювання.  
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Summary 

In the article the problem of determination the location of canon law in the system of the legal 
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author's vision of the problem is defined, are analysed in the article. 
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Аннотация 

Исследуется проблема определения места канонического права в системе правовых явлений. 

Анализируются аргументы сторонников разных подходов, на базе которых формулируется авторское 

видиние проблемы. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ ГЕРМЕНЕВТИЦІ  

ПОЛЯ РІКЬОРА 
 

Проаналізовано методологічні новації у феноменологічній герменевтиці Поля Рікьора, які позначають 

синкретичне парадигмальне та, в окремих випадках, міжпарадигмальне бачення теоретико-методологічних 

проблем права.  

Ключові слова: герменевтика, феноменологія, некласичне мислення, методологія, парадигма, інтерпрета-

ція, рефлексія. 

    

Постановка проблеми. Поль Рікьор (1913-

2005) – видатний філософ ХХ ст., який поряд із 

М.Хайдеггером, Е.Гуссерлем, Х.-Гадамером на-

лежить до числа класиків сучасної філософії. У 

своїх працях Поль Рікьор зумів узагальнити тео-

ретико-методологічні пошуки мислителів цілого 

ХХ століття та разом з тим висловити ряд нових 

ідей, здатних дати імпульс до подальших філо-

софських роздумів у ХХІ столітті. Увага до тво-

рчості одного із найбільш визнаних світом філо-

софів XX століття Поля Рікьора зумовлена таки-

ми факторами. По-перше, у його працях про-

являється та стадія західних некласичних 

ідей, на якій можливий синтез результатів 

внутріпарадигмальної теоретико-методологіч-

ної боротьби й вибудовування багатомірного 

розуміння права. По-друге, на певному рівні 

некласичного мислення з'являються ідеї між-

парадигмального характеру, що поєднують у 

певному ракурсі класичні та некласичні ідеї. 

По-третє, Поль Рікьор у методологічному 

плані створює модель синкретичного паради-

гмального і навіть міжпарадигмального ба-

чення проблем права (виділ. мною – С.К.). 

 Мета статті – проаналізувати на прикладі 

творчості Поля Рікьора – одного з найбільш не-

ординарних і знакових філософів ХХ ст. – нові 

методологічні концепти, які позначають етап 

становлення некласичного мислення як синтез 

ідей багатовимірного розуміння права. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ін-

телектуальна спадщина Поля Рікьора достатньо 

складна та багатогранна, вона містить безліч ас-

пектів, найважливіший з яких – феноменологічна 

герменевтика. І оскільки філософські ідеї Поля 

Рікьора постійно перебували в науковому розви-

тку, у зв’язку з чим складно говорити про їх од-

нозначність і одноплановість, то обґрунтованою 

є спроба окреслити ключові положення його 

вчення. Західна наука активно вивчає праці фра-

нцузького філософа. Так, у дослідженнях 

Р.Керні, К.Сімса, Дж.Уолла, Д.Каплана, Д.Сті-

вера розкривається цілісний та водночас багато-

плановий характер філософського світогляду 

Поля Рікьора. Разом з тим філософське вчення та 

творча спадщина Поля Рікьора, безумовно, є до-

слідницькою цариною, яка ще очікує глибокого 

її осмислення. У цьому контексті, безперечно, 

неоціненним є факт перекладу праць Поля 

Рікьора на різні європейські мови.  

Зауважимо, що у вітчизняній літературі 

немає монографічних досліджень, присвячених 

творчості Поля Рікьора. Окремі аспекти творчос-

ті Поля Рікьора (гносеологічні, онтологічні, ме-

тодологічні, аксіологічні, антропологічні, соціо-

логічні) відображені у працях І.І.Блауберга, 

І.С.Вдовіної, М.Кастійо, Д.Рассмусена, О.І.Ма-

чульської, З.В. Денікіної, Є.В.Петровської, 

Н.В.Мотрошилової, М.Ю.Нємцова, В.В.Старо-

войтова, Я.С.Чернової, П.П.Гайденко, Г.Г.Шпе-

та, І.В.Рязанова. Міждисциплінарний характер 

філософської творчості Поля Рікьора зумовлює 

необхідність узагальнення, систематизації, моде-

лювання методологічних концептів, визначених 

та застосовуваних Полем Рікьором.  

Виклад основного матеріалу. В еволюції 

герменевтики Поля Рікьора умовно виділяють 

три періоди: 1) рання герменевтика, що предста-

влена у праці «Символізм зла» (1960), у якій ро-

змежовуються символи зла і вини, 2) середній 

період, пов'язаний з працею «Фрейд і філософія» 

(1965), в якій формується «герменевтика підо-

зри», 3) пізня герменевтика, викладена в книзі 

«Правило метафори» (1975) [14, с.4]. У гермене-

втичній концепції Поля Рікьора модернізуються 

уявлення стосовно призначення герменевтики, 

більше того, внесок Поля Рікьора у розвитку фі-

лософської герменевтики, власне, і полягав у 

зміні «системи координат» – від онтології розу-

міння до методологічних новацій. Безумовно, 

лише методологічні пропозиції стратегічного 

плану могли привести до настільки зрілого вирі-

шення, здавалося б, не розв'язаних завдань. Коли 

Рікьор говорить про «щеплення герменевтичної 
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проблематики до феноменологічному методу в 

сучасній філософії» [10, с. 33], він має на увазі не 

тільки подолання й розвиток поглядів Гуссерля, 

чи парадоксальне звертання до «Феноменології 

духу» Гегеля. Як і Гадамер, він визначає джерела 

герменевтичної проблематики, щоб рухатися да-

лі в колишньому й, одночасно, новому методоло-

гічному руслі [10, с. 35]. 

Власне, Поль Рікьор ставить завдання «ви-

вести рефлексію на рівень онтології», він не хоче 

залишатися у рамках об'єктивного пізнання, у 

межах якого розроблявся метод розуміння [10, с. 

38]. Новизна позиції Рікьора не в тому, що запе-

речуються претензії герменевтики дати гумані-

тарним наукам єдину методологічно придатну 

модель, а у тому, що він прагне створити онтоло-

гію, – «вільну від будь-якої методологічної ви-

моги». Дуже важливо, що поряд з некласичною 

темою багатомірності методології він порушує 

питання про злиття різних методів: «...що відбу-

вається з епістемологією інтерпретації, яка ви-

пливає з рефлексії про тлумачення, історичний 

метод, психоаналізу, феноменології релігії й т.д., 

коли вона стикається з онтологією розуміння...» 

[10, с. 37]? Відношення між розумінням і буттям 

він бачить у такому ракурсі, що альтернативні в 

минулому моменти втрачають характер альтер-

нативності. І тільки через аналіз наукового знан-

ня, вважає Поль Рікьор, потрібно дійти до зв'язку 

історичного буття із загальним буттям [10, с. 38]. 

Вочевидь, Поль Рікьор аргументує це та-

кою тезою: «Моє питання виразно звучить так: 

що відбувається з епістеміологією інтерпретації, 

яка випливає з рефлексії про тлумачення, істори-

чного методу, психоаналізу, феноменології релі-

гії й т.д., коли вона стикається з онтологією ро-

зуміння й, якщо так можна сказати, одушевля-

ється й надихається нею?» [10, с. 37]. Тому варто 

пам’ятати, що його онтологія не є безпосередня, 

вільна від методології онтологія,швидше, вона є 

спробою «поєднати герменевтичну проблемати-

ку з феноменологією» [10, с. 41]. У певному сен-

сі революційною «є ідея Рікьора поєднати три 

методології, що використовуються у психоаналі-

зі, феноменології духу, феноменології релігії та 

перетворити їх в єдину матрицю онтології розу-

міння. Поль Рікьор розчищає собі методологічне 

поле для включення в нього у майбутньому геге-

лівської ідеї руху рефлексії. 

У рамках методологічних пошуків Рікьор 

формулює і прагне з’ясувати питання «як подо-

лати протиріччя між суперечливими одна з од-

ною інтерпретаціями» [10, с. 41]?  

Найважливішими вихідними поняттями ге-

рменевтики Поля Рікьора є символ та інтерпре-

тація. Символ для нього – це «будь-яка струк-

тура значення, де один смисл – прямий, первин-

ний, буквальний – означає одночасно й інший 

смисл – непрямий, вторинний, який можна зро-

зуміти лише через перший. Це коло висловлю-

вань з подвійним смислом, власне, й складає по-

ле герменевтики» [10, с. 18]. 

Очевидно,щоб досягти міждисциплінар-

ного бачення, Поль Рікьор пропонує нову модель 

онтології розуміння. Мета розуміння за Рікьором 

– здійснити перехід від конкретного вираження 

до того, що є основною інтенцією знака, та вийти 

назовні через вираження. Що ж стосується пере-

ходу від розуміння до інтерпретації, то він ви-

значений тим, що знаки мають матеріальну ос-

нову, моделлю якої є писемність. Будь-який слід 

чи відбиток, будь-який документ чи пам’ятка, 

будь-який архів можуть бути письмово зафіксо-

вані та спонукають до інтерпретації. М.Ю.Нєм-

цов доводить, що для Рікьора важливо дотримува-

тись точності в термінології та закріпити термін 

«розуміння» за загальним явищем проникнення в 

іншу свідомість за допомогою зовнішнього позна-

чення, а термін «інтерпретація» застосовувати сто-

совно розуміння, спрямованого на зафіксовані в 

письмовій формі знаки [6, с. 37]. Отже, Поль 

Рікьор практично розв’язує проблему співвідно-

шення розуміння та інтерпретації. 

Можна з упевненістю сказати, що Поль 

Рікьор відмежовує свою позицію від класичної 

гер-меневтики й трансформує її, «прищеплюючи 

«їй нові властивості. Розуміння багатозначних 

виражень, на думку Рікьора, стане моментом са-

морозуміння, а «семантичний підхід буде пов'я-

заний з рефлексивним». Рікьор підготовляє ґрунт 

для некласичного прочитання Гегеля. Отже, гер-

меневтика відкриває «спосіб існування, що від 

початку й до кінця залишається інтерпретованим 

буттям» [10, с. 42]. Поль Рікьор бачить ключ до 

розуміння свідомості у створенні нового типу 

герменевтики, «близької до гегелівської філосо-

фії духу». Власне, завдяки поетапному рухові 

рефлексії, запропонованому Рікьором, на наш 

погляд, поєднуються засади класичної й некла-

сичної герменевтики.  

Наступне відкриття, яке здійснює Поль 

Рікьор, це необхідність переходу від опосередку-

вання символами до опосередкування текстом. 

Філософ визнає той факт, що раніше сам зводив 

завдання герменевтики до тлумачення символів: 

«Я навіть зводив у той час герменевтику до тлу-

мачення символів, тобто до виявлення другого, 
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часто прихованого змісту цих двозначних вира-

жень» [9, с. 85]. 

Учений аналізує попереднє розуміння текс-

ту, а точніше задум автора тексту, за Рікьором 

вже не даний нам безпосередньо, він повинен 

бути відновлений одночасно зі значенням самого 

тексту, як власне ім’я, дане індивідуальному 

стилю твору. «Мова вже не йде про визначення 

герменевтики як досягнення загального розумін-

ня тексту читачем й автором. Інтенція автора, 

відсутнього в тексті, сама стає герменевтичним 

питанням» [9, с. 86]. 

На підставі цього важливого висновку фі-

лософ формулює магістральну мету герменевти-

ки: «Відшукання в самому тексті, з одного боку, 

тієї внутрішньої динаміки, що спрямовує струк-

турацію твору, з іншого боку, тієї сили, завдяки 

якій твір проектується поза собою й породжує 

«предмет» тексту. Внутрішня динаміка й зовні-

шнє проектування становлять те, що я називаю 

роботою тексту» [9, с. 86].  

Крім того, текст являє собою у Рікьора не 

просто лінійну послідовність фраз, а таку струк-

туровану цілісність, яка завжди може бути ство-

рена кількома різними способами. «У цьому сенсі 

множинність інтерпретацій і навіть конфлікт інте-

рпретацій є не недоліком, а заслугою розуміння, 

що складає сутність інтерпретації [9, с. 8]. 

Поль Рікьор визначає загальне семантичне 

поле у філософії релігії й психоаналізу, називаю-

чи їх «інколи прямо протилежними методами 

інтерпретації». Він також характеризує звичайні 

критичні функції філософської герменевтики, 

яка вказує, що «кожний метод виражає власну 

теорію». Будь-якій інтерпретації властива «своя 

сітка прочитання» [9, с. 45-46]. 

Можна також зробити висновок, що у 

Рікьора кожна з інтерпретацій має право на існу-

вання, тільки доповнюючи одна одну і у взаємо-

дії одна з одною. Філософії як герменевтиці на-

лежить поєднати інтерпретації [14, с.16-17]. 

Рікьор формулює методологічний концепт і звер-

тає увагу на «загрозливу подрібненість дискурсу, 

на розвиток не співпадаючих одна з одною дисци-

плін» [9, с. 47]. Звичного некласичного посилання 

на множинність змістів уже недостатньо, щоб 

«вважати герменевтику філософською дисциплі-

ною». Для наближення до цілісного відтворення 

дискурсу, необхідно «герменевтику прищепити до 

феноменології». Методологічне відкриття Рікьора 

полягає у тому, що це прищеплювання використо-

вує не тільки теорію значень [10, с. 49].  

Отже, можна сказати, що філософ не прос-

то продовжує традицію своїх попередників, а 

перетворює герменевтику у феноменологічну 

герменевтику, обґрунтовуючи необхідність тако-

го синтезу, джерела якого слід шукати в недос-

коналості методу феноменологічної редукції й 

аналізу, для чого варто поєднати герменевтику й 

феноменологію, у результаті чого феноменологі-

чний метод набуде спрямованого характеру. 

Очевидно, можна стверджувати, що від статич-

ної рефлексії класичної герменевтики, Поль 

Рікьор переходить до «повної перебудови рефле-

ксивної філософії». У природі самого рефлекси-

вного мислення, на його думку, потрібно шукати 

принцип логіки подвійного змісту [10, с. 51]. Цей 

момент досить істотний, бо допомагає деякою 

мірою вирішити проблему тривалих міждисцип-

лінарних суперечок у вітчизняній філософії пра-

ва про предмет філософії права як науки. 

Якщо йти шляхом роздумів Рікьора, то 

приходимо до висновку філософа : трансценден-

тальною, онтологічною підставою рефлексії є 

«наше бажання бути, зусилля існувати». Некла-

сичність повороту думок Поля Рікьора полягає у 

бінарному підході до бачення процесу: «...через 

розуміння самих себе ми привласнюємо собі 

зміст нашого бажання бути» [10, с. 53]. 

Тож можна стверджувати, що це нове ме-

тодологічне рішення підходить до меж некласи-

чного мислення. Поль Рікьор не бачить нічого 

парадоксального не тільки у міждисциплінарній, 

внутріпарадигмальній інтерпретації, але й, що 

дуже істотно, у міжпарадигмальній рефлексії.  

І рух у минуле (психоаналіз), і рух у майбутнє 

(феноменологія духу) утверджуються лише в ін-

терпретації, де одне значення розуміється через 

інше. Роль синтезуючого трансцендентального 

фактору в онтології розуміння Рікьор відводить 

феноменології релігії [10, с. 55-56]. 

Підкреслимо, що некласичність позиції 

Рікьора проявляється у значному зниженні ролі 

понятійного знання, хоча він і не відмовляється 

від раціональної традиції. На його думку, «за до-

помогою герменевтики рефлексивна філософія 

звільняється від абстракцій». Це відбувається 

завдяки переосмисленню статусу суб'єкта, у ре-

зультаті чого «етичний вимір прищеплюється до 

практичного» [13, с. 50].  

Згідно з Рікьором, у філософській антропо-

логії суб'єкт визначається за певною схемою: 

чим особа здатна бути й що здатна зробити [12, 

с. 28]. Органічним способом Рікьор включає у 

свої міркування аксіологічний аспект. Герменев-

тичне «я є» містить у собі гносеологічне «я мис-

лю» і аксіологічне «хто я такий?» [10, с. 335]. 
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Важливим методологічним посилом є теза 

Рікьора про те, що рефлексивна філософія про-

тилежна філософії безпосереднього» [10, с. 405].  

На наш погляд, ця методологічна новація 

має значення для вітчизняних дослідників про-

блем юридичної аксіології. Поль Рікьор не тільки 

замислються над характеристиками «прищепле-

ної «герменевтики, а й формулює певну дилему: 

«чи не повинна рефлексія протистояти трасцен-

денції?» [10, с. 409].  

Зауважимо, що для герменевтики права 

принципово важливим є методологічний аналіз 

інтерпретації феномена обвинувачення, започат-

кований Рікьором [10, с. 420].  

Отже, у методологічному ракурсі значення 

праць Поля Рікьора полягає у тому, що він вихо-

дить за рамки якоїсь однієї парадигми, чи то кла-

сична точка відліку – категоричний імператив, чи 

то некласична – трансцендентальна суб'єктивність. 

Важко не погодитися з Рікьором, що поки 

ми залишаємося у сфері індивідуального, ми мо-

жемо зустрітися з моральними, але не правовими 

проблемами, із проблемою добра й зла, а, вихо-

дить, зобов’язання і його порушення, але не із 

проблемою шкоди, заподіяної іншому [12, с. 28].  

Центральною ідеєю права Поль Рікьор 

вважає створення засобів реалізації сутнісних 

характеристик людини, і у цьому він бачить ан-

тропологічну підставу права [12, с. 31]. 

Поль Рікьор виступає проти залучення абс-

тракцій соціально-історичних детермінант у по-

ясненні права, що виходять за рамки філософсь-

кої антропології. Багатовимірність права, за 

Рікьором, власне, й виражається в існуванні різ-

них форм правової рефлексії.  

З погляду феноменологічної герменевтики, 

вважає Рікьор, необхідно мислити одну волю, 

злочин і покарання потрібно розглядати, як такі, 

що належать одній і тій же волі [12, с. 436-437].  

У задуманому Рікьором методологічному 

концепті вчений знаходить місце для аналізу ідеї 

«філософського поняття права» і визначає його 

площину як сферу «вільної волі» [12, с. 442]. 

Поль Рікьор зауважує, що тільки на певному шляху 

можна зіткнутися з подібною логікою розуміння 

права. Очевидно, мета коментарів Рікьора полягає 

в обґрунтуванні необхідності залучення методу 

феноменології у вченні про право.  

Поль Рікьор доводить, що без онто-аксіо-

логічної телеології, яку дає феноменологічний 

метод, суб'єкт формального, абстрактного права 

вступає у сферу моралізування з приводу пока-

рання й неминуче приходить до питань випадко-

вої справедливості й помсти. Свої міркування він 

підкріплює новою категоріальною сіткою. За-

мість понять «судовий розгляд», «осуд», «ви-

рок», «виправдання» він використовує поняття 

про борг, розплату, спокуту, прощення, угоду, 

дарування і т.д. [12, с. 451-452]. 

Одна із причин такого методологічного по-

вороту полягає у настороженому ставленні некла-

сичних західних філософів, у тому числі й Рікьора, 

до соціальної філософії. Рікьор ставить завдання 

перед сучасною філософією права поглибити нею-

ридичний зміст покарання [12, с. 454]. 

Чи можна визначити мету Поля Рікьора як 

переведення метафізичного ходу міркувань у 

практичну площину? Очевидно, що так. І для 

сучасної вітчизняної філософії права як ніколи 

актуально звучать слова про те, що «справжнє 

зло – це не порушення закону, не непокора, а пі-

дробка у справі узагальнення» [12, с. 512-513].  

Характеризуючи вказані ідеї, можна гово-

рити про чітко визначені методологічні новації 

Поля Рікьора. Аналізуючи проблеми взаємозв'яз-

ків принципів деонтологічної та телеологічної 

моралі у філософії права, він не забуває про он-

тологічні її підстави» [11, с. 660-662]. Але найго-

ловніше те, що Поль Рікьор не претендує на не-

порушну істинність своїх ідей – він залишає цей 

шанс своїм послідовникам: «Я знаю, що моє ба-

чення проблем обмежене і що інший має про них 

іншу уяву. Я належу до товариства філософів і 

визнаю, що інші бачать те, чого я не бачу… І я 

скажу також, що існують люди, які зможуть зро-

зуміти те, чого я вже більше не зрозумію»  

Висновки. Значення праць Поля Рікьора у 

методологічному плані важко переоцінити. Сфо-

рмульовані ним методологічні концепти позна-

чають певне синкретичне бачення права. 

1. Рікьор окреслює межі методологічної 

компетенції чистої теорії права.  

2. Учений показує, якими можливостями 

володіє феноменологічна герменевтика як нова 

метафізика права.  

3. Він пропонує варіант синкретичного па-

радигмального, а в деяких випадках і міжпаради-

гмального бачення теоретико-методологічних 

проблем вини, покарання, відповідальності, 

справедливості.  

4. Багато методологічних проблем філософії 

права розв’язуються Рікьором шляхом взаємодо-

повнення філософії моралі й філософії права.  

5. У творчості Рікьора проявляється ідея 

вичерпаності парадигмального розв’язку про-

блем на певному рівні абстракції. 
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Methodological concepts in phenomenological hermeneutics Paul Richer 

 

Summary 

Investigated syncretic methodological innovation in phenomenological hermeneutics. Paul Ricker – 

one of the most grand philosophy his XX century, which Could in own works synthesize results interally 

paradigm theoretical and methodological struggle and create concept between paradigmatic character, unite 

thus in a certain perspective classical and non-classical ideas. 

 

С.Б. Карвацкая 

Методологические концепты в феноменологической герменевтике Поля Рикера 

  

Аннотация 

Исследуются синкретические методологические новации в феноменологической герменевти-

ке Поля Рикера – одного из крупнейших философов ХХ века, сумевшего в своих работах синтезиро-

вать результаты внутрипарадигмальной теоретико-методологической борьбы и создать концепцию 

междупарадигмального характера, объединив тем самым в определенном ракурсе классические и не-

классические идеи. 
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ІСТОРИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 
Стаття присвячена дослідженню змісту основного інституту трудового права – трудовому договору та 

виокремленню етапів його розвитку. Акцентується увага на історичній зумовленості поділу умов трудового 

договору на такі, що встановлюються на державному та договірному рівнях. 

Ключові слова: трудовий договір, умови трудового договору, етапи розвитку інституту трудового договору. 

 

Постановка проблеми. Однією із найваж-

ливіших і найбільш досліджуваних категорій у 

трудовому праві є трудовий договір. Важко знай-

ти ще якісь питання, котрі б за своєю актуальніс-

тю серед теоретиків отримали більше висвітлен-

ня в науковій літературі, ніж питання щодо тру-

дового договору та його змісту. Це можна пояс-

нити принципово важливим значенням, що зай-

має даний інститут у трудовому праві.  

Законодавство про працю, на жаль, не міс-

тить норми, яка б зазначала, які саме умови є зміс-

том трудового договору. Така прогалина має нас-

лідком неоднозначність у застосуванні норм права 

та виникнення трудових спорів між сторонами 

трудового договору. Отже, визначення змісту тру-

дового договору має вагоме значення не тільки в 

умовах сьогодення, але й в історичному аспекті.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Вагомий внесок у дослідження даної проблеми 

зробили вчені-трудовики Є.Б. Хохлов, Л.С. Таль, 

І.Я. Кисельов, В.В. Жернаков, Н.Б. Болотіна, 

В.В. Лазор, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. 

Мета статті полягає у розкритті історич-

ної зумовленості змісту трудового договору. 

Виклад основного матеріалу. Загально-

прийнята серед науковців думка про те, що тру-

дове право як самостійна галузь права виникло 

та почало розвиватися в кінці ХІХ ст.  на основі 

фабричного (робітничого) законодавства. Фор-

мувалася дана галузь досить швидко, починаючи 

з 1882 року в Російській імперії, до складу якої 

входила Україна, було прийнято ряд законів, що 

складали основу фабричного законодавства. Як 

зазначає Є.Б. Хохлов, на початку ХХ ст. уже 

йшла мова про те, щоб фабричне законодавство, 

яке являє собою найбільш розвинену частину 

законодавства про найману працю, застосовува-

ти за межами промисловості (на працівників 

транспорту, підмайстрів та учнів) [1, с.121]. По-

чаток цьому процесу був покладений прийнят-

тям у 1913 році Статуту про промислову працю, 

який містив норми фабрично-заводського зако-

нодавства та гірничопромислового, який входив 

до частини 2 тому ХІ Зводу законів.  

Значення Статуту досить важливе, оскільки 

це перший акт, у якому була здійснена система-

тизація норм, що регулювали найману працю. У 

Статуті використовувалися спеціальні терміни, 

які лягли в основу понятійної системи трудового 

права – «заробітна плата», «робочий час», «пра-

вила внутрішнього розпорядку» та ін. Було виді-

лено основні інститути фабрично-заводського 

законодавства, що мало важливе значення для 

виявлення та усунення прогалин і недоліків за-

конодавства. Незважаючи на певну недоскона-

лість цього нормативного акта, не можна не від-

значити його фундаментальне значення для ви-

никнення і розвитку трудового права як галузі. 

Норми тогочасного законодавства не визна-

чали змісту трудового договору, проте в науці тру-

дового права зміст виражався через сукупність 

прав та обов’язків сторін договору. Так, Л.С. Таль 

виділяв обов’язки роботодавця та працівника. 

Обов’язки працівника визначалися в приватному 

порядку господарською владою, а обов’язки робо-

тодавця – примусовими нормами закону.  

Л.С. Таль вважав, що тільки один обов’язок 

роботодавця має договірний характер – обов’я-

зок виплачувати заробітну плату, а всі інші 

обов’язки мають публічно-правовий характер 

(забезпечити охорону життя і здоров’я працівни-

ка), вони не визначаються згодою сторін, а від-

носяться до фабричного (публічно-промисло-

вого) права.  

Л.С. Таль зазначав, що з другої половини 

ХІХ століття стає помітною тенденція не тільки 

регламентувати в законі обов’язки роботодавця, 

але й надавати їм публічно-правової повинності, 

від виконання якої він не може звільнитися за 

домовленістю із працівником [2, с.6-9]. Тобто 

підкреслювалася особлива природа трудового 

договору, де його зміст визначається несамостій-

ним характером праці, підпорядкуванням праці-

вника господарській владі, внутрішньому розпо-

рядку підприємства. Тобто ще на початковій ста-

дії виникнення та розвитку трудового права як 
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самостійної галузі права, умови трудового дого-

вору теоретично можна поділити на такі, що ви-

значаються в приватному порядку угодою сто-

рін, та умови, які визначаються в публічному 

порядку нормами закону. 

Якщо проаналізувати закони, прийняті в кінці 

ХІХ ст., то можна сказати, що перевага в регулюванні 

трудових відносин все ж таки надавалася імператив-

ному (публічному) способу. Наприклад, на держав-

ному рівні регулювалася охорона праці, праця в ніч-

ний час, праця малолітніх і жінок, максимальна три-

валість робочого часу, підстави звільнення, регламе-

нтація штрафів тощо.  

Отже, можна стверджувати, що в другій 

половині ХІХ ст. відбулося формування підґрун-

тя для виникнення окремої галузі права, яка по-

ходить від фабричного (заводського) та характе-

ризується особливістю предмета і способу його 

правового регулювання.  

Наступним важливим кроком для формуван-

ня інституту трудового договору було створення 

єдиного кодифікованого джерела права, яке 

об’єднало всі нормативні акти, що регулювали різ-

ні види  найманої праці, та слугувало основою ре-

гулювання особливої групи відносин – трудових. 

Саме таким кодифікованим актом став Кодекс за-

конів про працю (далі – КЗпП) 1917 року. 

Другий етап у формуванні трудового дого-

вору, як інституту трудового права необхідно 

визначати з 1917 року. У цей період був прийня-

тий один із найважливіших нормативно право-

вих актів трудового права – Декрет Ради народ-

них комісарів про 8-годинний робочий день і 

вступив у дію Кодекс законів про працю РРФСР 

від 1918 року. Особливістю даного періоду було 

закріплення загальної трудової повинності для 

осіб віком від 16 до 50 років (ст.1КЗпП). Трудові 

правовідносини виникали на основі авторитар-

них актів, що видавалися компетентними ор-

ганами державної влади. Припинення трудових 

відносин також здійснювалося з відома органів, 

що вели облік і розподіл робочої сили: працівник 

самостійно не мав права залишити роботу або 

перейти на інше підприємство. Забезпечення 

трудової повинності відбувалося за допомогою 

засобів державного примусу [3, с.223]. Залучення 

до праці здійснювалося, по суті, феодальними 

методами [4, с.26]. 

Можна зробити висновок, що саме з 1917 

року відбувається становлення трудового зако-

нодавства як самостійної галузі права та початок 

розвитку трудових відносин і трудового законо-

давства, яке вже не розглядалося як частина ци-

вільного права. 

Подальший розвиток трудового законодав-

ства на території України був зумовлений пев-

ними історичними подіями. Зокрема, після закін-

чення Жовтневої революції країна зосередила 

свої зусилля на економічному розвиткові. КЗпП 

РРФСР 1918 року не міг регулювати нові відно-

сини, що виникали. Усе трудове законодавство 

необхідно було привести у відповідність до умов 

мирної господарської діяльності на основі нової 

економічної політики (НЕПу). Крім того, 1922 

рік характеризувався створенням СРСР та прий-

няттям КЗпП РРФСР від 9 листопада 1922 року, 

який поширював свою дію на всі території союз-

них республік, в тому числі й на Україну. Тому 

замість застарілого КЗпП РРФСР 1918 року було 

розроблено новий Кодекс законів про працю 

УСРР, який був уведений у дію постановою 

ВУЦВК від 2 грудня 1922 року. Даний кодекс 

діяв майже 50 років і відіграв важливу роль у 

правовому регулюванні трудових відносин між 

працівником і роботодавцем, проте він фактично 

дублював положення КЗпП РРФСР. 

Саме з моменту прийняття КЗпП УСРР 

1922 року можна виділити третій етап у процесі 

формування та розвитку трудового законодавст-

ва України та трудового договору, як його осно-

вного інституту.  

Важливим досягненням Кодексу 1922 року 

було встановлення основ приватноправового ре-

гулювання трудових відносин, хоча і в обмеже-

них державою рамках. Найм на роботу здійсню-

вався в добровільному порядку. Працівник міг не 

погоджуватися на роботу, запропоновану біржею 

праці, але така відмова мала для нього ряд нега-

тивних наслідків. Трудова повинність дозволяла-

ся тільки у виняткових випадках: для ліквідації 

стихійного лиха, при недостачі робочої сили для 

виконання важливих державних завдань тощо. 

Як зазначав М.Г. Александров, у зв’язку з пере-

ходом країни на шлях мирного будівництва гос-

подарства, були скасовані введені в роки «війсь-

кового комунізму» загальна трудова повинність 

та пов’язані з нею трудові мобілізації, а залучен-

ня до праці почало здійснюватися винятково за 

трудовим договором [5, с.87]. 

У Кодексі 1922 року законодавець уперше 

виділив главу, яка присвячувалася трудовому 

договору. Так, у ст.27 КЗпП УСРР давалося ви-

значення трудового договору, як угоди двох або 

більше осіб, за якою одна сторона (найнятий) дає 

свою робочу силу іншій стороні (наймачеві) за 

плату. З даного визначення ясно простежується 

відхід від цивілістичних позицій. У ньому мова йде 

про надання робочої сили, тобто про здатність пра-
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цювати та виробляти якийсь продукт, а не про ви-

конання конкретної роботи чи надання послуг. 

Умови трудового договору встановлюють-

ся угодою сторін. Недійсні умови договору, що 

погіршують становище працівника, порівнюючи 

з умовами, встановленими законами про працю, 

умовами колективного договору та правилами 

внутрішнього розпорядку, що поширюються на 

дане підприємство або установу, а також умови, 

що ведуть до обмеження політичних і загально-

громадських прав працівника (ст.28).  

У кінці 20-х років ХХ ст. відбулася зміна 

соціального курсу, який супроводжувався індус-

тріалізацією та колективізацією країни шляхом 

використання масової примусової праці. Скасу-

вання політики НЕП-у супроводжувалося знач-

ними змінами у способах регулювання трудових 

відносин – різко збільшився ступінь втручання 

держави у трудові відносини, що проявлялося в 

централізованому та плановому розприділенні 

робочої сили, державне регулювання заробітної 

плати та ін. Тому багато науковців-трудовиків 

наголошували на невідповідності положень Ко-

дексу 1922 року новим реаліям [6, с.51].   

Запровадження командно-адміністративної 

системи в 30-х роках ХХ ст. здійснювалося, як 

зазначає І.Я. Кисильов, у чотирьох основних на-

прямках: введення прямого державного примусу 

до праці під загрозою кримінальної відповідально-

сті; збільшення покарання за порушення трудової 

дисципліни, випуску браку, недотримання техно-

логічних нормативів; посилення централізації в 

регулюванні праці; погіршення умов праці, зни-

ження рівня правових гарантій для працівників.  

Кожен із перерахованих напрямків регулю-

вався великою кількістю спеціально прийнятих 

нормативних актів, які в сукупності сформували 

трудове право, що суттєво відрізнялося від тру-

дового права попереднього періоду [6, с.51].  

Виділяючи з 1922 року третій етап станов-

лення та розвитку трудового законодавства та, 

зокрема, інституту трудового договору, варто 

відзначити його особливість. Вважаємо за доці-

льне поділити даний етап на два періоди: перший 

– 20-ті роки ХХ ст., відомі в історії як період 

НЕП-у, що характеризувався встановленням та 

закріпленням приватноправових основ регулю-

вання відносин праці та трудового договору; 

другий – з 30-х років ХХ ст., коли механізм до-

говірного регулювання був замінений централі-

зованим, що супроводжувалося детальною зако-

нодавчою регламентацією трудових відносин.  

Четвертий етап розвитку трудового зако-

нодавства розпочався з прийняття КЗпП УРСР 

1972 року. Так, 15 липня 1970 року Верховною 

Радою СРСР було прийнято Основи законодав-

ства Союзу СРСР і союзних республік про пра-

цю, що вступили в дію з 1 січня 1971 року. Після 

затвердження цього кодифікованого нормативно-

правового акта в союзних республіках, зокрема й 

на Україні, було прийнято новий Кодекс законів 

про працю Української РСР, який був уведений у 

дію 1 липня 1972 року законом Верховної Ради 

Української РСР від 10 грудня 1971 року.  

Норми КЗпП УРСР практично дублювали 

та конкретизували норми Основ, але незва-

жажючи на це, значно поліпшували правове ста-

новище працівника. Серед досягнень Кодексу 

1971 року – введення нової термінології: «праці-

вник», «роботодавець», «спеціальність», деталь-

ніше регулювалися відносини, що входять до ін-

ституту трудового договору, охорони праці, а та-

кож особливості правового регулювання праці ок-

ремих категорій працівників (жінок, неповноліт-

ніх), відбулося вдосконалення підінституту пере-

ведення на іншу роботу, хоча самого визначення 

поняття «переведення» законодавство не давало, як 

і не дає його сьогодні.  

У ст. 8 Основ та ст.21 КЗпП 1971 року да-

валося кардинально нове визначення трудового 

договору. Трудовий договір – угода між трудя-

щим і підприємством, установою, організацією, 

за якою трудящий зобов'язується виконувати ро-

боту за певною спеціальністю, кваліфікацією або 

посадою з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а підприємство, установа, органі-

зація зобов'язується виплачувати трудящому за-

робітну плату і забезпечувати умови праці, пе-

редбачені законодавством, про працю, колектив-

ним договором і угодою сторін. 

Як бачимо, законодавець у визначенні ро-

бив акцент саме на зміст трудового договору, що 

визначається через обов’язки сторін, про що сві-

дчить і сама назва статті «сторони і зміст трудо-

вого договору». Про умови, які необхідно перед-

бачити в договорі, мова не йде. Проте застосову-

ється поняття «умови праці», визначення якого 

законодавство не давало. 

Хоча з визначення трудового договору мож-

на зробити висновок, що умови праці (договору) 

передбачалися на рівні локальному в колективних 

договорах, а також угодою сторін, усе ж таки ст.5 

Кодексу чітко встановлювала перевагу централізо-

ваного регулювання трудових відносин.  

Зміна умов договору, встановлених законодав-

ством про працю, за згодою сторін не допускалася. 

Як бачимо, визначення трудового договору 

на досліджуваному нами етапі – досить широке. 
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Законодавець намагався передбачити в самому 

визначенні всі його основні ознаки. Зміст трудо-

вого договору складали обов’язки сторін, відно-

сини між якими регулювалися централізованим 

методом та відображалися в Основах законодав-

ства Союзу СРСР і союзних республік про пра-

цю, в КЗпП Української РСР та в ряді інших за-

конів, прийнятих тогочасною владою. 

П’ятий етап розвитку трудового права як 

самостійної галузі права можна виділити почи-

наючи із років незалежності України. Так, Зако-

ном Української РСР «Про внесення змін і допо-

внень до Кодексу  законів про працю Українсь-

кої РСР при переході республіки до ринкової 

економіки» від 20 березня 1991 року та Законом 

України «Про внесення змін до Кодексу законів 

про працю України» від 24 грудня 1999 року бу-

ло внесено зміни до ст. 21 Кодексу законів про 

працю України (далі – КЗпП України). Згідно зі 

змінами, трудовий договір – це угода  між  пра-

цівником  і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом, за 

якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутріш-

ньому  трудовому  розпорядкові, а власник підпри-

ємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган зобов'язується виплачувати працівнико-

ві заробітну  плату  і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені зако-

нодавством  про  працю,  колективним  договором  

і угодою сторін. Таке визначення діє й донині. 

Основними досягненнями даного періоду є 

те, що зміни до КЗпП України після 1991 року 

були спрямовані на обмеження централізованого 

впливу в регулюванні трудових правовідносин. 

Про це свідчить, наприклад, скасування ст. 5 

КЗпП, про яке ми вже згадували вище, чи допов-

нення ст.9-1, яка дозволяє встановлювати додат-

кові порівняно із законодавством трудові та со-

ціально-побутові пільги та ін. На даному етапі 

відбувається поєднання централізованого та ло-

кального способу правового регулювання трудо-

вих відносин, що знайшло свій прояв у всіх ін-

ститутах трудового права та, зокрема, в інституті 

трудового договору.  

Щодо змісту трудового договору, то зако-

нодавство про працю не визначає, які умови не-

обхідно передбачити при його укладенні. У науці 

трудового права переважає думка про поділ умов 

залежно від необхідності внесення їх у трудовий 

договір, на істотні (обов’язкові) та  факультатив-

ні (додаткові). Але даний підхід вважаємо не до-

сить обґрунтованим, оскільки поняття «істотні 

умови договору» властиве цивільному законо-

давству. Представники науки цивільного права 

під істотними розуміють такі умови, які необхід-

ні та достатні для укладення договору та по яких 

повинна бути досягнута згода сторін. За відсут-

ності згоди хоча б по одній із істотних умов до-

говір вважається неукладеним. Проте застосову-

вати аналогічну норму у трудовому законодавст-

ві некоректно хоча б з тієї позиції, що, по-перше, 

КЗпП України не містить переліку істотних умов 

та, по-друге, не зобов’язує сторони погоджувати їх 

при укладені трудового договору. Тобто, якщо 

працівник і роботодавець не обумовили всі умови 

трудового договору, але працівника фактично було 

допущено до роботи, то договір вважається укла-

деним. Крім того, у трудовому договорі можуть 

міститися умови, обов’язкові для виконання сторо-

нами в силу прямої вказівки закону, в такому випа-

дку про згоду чи незгоду сторін мова йти не може.  

Ми пропонуємо умови трудового договору 

поділяти на умови, що встановлюються на дер-

жавному рівні, та умови, що встановлюються на 

рівні договірному. Саме такий поділ необхідно 

закріпити в Трудовому кодексі.  

Висновки. Підкреслюючи особливу при-

роду трудового договору, зміст якого визнача-

ється несамостійним характером праці, підпо-

рядкуванням працівника господарській владі, 

внутрішньому розпорядку підприємства, можна 

стверджувати, що умови трудового договору те-

оретично можна поділити на такі, що зазнача-

ються на державному рівні та договірному. 
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Аннотация 
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Постановка проблеми. Проблема забезпе-

чення народного суверенітету у зв‘язку з євро-

пейськими інтеграційними процесами України 

активно обговорюється як в наукових, так і полі-

тичних колах. На сучасному етапі розвитку укра-

їнської державності та в умовах конституційної 

модернізації ця проблема надзвичайно актуаль-

на, тому її розв’язання важливе завдання науки 

конституційного права. Чинна Конституція Ук-

раїни не містить вичерпного переліку суверен-

них прав народу України та держави, що спри-

чиняє підміну або ж ототожнення понять держа-

вного та народного суверенітету, актуалізує про-

блему обмеження суверенітету в умовах глобалі-

зації. У даному дослідженні ми виходимо з пріо-

ритету народного суверенітету перед державним, 

похідного характеру останнього. 

Аналіз останніх досліджень і виокрем-

лення нерозв’язаних проблем. Дослідженням 

проблем суверенітету займалися такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, як: Ю.Г. Барабаш, А. І. Де-

нисов, Ю. Б. Ключковський, В. В. Комарова, 

В. М. Кампо, В. І. Козлов, Л. Т. Кривенко, 

І.А.Куян, Ю. Р. Мірошниченко, А.О.Селіванов, 

Г. О. Мурашин, В.М.Шаповал, тощо. 

Проте проблема забезпечення народного 

суверенітету в умовах європейських інтеграцій-

них процесів детально не опрацьовувалась.  

Метою статті є аргументація необхідності 

конституційного врегулювання суверенних прав 

народу України та держави в конституційному 

законодавстві України та формулювання відпо-

відних пропозицій.  

Викладення основного матеріалу. Зовніш-

ня політика України, відповідно до ст. 18 Консти-

туції України, повинна відповідати основним 

принципам міжнародного права, закріпленим у 

Статуті ООН. Україна відстоює свої зовнішньопо-

літичні позиції на основі норм міжнародного пра-

ва. Україна взяла на себе зобов‘язання згідно зі 

Статутом ООН, який підписала як держава-

засновниця Організації в 1945 р. і підтвердила їх у 

ч.2 ст. Х Декларації про державний суверенітет 

України. 

31 жовтня 1995 році Україна приєдналась 

до Статуту Ради Європи[1]. Статут цієї міжнаро-

дної міжурядової організації визначає (ст. 1), що 

її метою є досягнення  більшого єднання  між  її 

членами  для  збереження  та втілення в життя 

ідеалів і принципів, які  є  їхнім  спільним над-

банням, а також   сприяння їхньому економічно-

му та соціальному прогресу. Ця мета досягається 

за допомогою  органів  Ради Європи шляхом об-

говорення   питань, що становлять спільний  ін-

терес, шляхом укладання угод  та  здійснення 

спільних заходів в економічній, соціальній, куль-

турній,  науковій,  правовій та адміністративній 

галузях, а також у галузі захисту та  збереження  

і  подальшого здійснення прав людини і основ-

них свобод (ст.1). При цьому питання, що стосу-

ються національної оборони, в компетенцію Ради 

Європи не входять. 

Однією з основних засад міжнародних відно-

син є безумовна повага права кожного народу ві-

льно обирати шляхи та форми свого розвитку, яке 

відображено в принципі самовизначення народів та 

націй. Відзначимо, що принцип права націй на са-

мовизначення закріплений лише в деяких консти-

туціях світу. У конституційному праві західних 

країн уникали постановки питання про право націй 

на самовизначення.  

Як зазначають Ю.М.Колосов і В.І.Кузне-

цов, «появі принципу самовизначення народів 

сприяло проголошення принципу національнос-

ті, під прапором якого економічно та політично 

зміцніла буржуазія боролася з відживаючим фе-

одалізмом. Однак принцип національності не 

став пануючим навіть у міжнародному праві 
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епохи буржуазних революцій, оскільки передба-

чав самовизначення тільки за ознакою націона-

льності. Зміст принципу самовизначення зміню-

вався залежно від історичних обставин. Був час, 

коли самовизначення зводилося тільки до про-

блеми утворення самостійних національних дер-

жав, оскільки нації історично склалися після 

держав» [16, с. 48].  

Принцип самовизначення народів і націй 

як обов‘язкової норми набув розвитку після 

прийняття Статуту ООН. Одним із найважливі-

ших завдань ООН проголошено «розвиток друж-

ніх відносин між націями на основі поваги прин-

ципу рівноправності та самовизначення народів» 

(П. 2 ст. 1 Статуту) [6]. 

Проф. Т.Я.Хабрієва, аналізуючи право на-

цій на самовизначення, відзначає, що «ООН спо-

чатку вважала право на самовизначення правом 

держав, а не народів і, більше того, не вважала 

його абсолютним і невідчужуваним» [18, с. 42]. 

У документах ООН виражена сутність но-

рмативного змісту принципу самовизначення. 

Зокрема, в авторитетному документі Декларації 

про принципи міжнародного права 1970 р. підк-

реслюється: «Створення суверенної та незалеж-

ної держави, вільне приєднання до незалежної 

держави або об‘єднання з нею, або встановлення 

будь-якого іншого політичного статусу, вільно 

визначеного народом, є формами здійснення цим 

народом права на самовизначення» [3]. 

Також варто відзначити, що в Декларації 

про принципи міжнародного права 1970 р., по-

няття суверенної рівності держав містить такі 

елементи: а) держави юридично рівні; б) кожна 

держава користується правами, які властиві пов-

ному суверенітету; в) кожна держава зобов‘язана 

поважати правосуб‘єктність інших держав;  

г) територіальна цілісність і політична незалеж-

ність держав недоторканні; д) кожна держава має 

право вільно обирати політичну, соціальну та 

культурну системи; е) кожна держава зобов‘я-

зана виконувати повністю та добросовісно свої 

міжнародні зобов‘язання та жити у злагоді з ін-

шими державами. 

У Заключному акті Наради з безпеки та 

співробітництв у Європі 1975 р. (а) І) говориться, 

що: «Держави-учасниці будуть поважати суве-

ренну рівність і своєрідність одна одної, а також 

усі права, властиві їх суверенітету й охоплюють-

ся ним, в число яких входить, зокрема, право ко-

жної держави на юридичну рівність, на територі-

альну цілісність, на свободу та політичну неза-

лежність. Вони будуть поважати право одна од-

ної вільно обирати та розвивати свої політичні, 

соціальні, економічні та культурні системи, як і 

право встановлювати свої закони та адміністра-

тивні правила. У рамках міжнародного права всі 

держави-учасниці мають рівні права та обов‘язки. 

Вони будуть поважати право одна одної  визначати 

та здійснювати на власний розсуд їх відносини з 

іншими державами відповідно до міжнародного 

права та в дусі цієї Декларації» [4].  

У спілкуванні сусідніх держав досить часто 

виникає проблема захисту державної території 

від впливу чи небезпеки ззовні. Використання 

державою своєї території не повинно шкодити 

природним умовам території іншої держави. 

Наведені міжнародні акти розкривають 

зміст принципу суверенної рівності та юридичну 

рівноправність держав як її елементу. Однак в 

останні роки з‘явилася тенденція неправильного 

тлумачення цього принципу, оскільки з‘яв-

ляються тенденції за будь-яку ціну сформувати 

власну державу. 

Сучасний нормативний зміст права на са-

мовизначення містить як права народів, так і від-

повідні обов‘язки держав. Так, праву народів ві-

льно без будь-якого втручання ззовні визначати 

свій політичний статус і здійснювати економіч-

ний, соціальний та культурний розвиток відпові-

дає обов‘язок держави не тільки поважати це 

право, але й сприяти йому шляхом спільних та 

індивідуальних дій. Право народів та націй на 

самовизначення тісно пов‘язане зі свободою по-

літичного вибору. Народ, який самовизначився, 

вільно обирає не тільки свій внутрішньополітич-

ний статус, але й зовнішньополітичну орієнта-

цію. Тобто зі змісту цього принципу випливає, 

що йдеться про постійно діюче право народу ві-

льно визначати свій політичний статус. Як справе-

дливо відзначає І.Лукашева, головна мета цього 

права полягає в забезпеченні народові можливості 

демократичним шляхом, без втручання ззовні, ви-

значати характер суспільства і держави, основні 

напрямки його внутрішньої та зовнішньої політики 

[14, с. 319]. Самовизначення означає право народів 

обирати такий шлях розвитку, який найбільше від-

повідає їх історичним, географічним, культурним, 

релігійним традиціям та уявленням. 

На думку проф. В.Буткевича, сучасна між-

народно-правова практика свідчить про транс-

формації, які зачіпають: принцип суверенної рів-

ності держав, принцип самовизначення народів, 

принцип невтручання, принципи поваги до прав 

людини і основних свобод, принцип рівноправ-

ності, а також право на самооборону, право вето 

в системі ООН і такі життєво важливі галузі пра-
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ва, як міжнародне екологічне право, право між-

народних договорів тощо [9, с. 24]. 

У зв‘язку з процесами глобалізації та регі-

ональної інтеграції, які спричиняють інституціо-

налізацію  міждержавної співпраці, слідом за по-

явою теорії суверенітету виникають концепції 

«обмеження» державного суверенітету, однак 

особливої популярності, за твердженням проф. 

Ю.Г.Барабаша, вони набувають на Заході у дру-

гій половині ХХ сторіччя [7, с. 131].  

На нашу думку, причиною обмеження 

державного суверенітету є право, оскільки поява 

впливових міжнародних організацій змінила 

принципи і правила міжнародної системи.  

Інтеграція України до Європейского союзу 

відповідно до Програми інтеграції України до 

Європейського Союзу[5], схваленої Указом Пре-

зидента № 1072/2000 від 14.09.2000 р. визначена 

пріоритетним завданням України. В Угоді про 

партнерство і співробітництво між Україною та 

Європейськими Співтовариствами та їх держа-

вами-членами[2] у  цьому  контексті зазначаєть-

ся,  що підтримка незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності України сприятимуть 

зміцненню миру і стабільності в регіоні Центра-

льної  та  Східної Європи і на Європейському 

континенті в цілому. 

У зв‘язку з цими процесами в науці консти-

туційного та міжнародного права ставиться питан-

ня про обмеження державного суверенітету країни, 

а отже, і народного суверенітету, яка стає членом 

цього наддержавного об‘єднання. Більше того, на 

початку 2013 р. Велика Британія, яка є членом Єв-

ропейского Союзу, заявила про намір у 2017 р. 

провести референдум щодо членства країни у ЄС. 

Таку заяву зробив Прем‘єр-Міністр країни 

консерватор Девід Кемерон час своєї промови 

щодо майбутнього ЄС. За його словами, якщо на 

парламентських виборах 2015 року переможуть 

консерватори і зможуть створити уряд, «ми поп-

росимо у наших людей дозволу для консервати-

вного уряду розпочати переговори про нову уго-

ду з нашими європейськими партнерами у ново-

му парламенті». «Коли ми проведемо перегово-

ри, ми проведемо референдум з простим вибо-

ром (бути в ЄС чи не бути)», - сказав він.  

Причиною виходу він назвав насамперед 

інший менталітет британців. За його словами, 

британці «вільні та незалежні». «Тому ми підхо-

димо до питання ЄС більш прагматично, ніж 

емоційно», - сказав він. Водночас він запропону-

вав свій варіант розвитку Євросоюзу. За його 

словами, він полягає в п‘яти принципах. Серед 

них він назвав принципи конкуренції та гнуч-

кості в політиці ЄС. Третій принцип, за його сло-

вами, полягає в тому, що країни-члени повинні 

мати владу, а не лише позбавлятися повнова-

жень. Він також запропонував підвищити роль 

національних парламентів країн-членів ЄС. 

П‘ятим принципом він назвав справедливість: 

«Якщо правила вводяться в дію для єврозони, 

вони мають працювати справедливо для тих, хто 

всередині і ззовні». При цьому він наголосив, що 

Великобританія не збирається відмовлятися від 

власної валюти [10].  

Це свідчить про вирішальну роль саме на-

роду країни у виборі напряму розвитку своєї 

держави. 

Варто звернути увагу на те, що держави за-

стосовують на своїй території право Європейсько-

го Союзу на основі тих норм, які містяться в націо-

нальних конституціях відповідно до двох доктрин. 

При розв’язанні проблем співвідношення 

міжнародного та внутрішньодержавного права 

застосовуються дві основні доктрини та підходи 

– моністичні в двох варіантах і дуалістичний. 

Моністичний підхід заснований на твердженні, що 

міжнародне та внутрішньодержавне (національне) 

право єдині. У рамках цього підходу виділяють дві 

концепції. Перша концепція, яка фактично визна-

чає міжнародне право як галузь права внутрішньо-

державного, базується на поглядах Гегеля про 

державу та право [15, с. 398], відповідно до яких 

державі належить абсолютний суверенітет, тому 

вона має право змінювати норми права. 

До країн, які  підтримують моністичний 

підхід (перший варіант моністичної концепції) 

належать Франція та Нідерланди. У конституціях 

обох держав закріплені норми передбачають 

пряму дію і пріоритет міжнародних договорів 

(ст. 55 Конституції Французької республіки і ст. 

66 Конституції Нідерландів).  

Відповідно до другої моністичної концеп-

ції, яка більш розповсюджена, є концепція, що 

надає перевагу міжнародному праву над націо-

нальним. Вона, на думку вчених М.Марченко та 

К.Дерябіної, базувалася на концепції Г.Кель-

зена. Відповідно до цієї теорії держава ототожню-

валась з корпорацією. Так, Г.Кельзен вважав, що 

держава може бути суверенною тільки тоді,  якщо 

існує примат національного права [15, с. 400].  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття на-

була поширення дуалістична концепція, заснова-

на на позитивістській школі права. Вона виходи-

ла із самостійності та незалежності кожної пра-

вової системи, що, на думку прихильників цього 

напрямку, було зумовлено різними предметами 

регулювання правових систем, які розглядають: 
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міжнародне право регулює відносини між дер-

жавами, а національне право – внутрішні питан-

ня між громадянами та між державою і громадя-

нами [15, с. 401]. У зв‘язку з цим В.В.Гаврилов 

зазначає: «…Якщо національне законодавство 

допускає можливість дії норм міжнародного 

права на території будь-якої країни, то …це на-

лежить розглядати не як прояв, органічно влас-

тивий міжнародному праву можливості реалізу-

вати себе в рамках внутрішньодержавного пра-

вопорядку, а  як верховенство державної влади, 

яка дає йому таку можливість» [11, с. 132]. Та-

кож зазначимо, що на міжнародне право вплива-

ють принципи зовнішньої політики, закріплені в 

конституції країни. Сучасні зовнішньополітичні 

принципи демократичних держав є продовженням 

загальновизнаних принципів міжнародного права. 

Отже, в країнах, які дотримуються дуаліс-

тичного підходу при оцінці міжнародного права, 

право ЄС діє на основі делегування Союзу пов-

новажень. Положення, що прямо передбачають 

передачу повноважень міжнародній організації, 

закріплюються в конституціях, наприклад, у ст. 

24 (1) Основного закону ФРН і ст. 20 Конститу-

ції Данії. Аналогічні положення містяться в ст. 

67 Конституції Нідерландів. Тому Нідерланди 

можуть застосовувати договори Європейського 

Союзу на основі моністичної концепції і на ос-

нові ст. 67 Конституції. Якщо держава не має 

своєї конституції, то вона може прийняти окре-

мий акт, який стосується дії права Союзу. Зокре-

ма, у Великобританії був прийнятий Акт про Єв-

ропейські Співтовариства, що передбачає пряму 

дію і пріоритет права Співтовариства. 

Також варто відзначити, що основною ідеєю 

дуалістичної теорії є відмова протиставляти норми 

міжнародного права державному суверенітету. 

В останні роки набула поширення думка, 

що обмеження суверенітету країн-учасниць ЄС 

відбувається шляхом позбавлення повноважень у 

зв‘язку з передачею їх міжнародній організації. Ця 

дискусійна проблема на сучасному етапі розвитку 

держави актуальна та пов‘язується з особливостя-

ми прояву суверенітету в процесі глобалізації. 

Однак не варто забувати, що радянська 

доктрина послідовно дотримувалася теорії абсо-

лютного суверенітету держави. Вона виходила з 

того, що суверенітет базується на принципах за-

гального міжнародного права: повазі державного 

суверенітету, рівності держав, з якого випливав 

принцип мирного співіснування держав з різним 

соціальним ладом. Тому можна говорити про те, 

що радянська доктрина звертала увагу лише на 

один аспект суверенітету. Абсолютизація суверені-

тету пов‘язувалася з так званим «експортом рево-

люції», підтримкою соціалістичних режимів тощо. 

На думку проф. І.О.Конюхової, в сучасних 

умовах «у теорії та практиці міжнародного і кон-

ституційного права склалася доктрина неможли-

вості абсолютного суверенітету держави. Інтерп-

ретація цієї доктрини здійснюється в широкому 

та вузькому значенні. У широкому значенні мова 

йде про доцільність  дії так званого «розподіле-

ного суверенітету» держави як ззовні, так і в се-

редині країни. При більш вузькому, або, точніше, 

поміркованому підході в інтерпретації даної док-

трини мова йде про визнання можливості деле-

гування окремих суверенних прав як за межі, так 

і всередині держави» [13, с. 11]. 

Концепція передачі окремих суверенних 

прав на практиці найяскравіше відображена в 

конституціях країн – членів Європейського Сою-

зу. Вони містять положення, які стосуються мо-

жливості передачі частини прав міжнародним 

(міждержавним) організаціям, так і такі, які сто-

суються характеру членства в Європейському 

Союзі (наприклад, п. 2 ст. 9 Конституції Австрії, 

ст. 23 Основного закону Федеративної Республі-

ки Німеччина, ст. 78-2 Конституції Франції, ст. 

123 Конституції Албанії). Водночас потрібно 

звернути увагу на той факт, що, як правило, дер-

жави, утворені наприкінці 90-х р. минулого сто-

ліття, прагнуть абсолютизувати свій суверенітет, 

і тому в конституціях місять норму, що суверені-

тет держави – єдиний, неподільний, невідчужу-

ваний та не може передаватися (наприклад, ст. 1 

Конституції Республіки Македонія). 

Звичайно, у випадку вступу у міжнародну 

організацію відбувається передача частини суве-

ренних прав держави. На думку О.Мещерякової, 

«найбільш значне обмеження суверенітету від-

бувається у сфері виняткової компетенції Євро-

пейського Союзу, однак реалізація повноважень 

Союзу здійснюється органами державної влади 

держав-членів: вони діють на виконання актів, 

прийнятих органами Союзу… На початкових 

етапах розвитку європейської інтеграції значні 

очікування пов‘язували з наднаціональним мето-

дом правового регулювання: інтеграційне співто-

вариство для вирішення поставлених перед ним 

завдань повинно наділятися певними повноважен-

нями по прийняттю рішень. Однак вони  беруться з 

порожнечі. Вони передаються спільноті держава-

ми-членами. Про наслідки ж такої передачі держа-

вних повноважень тоді ніхто не думав. 

Безсумнівно, що інтеграційні процеси, які 

відбуваються в сучасному світі, впливають і на 

концепцію суверенітету. Але, в той же час, як 
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міжнародне право виступає «єдино можливою 

формою відносин суверенних держав» [8, с. 6], 

так і право Європейського Союзу створюється 

державами для досягнення тих цілей, які вони 

ставлять перед собою, беручи участь в інтегра-

ційному процесі. Тому ні міжнародне право, ні 

право Європейського Союзу ні в якому разі «не 

скасовують» суверенітет» [17, с. 17, 18]. 

«Ключем» успіху Європейського Союзу й, 

одночасно, причиною труднощів і криз, які пері-

одично виникають у його розвитку, є особливий 

політичний механізм розвитку європейської ін-

теграції. Цей механізм базується на трьох осно-

воположних засадах: по-перше, обмеження суве-

ренітету держав-членів Європейського Союзу на 

користь наднаціональних (наддержавних) орга-

нів влади на європейському рівні, які уповнова-

жені видавити обов‘язкові приписи як для самих 

держав та їх органів, так і для громадян та юриди-

чних осіб. Як відзначав прем‘єр-міністр Бельгії: 

«Ніколи ще в минулому стільки країн добровільно 

не поступалися частиною свого суверенітету зара-

ди миру та процвітання» [19, с. 13]. 

По-друге, активне залучення кожної дер-

жави – члена ЄС з правом вирішального голосу 

(але рідко з правом вето) у процес вироблення та 

прийняття рішень на європейському рівні, що 

дозволяє багатьом спеціалістам говорити про 

спільну реалізацію державного суверенітету в 

рамках ЄС і навіть про злиття суверенітетів ок-

ремих країн ЄС у комплексний «європейський 

суверенітет». По-третє, поступовість інтеграцій-

них процесів, які послідовно розвиваються шля-

хом реалізації конкретних починань спочатку у 

вузьких секторах, потім – з широкого кола пи-

тань та у просторі збільшення кількості країн 

Європи [12, с. 15, 16]. 

Цілком очевидно, що самі держави-члени 

вирішують, де та межа обмеження їх повнова-

жень, яка задовольняла б «обидві сторони», тоб-

то забезпечувала нормальне функціонування ін-

теграційних інститутів, спрямована на досягнен-

ня цілей інтеграції, - з одного боку, і не погрожу-

вала б «розчиненню» національних держав в інтег-

раційному співтоваристві, - з іншого. Отже, будь-

яка концепція інтеграції неможлива без врахування 

проблеми суверенітету, в той же час саме поняття 

«суверенітет» повинно під впливом інтеграційних 

процесів набути нового змісту.  

Висновок. Виходячи з вищевикладеного, 

для того, щоб народ реально здійснював свою 

владу, а держава була суверенною, необхідно 

закріпити на конституційному рівні суверенні 

права держави, яка, як політична організація 

громадянського суспільства, покликана віддзер-

калювати інтереси народу. Сучасна демократич-

на українська держава не може мати інтересів, 

які б суперечили інтересам народу. Це дозволить 

народу і державі функціонувати самостійно та 

незалежно від інших держав і народів. До суве-

ренних прав народу належить право визначати та 

змінювати конституційний лад; право на законні 

форми протесту; право змінювати територію 

власної держави; право на володіння, користу-

вання і розпорядження національним багатством; 

право формування складу органів державної вла-

ди й органів місцевого самоврядування. До пере-

ліку суверенних прав держави необхідно віднес-

ти такі: право самостійного визначення своєї 

компетенції; право на встановлення та реформу-

вання політико-правового порядку (прийняття та 

зміни конституції); право організації та реоргані-

зації системи державної влади та місцевого са-

моврядування; право визначення територіально-

го устрою держави; право укладення міжнарод-

них договорів; право вирішення питань війни і 

миру, оборони і безпеки держави; право запрова-

дження і скасування надзвичайного стану; право 

визначення заходів і засобів примусу і покаран-

ня, а також їх цілей, видів і способів; право вста-

новлення податкової та фінансової системи; пра-

во прийняття бюджету і грошової емісії.  
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ  

НАЗВИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Досліджуються питання форм та способів конституційно-правового закріплення офіційної назви дер-

жави в зарубіжних країнах, зокрема особливості такого закріплення в текстах основних законів (конституціях) 

зарубіжних країн, актах установчої влади,  інших нормативних документах. 

Ключові слова: офіційна назва держави, зарубіжні країни, конституція, закони, акти установчої влади  

 

Постановка наукової проблеми.  На су-

часному етапі розвитку Української держави, 

особливо з огляду на її євроінтеграційні праг-

нення,  важливого значення набуває  вивчення та 

системне врахування в практиці державного бу-

дівництва зарубіжного досвіду. На цьому, зокре-

ма, наголошується і Указі Президента України № 

328/2012  від 17 травня 2012 року «Про Консти-

туційну Асамблею», яка була створена як «спеці-

альний допоміжний орган при Президентові Ук-

раїни  з метою напрацювання пропозицій щодо 

змін до Конституції України на основі узагаль-

нення практики реалізації Основного Закону Ук-

раїни, з урахуванням досягнень та тенденцій роз-

витку сучасного конституціоналізму» [1].   

З огляду на останнє, сьогодні певний інтерес ви-

кликає також і аналіз найбільш поширених форм 

та способів конституційно-правового закріплен-

ня офіційної назви держави в зарубіжних краї-

нах, правового врегулювання питань пов’язаних 

її зміною/уточнення,  порядком використання, а 

також правовою охороною останньої. 

Ступінь наукової розробки теми.  У нау-

ковій (в т.ч. і  вітчизняній) юридичній літературі 

справедливо звертається увага на недостатній 

рівень дослідження питань пов’язаних із право-

вим врегулювання як самої процедури, так і но-

рмативно-правових форм закріплення офіційної 

назви держави як такої.  Поодинокі публікації в 

цьому напрямку як сучасних авторів (Белкіна 

А.А. [2], Стецюка П.Б. [3]), так і їх вчених-

правознавців попередників років (Г.Єллінека [4],  

М.Стахіва [5], А.Соколова [6]) не вирішують пи-

тання комплексного дослідження конституційно-

го-правового статусу  офіційної назви держави 

загалом та, зокрема,  питань пов’язаних із її кон-

ституційно-правовим закріпленням.  В той же 

самий час у вітчизняній навчальній юридичній 

літературі питання про офіційну назву держави, 

як правило, не висвітлюється,  не дивлячись на 

наявність відповідних приписів нормативного 

характеру в Акті проголошення незалежності 

України (1991 р.) та чинному Основному Законі 

(Конституції) держави (1996 р.). Наукові ж дискусії 

з  цього приводу носять виключно поодинокий ха-

рактер [7, с.73-79] і суттєво  не впливають на зага-

льний стан дослідження даної проблематики.   

Мета статті. Метою даної статті є комплек-

сний аналіз основних форм та способів конститу-

ційно-правового закріплення офіційної назви дер-

жави в зарубіжних країнах, особливостей такого 

закріплення в текстах їх основних законів (консти-

туціях), а також в актах установчої влади та інших 

нормативних та політико-правових документах. 

Виклад основного матеріалу. Одним з 

обов’язкових атрибутів сучасної держави є її 

офіційна назва. Без власної назви не існувало і не 

існує сьогодні жодного самостійного державного 

утворення, а тим більше – жодної держави як 

такої. Вже сама поява держави, як правило, ав-

томатично передбачає і появу того чи  іншого її 

офіційного найменування. В той же самий час, 

офіційна назва держави, як і будь який інший 

атрибут її суверенітету, має своє змістовне нава-

нтаження, структуру (внутрішню будову), а го-

ловне – виконує певні суспільні завдання (функ-

ції). Все це, певним чином, обумовило необхід-

ність створення системи правового регулювання 

того сегменту суспільних відносин, який безпо-

середньо пов'язаний із встановленням, викорис-

танням/застосуванням, а також – охороною офі-

ційної назви держави як такої.   

Аналіз змісту офіційних назв сучасних 

держав свідчить про те, що в більшості своїй ці 

найменування, з одного боку, ніби відтворюють 

історію власної країни, а з іншого – відобража-

ють особливості її сучасної політико-правової 

сутності. Таке змістовне (сутнісне) навантаження 

інституту офіційної назви держави з часом обу-

мовило вироблення також і певних узагальнених 

форм та способів  її політико-правового закріп-

лення як на рівні основних законів (конституцій) 

держави, так і інших нормативних рівняв. При 

цьому, не випадково, в окремих державах доку-

менти в яких йдеться/ йшлося про встановлення 

офіційної  назви держав належали до категорії 
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установчих. Ця обставина, ще раз підтверджує 

тезу про атрибутивну важливість інституту офі-

ційної назви для функціонування сучасної суве-

ренної держави.  

Де що менш поширеним способом закріп-

лення офіційної назви держави є прийняття з 

цього приводу спеціального (окремого) закону. 

Іноді, норми про зміну чи уточнення офіційної 

назви держави можуть міститися і в інших, спеціа-

льно не прийнятих для цього законах, або бути по-

єднаними в одному (спільному) нормативному акті 

із положеннями про зміну інших атрибутів держа-

вності. Значно рідше, офіційна назва держави вста-

новлюється (змінюється, уточується і т.д.) актами 

глави держави чи навіть актами уряду. 

Отже, першим і найбільш поширеним спо-

собом встановлення  офіційної назви держави  є 

її фіксація (закріплення) в текстах Основних за-

конів своєї країни. Така практика мала місце 

протягом всього майже трьохсотрічного розвит-

ку конституційної держави. Так, було на зорі її 

виникнення в кінці ХVІІІ – на поч. ХІХ ст..ст., 

так було і в міжвоєнний період (20-30 роки ХХ 

ст.), так, зрештою є в наші дні. Для новітньої 

конституційної держави, наприклад, починаючи 

з того ж таки міжвоєнного періоду, характерним 

було надання явної переваги саме конституцій-

ному закріпленню офіційної назви і значно рідше 

– вирішення даного питання на рівні звичайних 

законів чи інших документів іншого норматив-

ного характеру. Статтею першою Конституції 

Королівства сербів, хорватів та словенців (1921 

р.) прямо зазначалося, що «офіційна назва дер-

жави: Королівство сербів, хорватів та словенців» 

[8, с.46], а стаття  четверта Конституції Ірландії 

(1937 р.) говорить, що  «держава називається Ей-

ре або на англійській мові - Ірландія» [9, с.236]. 

В той же самий час, в Конституції Латвійської 

республіки, «яку латвійський народ через своїх 

представників у вільно обраних Установчих Збо-

рах встановив для себе» 15 лютого 1922 року 

говориться, що «Латвія – незалежна демократич-

на республіка» [10, с.40]. 

Подібна практика конституційного закріп-

лення офіційної назви держави збереглася і після 

Другої світової війни. Про це свідчить як зарубі-

жні конституції кінця другої половини ХХ-го ст., 

так і його останніх десятиліть. «Тимчасовий гла-

ва держави, говориться у преамбулі Конституції 

Італійської Республіки, відповідно до рішення 

Установчих зборів, які на засіданні від 22 грудня 

1947 року схвалили Конституцію Італійської Ре-

спубліки, згідно з ХVІІІ заключним положенням 

цієї Конституції здійснює промульгацію Консти-

туції Італійської Республіки, текст якої наступ-

ний» і дальше «Стаття 1. Італія – демократична 

республіка, що ґрунтується на праці» [11, с.294]. 

«Федеративна Республіка Німеччина, - говорить-

ся в п.1 ст. 20 Основного Закону  Федеративної 

Республіки Німеччини, прийнятого 23 травня 

1949 року, - є демократичною і соціальною фе-

деративною державою» [9, с.187]. Натомість в 

статті першій Конституції Французької Респуб-

ліки від 4 жовтня 1956 року стверджується, що 

«Франція – неділима, світська, демократична і 

соціальна Республіка» [9, с.665]. 

Традиції конституційного закріплення як 

офіційної назви держави, так і часткового розк-

риття її внутрішнього змісту найшли своє продо-

вження в оновлених основних законах країн за-

хідної демократії та нових конституціях держав, 

які виникли на території колишнього СРСР. Так, 

в ст.1 Конституції Князівства Андори від 14 кві-

тня 1993 року говориться, що «Андора є право-

вою, незалежною, демократичною і соціальною 

державою. Її офіційна назва Князівство Андора» 

[12, с.34] (ст.1 Конституції Князівства Андора.). 

Стаття перша Конституції Естонської Республі-

ки, прийнятої 28 червня 1992 року говорить що 

«Естонія – самостійна і незалежна демократична 

республіка, де носієм верховної влади є народ», 

стаття  перша Конституції Республіки Молдова, 

прийнятої 29 червня 1994 року, говорить, що 

«Республіка Молдова – суверенна й незалежна, 

єдина і неподільна держава. Форма державного 

правління – республіка. Республіка Молдова – 

демократична правова держава, в якій гідність 

людини, її права і свободи, вільний розвиток люд-

ської особистості,  політичний плюралізм є найви-

щими цінностями і гарантуються», а стаття перша 

Конституції Грузії, прийнятої  24 серпня 1995 року, 

містить положення про те, що «Грузія - незалежна, 

єдина і неділима держава /.../ 2.Формою політично-

го устрою грузинської держави є демократична 

республіка. 3. Назва грузинської держави - «Гру-

зія» [10, с.2, 192,  227]. 

В той же самий час, про що згадувалося 

вище, практиці державного будівництва відомі 

випадки встановлення офіційної назви держави 

безпосередньо в актах проголошення самої дер-

жави як такої. Майже хрестоматійним в цьому 

плані, можна вважати випадок закріплення офі-

ційної назви держави Ізраїль. Відомо, що сама 

сучасна держава Ізраїль виникла в ніч з 14 на 15 

травня 1948 року. Відповідну заяву про ство-

рення цієї держави було зроблено Національною 

Радою Ізраїлю, яка в свою чергу була утворена 

перед тим Єврейським Агентством. Серед іншо-
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го, в саме в цій Заяві говорилося про те, що  ого-

лошується «/.../ створення на основі природних і 

історичних прав єврейського народу та резолюції 

Генеральної Асамблеї Єврейської держави в Па-

лестині, яка буде називатися Ізраїль» [2, с.125].  

В науковій літературі при висвітленні про-

блематики правового регулювання офіційної на-

зви держави загалом, звертається також увага і 

на питання  належного врегулювання процедури 

внесення змін, доповнень, уточнень до існуючих 

офіційних назв держав, іноді  – на питання збе-

реження або відновленням тої чи іншої офіційної 

назви держави. Як правило, більшість із цих 

процедур здійснюється шляхом прийняття спеці-

альних законів. Так, шляхом прийняття спеціа-

льних законів змінювались офіційні назви низки  

держав, які утворились чи відновили свою дер-

жавність на території колишнього СРСР. Зокре-

ма, було відновлено попередні офіційні назви 

прибалтійських держав Естонії, Латвії та Литви, 

які існували в міжвоєнний період як суверенні 

конституційні держави. В Законі Естонської РСР 

від 8 травня 1990 року «Про символи  Естонії» 

говорилось про те, щоб «визнати недійсною на-

зву «Естонська Радянська Соціалістична Респуб-

ліка»  і використовувати в якості офіційної назви 

«Естонська Республіка» [13]. 

Практично всі колишні радянські респуб-

ліки, включно з Російською Радянською Соціалі-

стичною Федеративною Республікою (РРФСР), 

окремими своїми законами змінили власні офі-

ційні назви. В останньому випадку, зокрема, йде-

ться про спеціальний (окремий) Закон РРФСР від 

25.12.1991 р. «Про зміну назви Російська Радян-

ська Федеративна Соціалістична Республіка», 

стаття перша якого говорила, що «Державу Ро-

сійська Радянська Федеративна Соціалістична 

Республіка надалі іменувати Російською Феде-

рацією (Росією)»[14]. Дещо іншим шляхом поді-

бне питання було вирішено в колишній Молдав-

ській РСР, а саме: Законом Молдавської Радян-

ської Соціалістичної Республіки від 5 червня 

1990 року «Про внесення змін до Конституції 

(Основного Закону) Молдавської РСР» встанов-

лювалося «внести до Конституції (Основного 

Закону) Молдавської РСР наступні зміни: в на-

зві, преамбулі і по всьому тексту Закону слова 

«Молдавська Радянська Соціалістична Республі-

ка» замінити словами «Радянська Соціалістична 

Республіка Молдова»[15]. Подібним шляхом, 

згодом пішов і Радянський Таджикистан. 31 сер-

пня 1990 року Верховна Рада Таджицької РСР 

прийняла Закон Таджицької РСР «Про зміну на-

зви Таджицької  Радянської Соціалістичної Рес-

публіки і внесення змін до Конституції (Основ-

ного Закону) Таджицької РСР». В цьому норма-

тивному акті, зокрема, говорилося, що «Таджи-

цька  Радянська Соціалістична Республіка надалі 

називатиметься Республікою Таджикистан»[16]. 

Низці сучасних держав відомою є практика 

закріплення на конституційному рівні одночасно 

декількох варіантів офіційної назви держави. 

Йдеться, про офіційне закріплення т.з. «повного» 

та «скороченого» варіантів назви держави. При 

цьому, останнє, має місце  як країнах європейсь-

кого, так і азійського континентів (Австрія, Бос-

нії та Герцеговина, Литва, Казахстан, Росія та 

інші). Так, частиною четвертою ст.2 Конституції 

Республіки Казахстан (1995 р.) прямо передбаче-

но, що «назва Республіка Казахстан і Казахстан 

рівнозначні» [17, с.13]. Закріплення декількох 

варіантів офіційної назви держави має місце і на 

рівні інших (не тільки – Основних Законів)  нор-

мативно-правових документів. Наприклад, в Де-

кларації Верховної Ради Латвійської РСР «Про 

відновлення незалежності Латвійської Республі-

ки» (1990 р.) окремим положенням передбача-

лось буквально наступне: «офіційна назва Лат-

війської держави – Латвійська Республіка, ско-

рочено – Латвія» [18].  При цьому, окремо слід 

зазначити, що незалежно від того закріплено чи 

ні скорочений варіант офіційної назви держави, у 

конституційно-правовій практиці сучасних дер-

жав часто має місце використання т.з. прийому 

«близького синонімічного поєднання» відповід-

них термінів та понять.  Так, в чинній Конститу-

ції Австрійської Республіки (1920 р.) говориться 

про «Республіку Австрію», «Австрію», «Федера-

цію» [9, с.11-14]. Основному Законі Федератив-

ної Республіки Німеччини (1949) – про «Німеч-

чину», «Державу», «Федеративну Республіку 

Німеччину», «Федерацію» [9, с.181-192], Кон-

ституції Республіки Узбекистан - «Республіку 

Узбекистан», «Узбекистан» [10 с.342] і т.д.  

Цікавим є також досвід конституційного 

регулювання питань, пов’язаних із  збереженням 

вже існуючої офіційної назви держави. Як пра-

вило, такі проблеми виникають в процесі серйо-

зних політичних перетворень держави (поділ по-

передньої держави на декілька держав, об’єднан-

ня існуючих держав в єдину спільну державу, 

зміна суспільно-політичного устрою і т.д.). Од-

ним з перших в історії конституційної держави 

були зроблені спроби подібного характеру в 1791 

році у Варшаві. Тоді, в останні роки існування 

т.з. «старої» чи «першої» Речі Посполитої, коли 

прийнята Конституція 1791 р. фактично ставила 

на порядок денний питання про виділення з фео-
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дальної конфедеративної держави вже нової 

Польщі (унітарної за формою державного уст-

рою та конституційно-спадкової монархії – за 

формою державного правління), - на засіданнях 

Сейму прямо ставилися питання про необхід-

ність збереження тих назв держав (Королівства 

Польського та Великого Князівства Литовсько-

го), які існували раніше перед об’єднанням  у 

спільну державу [19, с.108-109]. Подібні зусилля 

можна побачити і в кінці ХХ-го ст. як спроби 

недопущення розвалу Федеративної Соціалісти-

чної Республіки Югославії та Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. В останньому випад-

ку, мало місце навіть прийняття спеціального 

нормативного акту – Постанови З’їзду народних 

депутатів СРСР від 24грудня 1990 року «Про на-

зву Радянської держави»,  в якій зокрема говори-

лося про необхідність збереження для майбут-

ньої Радянської держави офіційної назви «Союз 

Радянських Соціалістичних Республік» [20].   

Майже всі сучасні європейські держави 

використовують практику закріплення в своїй 

офіційній назві т.з. додаткової (доповнюючої)  

інформації з вказівкою на форму державного 

правління (республіка, чи монархія - князівство, 

герцогство, королівство і т.д.). Три  з них містять 

також і інформацію про свій державний устрій 

(Федеративна Республіка Німеччина, Російська 

Федерація, Швейцарська Конфедерація). І тільки 

декілька  європейських держав (Румунія, Угор-

щина, Україна ) у своїх офіційних назвах не міс-

тять жодної іншої інформації окрім власного по-

тоніму (назви, похідної від найменування титу-

льного етносу чи народу).  Подібна ситуація із 

використання в офіційних назвах держав разом з 

т.з. «основним» елементом (топонімом) допов-

нюючих елементів, що вказують на форму дер-

жавного правління або форму державного уст-

рою, склалася і країнах, які утворилися на тери-

торії колишнього СРСР. Тринадцять з п’ятнад-

цяти таких держав містять у свої офіційних на-

звах пряму вказівку на республіканську форму 

правління (Республіка Азербайджан, Республіка 

Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Гру-

зія, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, 

Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, 

Естонська Республіка,  Киргизька Республіка, 

Латвійська Республіка,та Литовська Республіка), 

одна – вказівку на форму державного устрою 

(Російська Федерація), і тільки з цих держав – 

Таджикистан та Україна, не містять жодного до-

даткового елементу в своїх офіційних назвах.    

Висновки. Коротко підсумовуючи вище 

викладене, можна погодитись  з поширеною у 

науковій літературі думкою про те, що найбільш 

«політично і юридично  раціональною формою 

встановлення офіційної назви держави чи перей-

менування держави є конституційний закон (оче-

видно, в широкому розумінні останнього – Х.С.), 

яким прокламується саме волевиявлення у від-

ношенні номінації країни, фіксується приємле-

вість попередньої і нової назви, а також прово-

дяться необхідні зміни  в основному законі»[2, 

с.130].  Останнє, підтверджується конституційно-

практикою практикою зарубіжних, насамперед 

європейських, країн, досвід яких в цій частині 

може бути також використано і в Україні. 
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ПРИРОДНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Досліджується питання природно-правової природи принципів міжнародного права. Простежується зв'я-

зок природи принципів міжнародного права із концепцією «живого права» Є. Ерліха. Досліджується питання 

волі і інтересу в природі принципів міжнародного права, зв’язок міжнародного права, крізь призму його основ-

них принципів, із політикою й економікою держави. Аналізується національне та міжнародне законодавство із 

досліджуваного питання.  

Ключові слова: міжнародне право, теорія міжнародного права, природно-правовий підхід права, соціоло-

гія права, принципи міжнародного права. 

 

Постановка проблеми. Будь-яке наукове 

дослідження повинно починатися із природи яви-

ща. Принципи міжнародного права, як і принципи 

права загалом, є базисом, підґрунтям, фундамен-

том права, а отже, з’ясувати природу принципів 

міжнародного права – це охарактеризувати приро-

ду та сутність самого міжнародного права. 

Принципи міжнародного права явище ба-

гатогранне, багатоаспектне, тому і наукове їх 

обґрунтування мусить мати інтегративний підхід 

та системну методологію, а одним із найваж-

ливіших аспектів сутності принципів міжнарод-

ного права є їхня правова природа.  

У доктрині міжнародного права питання 

природи принципів розглядається неоднозначно. 

Ряд учених вважають природу принципів не суто 

правовою, а й ідеологічною, політичною, мора-

льною, інші вважають природу принципів суто 

правовою і розглядають її зі сторони проблеми 

когентності принципів міжнародного права. Узя-

вши до уваги всі аргументи, можна з упевненіс-

тю зазначити, що всі вони притаманні природі 

принципів міжнародного права та ще раз підтве-

рджують багатогранність досліджуваного явища 

принципів міжнародного права. 

Завданням ж даного дослідження – з’ясу-

вати філософське підґрунтя, природу принципів  

міжнародного права, а точніше, природно-право-

вий, у тому числі  соціологічний характер остан-

ніх. Адже лише філософське обґрунтування 

явища є істинним підґрунтям з’ясування сутності 

і наступних доктринальних досліджень. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Попри те, що природне право перебуває в полі 

зору дослідників не одну сотню років, а про саме 

природне право написано не один десяток науко-

вих досліджень, все ж таки ряд питань, які сто-

суються, зокрема, його впливу на формування 

міжнародного права, і в першу чергу на природу 

принципів міжнародного публічного права,  у віт-

чизняній науці міжнародного права не отримали 

належного висвітлення, що послужило обґрунту-

ванням даного наукового дослідження. Тоді як у  

західній доктрині загальновизнано, що принципи 

МП мають природно-правове походження. Гово-

рять навіть про «природно-правові витоки МП» 

(Лаутерпахт, Редслоб, Гугенхейм та ін.). 

Питанню природно-правової природи прин-

ципів міжнародного права в українській науці 

майже не приділялось уваги, частково проблему 

природно-правової природи джерел, та в тому чис-

лі принципів міжнародного права, досліджувала  

О. Київець, соціологію норм права, в тому числі 

норм міжнародного права, розглядала І. Музика, 

окремі сторони досліджуваної проблеми знаходи-

мо у працях В.Г. Буткевича, О.В. Буткевич,  

О.В. Задорожнього, В.В. Мицика, О.О. Мережка. 

Крім того, знаходимо ряд згадувань про 

природно-правове походження і в радянській 

доктрині, зокрема у працях В. Василенко, Г. Іг-

натенко, А.Талалаєва, А. Бахова, Л. Алексідзе. 

Незважаючи на надзвичайну актуальність 

для міжнародного права, філософське розуміння 

принципів міжнародного права майже не дослі-

джується у вітчизняній доктрині міжнародного 

права. Існує низка праць, які аналізують окремі 

принципи, визначаючи їхнє місце в загальній 

системі принципів міжнародного права, одначе 

дослідники, переважно, оминають увагою пи-

тання філософського розуміння принципів між-

народного права.  

Метою цієї статті є аналіз природно-право-

вого характеру принципів міжнародного права. 
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Виклад основного матеріалу. Відсутність 

єдиного розуміння поняття природного права, 

його форм і джерел зумовлено багатогранністю 

та складністю природного права як явища і його 

неоднозначністю, власне, як і неоднозначністю 

його форм і джерел. Природне право виступало 

завжди як оціночна категорія щодо існуючої сис-

теми, тут – міжнародного права. З одного боку, 

така кількість концепцій сприятиме збагаченню 

розуміння природного права, а з іншого – ряд 

природно-правових концепцій суперечать одна 

одній, і, відповідно, це ускладнює розуміння змі-

сту, форми та джерел права. Природне право не 

можна розглядати в одній площині, воно триви-

мірне: перший вимір – вчення (сукупність кон-

цепцій), які стверджують, що право не може бути 

створено, воно існує від природи; другий вимір – 

сукупність принципів і норм, які складають зміст 

природного права; третій вимір – суб’єктивне 

право суб’єкта (у цьому випадку суб’єкта міжна-

родного права) [7, с.77]. 

Загальні принципи права є спільними пра-

вовими поняттями, логічними правилами, техні-

чними принципами, які використовуються при 

тлумаченні й застосуванні права як міжнародного, 

так і внутрішньодержавного. Свій початок вони 

беруть як у концепціях природного права, так і в 

основних положеннях міжнародного й внутріш-

ньодержавного права (особливо римського права).  

Значна кількість загальних принципів права транс-

формована у право закономірностями розвитку 

суспільних відносин, принципами функціонування 

систем управління в суспільстві [3, с.13-14].  

На думку Мережка О.О., «можна виділити 

кілька поглядів на природу природного права:  

1) природне право – еманація божественного 

права…; 2)  природне право  .. корениться в при-

роді і розповсюджується на всіх живих істот;  

3) природне право – це раціональне, розумне 

право, яке корениться в природі і розумі людини; 

4) природне право – справедливе право, вищий 

ідеал права» [13, с. 32]. Кожна із думок знахо-

дить своє підтвердження як в історії, так і в філо-

софії міжнародного права. 

Розглядаючи питання принципів міжнаро-

дного права під кутом зору природного права, 

простіше було би мати справу з уніфікованим 

підходом до розуміння змісту природного права, 

але через неоднозначність природного права бі-

льшість його дослідників-прихильників сходять-

ся лише в тому, « …що ціннісна ідея, закладена в 

основу природно-правового розуміння, – це сис-

тема принципів, прав, цінностей, наявність яких 

не залежить від волі суб’єктів» [7, с.77] або 

«природне право виражає універсальні мораль-

но-етичні принципи, що не залежать від націона-

льно-культурних особливостей» [13, с. 31]. «Го-

ловною ж цінністю природно-правових вчень є 

виявлення тих норм і принципів, які об’єднують 

усіх людей..» [13, с.38]. 

Раціоналістичний елемент природного 

права знаходимо у Гуго Гроція, який розглядав  

«...природне право як humano intelletui 

conveniens, тобто як принципи, які зрозумілі й 

очевидні для розуму людини..» [13, с.34]. 

Серед основних ознак природного права, 

які зумовлюють характер, соціальну природу йо-

го форм і принципів, варто виокремити подвій-

ний характер природного права – об’єктивно-

суб’єк-тивний. Об’єктивність природного права 

проявляється в тому, що воно виникає та реалі-

зується незалежно від бажання суб’єктів міжна-

родного права. Суб’єктивний характер полягає в 

тому, що такі права належать суб’єкту об’єктив-

но, незалежно від волевиявлення інших суб’єк-

тів, «вони об’єктивні в силу зумовленості їх реа-

льно існуючими економічними, соціальними, наці-

ональними та іншими суспільними відносинами. 

Але оскільки принципи права і формально-юри-

дичні джерела, що їх закріплюють є результатом 

свідомої волевої діяльності, правотворчості, то в 

цьому плані вони суб’єктивні» [15, с.122-127].  

Подібною об’єктивно-суб’єктивною рисою 

наділені і принципи міжнародного права. 

Об’єктивність принципів міжнародного права 

полягає в тому, що вони зароджуються і форму-

ються об’єктивно у міжнародному співіснуванні 

людства незалежно від волі суб’єктів міжнарод-

ного права, однак для отримання певною ідеєю 

статусу основного принципу міжнародного права 

необхідний суб’єктивний критерій – загальне 

визнання принципу усіма суб’єктами міжнарод-

ного права. При цьому процес визнання принци-

пів у міжнародному праві (загальновизнаність) 

також має соціологічний, природній характер, 

оскільки саме визнання не обов’язково вимагає 

позитивного закріплення в праві. Достатнім під-

твердженням наявності основного принципу 

міжнародного права є застосування його в такій 

якості в міжнародній судовій практиці. 

Саме цим розумінням феномена міжнарод-

ного права можна пояснити наявність у ст. 38 

Статуту Міжнародного Суду ООН такого джере-

ла, як загальні принципи права, визнані «цивілі-

зованими націями».  

Основу природного права складають не 

норми позитивного права, а принципи, ідеали, 

вимоги. У центрі уваги позитивного права – 
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зв’язки, що існують між правом, яке створюється 

суб’єк-тами, з одного боку, та об’єктивно існую-

чими ідеями, які стосуються моральних прав та 

обо-в’язків, - з іншого [15, Р. 188].   

Ідея природного права є основою такої си-

стеми, як міжнародне право, саме в рамках філо-

софської методології була обґрунтована доктри-

на «природних» прав людини, яка знайшла відо-

браження як у національних правових системах, 

так і в міжнародному праві. Теорія про природні 

права людини знайшла своє відображення і за-

кріплення у ст. 1 Загальної декларації прав лю-

дини, затвердженій резолюцією генеральної 

Асамблеї ООН від 30 грудня 1948 р., на рівні 

всього світового співтовариства був підтвердже-

ний тезис про те, що «всі люди народжуються 

вільними й рівними у своїй гідності і правах» [1]. 

Перші витоки доктрини знаходимо ще в 

природно-правових уявленнях стародавніх народів 

про міжнародні відносини, де суб’єкти розгляда-

лись « … однаково рівними перед богами, оскільки 

ті створили їх за своєю подобою» [6, с. 40]. 

Конституція України відповідно до загаль-

ноприйнятих принципів і норм міжнародного 

права в ст. 21 також установила, що «Усі люди є 

вільні і  рівні  у  своїй  гідності  та правах. Права 

і свободи людини є невідчужуваними та непо-

рушними» [2]. 

Соціальну сутність принципів міжнарод-

ного права в даному аспекті підтверджує і О.А. 

Лукашева: «У принципах права виражене став-

лення людей до права як соціальної цінності.  

У них, як у фокусі, сконцентровано виражається 

зацікавленість…. наділити своє право такими 

властивостями, які в найбільшому ступені могли 

б задовольнити їх потреби» [19, с.13]. 

Природно-правову сутність принципів між-

народного права крізь призму прав людини підтве-

рджує і К. Танака, який каже, що в основі міжна-

родного права повинні бути принципи захисту 

прав людини, що випливають із факту існування 

«…рівноправних людських особистостей» і є 

«юридичними нормами самі по собі, а не в силу 

введення їх у позитивне право» [3, с.31]. 

У теорії права в останні двісті років пану-

ють три класичні підходи до розуміння витоків 

права: це воля (пізніше волевиявлення, довіра), 

інтерес і оцінка [15]. 

Так, у міжнародному праві також існує 

концепція узгодження позицій (воль) – (вставка 

наша – С.З.) суб‘єктів міжнародного права при 

творенні міжнародно-правових норм. Появу зга-

даної концепції пов’язують із другою половиною 

XIX – першою половиною XX ст., коли широко-

го розповсюдження отримують погляди, витоки 

яких беруть в ідеях «узгодженої волі всіх» 

(Т.Гоббс), «узгодженої волі» (Б. Спіноза), « волі 

всіх» ( Ж.-Ж. Руссо) [7, с.128]. 

У міжнародному ж праві людські спільно-

ти, це не що інше, як «соціальні організми, які 

виникають у процесі предметно-практичної дія-

льності індивідів, не є простою сумою, а висту-

пають як носії власної волі. … Воля ж держави, 

будучи волею єдиного соціального організму, 

єдина» [7, с.135-136].  

На процес нормотворення впливає багато 

чинників, основний з них – міжнародно-правова 

позиція держав чи інших суб‘єктів міжнародного 

права. Міжнародно-правова позиція охоплює: 

загальне ставлення суб‘єкта до міжнародного пра-

ва, уявлення про характер міжнародного права, 

його роль у суспільстві; принципи та норми, за 

впровадження яких у міжнародне право виступає 

суб‘єкт і тд. Однією з форм нормотворення є ви-

знання правила нормою права (opinio juris) [4, с.14]. 

Формування та розвиток змісту принципів 

відбувається переважно шляхом політичних ак-

тів, положення яких набувають юридичну силу в  

результаті відповідного визнання зі сторони 

держави (opinio juris), тобто головною формою 

існування принципів слугує звичай. Інакше ка-

жучи, основні принципи набувають юридичну 

силу як звичаєві міжнародно-правові норми. Це 

підтверджується і тим, що припинення дії будь-

якого політичного рішення чи правового акту, при-

свяченого принципу, не тягне за собою втрати сили 

цими нормами. Внесення основних принципів або 

деяких з них у договори не впливає на їх існування 

як звичаєвих норм [9, с.12]. 

Представники природно-правової школи 

виділяють кілька «проявів» права, що не збіга-

ються із законодавством і не залежних від його 

визнання, серед них перш за все варто назвати 

звичаєве право та природні права людини. Так, 

саме opinio juris надає виникаючому звичаєвому 

правилу поведінки як юридично обов‘язкової 

норми міжнародного права. Для створення зви-

чаю потрібна загальна практика держав визнана 

правовою нормою. Прихильники соціологічної 

школи МП наголошують на важливості факту, 

реального становища, а не норми права [3, с.15]. 

Принципи міжнародного права формують-

ся на основі діючих міжнародних звичаїв і між-

народних договорів, а загальні принципи міжна-

родного права – на основі функціонування пра-

вових систем як закономірності [3, с.14]. Так і в 

першому, і в другому випадку підтверджується 

природно-правове джерело формування принципів. 



С.М. Задорожна 

52 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 

Підтвердженням даного положення є й думка захі-

дного вченого міжнародника Дж. Брайерлі, який 

каже: «… договір і звичай зобов’язують тому, що 

така необхідність розумного світу, принципи якого 

не залежать від волі держави» [18, Р.17]. 

Не тільки воля, а й інтерес «претендує» на 

те, щоб виражати сутнісне у праві. До такого ви-

сновку прийшли юристи-міжнародники, ствер-

джуючи, що міжнародне право – це, по суті, но-

рмативне вираження загальнолюдських ціннос-

тей та інтересів (B.C. Верещетін, Р.А. Мю-

ллерсон, І.І. Лукашук). 

Вочевидь, що загальне поняття права та-

кож може бути представлене як нормативний 

вираз інтересів, із застереженням про те, що в 

праві повинні знаходити вираз не всі, а загальні, 

або узгоджені, інтереси. Право в цьому смислі є 

нормативний вираз узгоджених (загальних) інте-

ресів. Такий підхід щонайперше знаходить свій 

вираз у міжнародному праві, адже норми і, в пе-

ршу чергу, принципи міжнародного права є за-

кріпленням волі й інтересів суб’єктів міжнарод-

ного права. Зокрема, права, свободи та інтереси 

людини є найвищою цінністю права і міжнарод-

ного права зокрема. 

У міжнародному праві представники при-

родно-правових теорій не визнають теорію пого-

дження воль держав і не пов’язують обов’язко-

вість норми міжнародного права, в тому числі і 

принципів міжнародного права, із волею окре-

мих держав. В основі загальнообов’язковості во-

ни вбачають ідею всезагального блага, норми, 

що відповідають загальним потребам переважної 

більшості держав, стають обов’язковими для всіх 

держав, навіть тих, які не брали участі у форму-

ванні звичаєвої норми. 

Безперечно, значний внесок у вивчення 

проблеми соціологічного взаємозв’язку права й 

інтересу здійснив засновник школи вільного 

права австрійський юрист Є. Ерліх. У фундамен-

тальній праці «Основи соціології права» Ерліх 

обґрунтовує свій підхід так: «Центр тяжіння пра-

ва у наш час, як і у всі часи, - не в законодавстві, 

не в судовій практиці, а в самому суспільстві». 

Ідея Ерліха полягала в тому, що існує спонтанний, 

незалежний від формально діючого права соціаль-

ний порядок, який створюється шляхом взаємного 

узгодження індивідуальної або колективної волі й 

інтересів. При цьому Ерліх допускав, що існують 

конфлікти. Але вирішуються вони, на його думку, 

у більшій мірі не зверненням до абстрактних норм, 

а оцінкою конкретних обставин самими зацікавле-

ними особами, обраними арбітрами або суддями. 

Вирішувати спори судді, арбітри повинні на основі 

справедливості.   

Критерій справедливості лежить у реаль-

ному правовому житті, у суспільстві. Тільки сус-

пільство в цілому, чи певна його частина, і навіть 

окремий індивід, визначає норму справедливою 

чи інакше кажучи «легальною» при застосуванні 

її на практиці. 

Будь-які встановлені владою норми, пра-

вового або неправового характеру можуть 

сприйматися суспільством як несправедливі, на-

віть за умови встановлення їх у передбаченому 

законом порядку та забезпечення виконання за-

конними методами. Хоча такі норми є легальни-

ми, водночас вони можуть бути нелегітимними, 

тобто такими, що не сприймаються як правові 

більшістю населення, суспільною думкою, світо-

вим співтовариством тощо [12, с.31-32].  

Основні принципи (основні начала) міжна-

родного права – критерій законності (легальності 

– вставка наша – С.З.) усіх інших норм, що виро-

бляються державами у сфері міжнародних відно-

син. Усі інші норми міжнародного права повинні 

знаходитись у відповідності з його основними 

принципами. Будь-яке інше положення, що про-

тирічить цим принципам, не може вважатися 

дійсною правовою нормою. Зокрема, всі автори 

міжнародної правової науки виходять із ідеї не-

законності (недійсності) договору, що порушує 

основи міжнародного права [10, с.12-13].  

Паралельно з легальними правовими нор-

мами в суспільстві можуть існувати нелегальні 

соціальні норми: такі, що не визнаються офіцій-

ною владою і діють паралельно «офіційним» но-

рмам, або ж такі, що регулюють важливі суспі-

льні відносини у разі існування прогалин у офі-

ційно встановленому праві. Вони отримують ви-

знання серед певних груп або більшості населен-

ня й виступають у ролі нелегальних регуляторів 

частини суспільних відносин, а подекуди можуть 

підміняти офіційно встановлені правові норми 

Отже, виникає дуалізм або навіть багатоваріант-

ність реально існуючого правопорядку, зумовле-

ні існуванням прогалин у «офіційному» праві, 

або ж невідповідністю офіційно встановлених 

норм поведінки уявленням певної частини насе-

лення про правове і неправове, а у кінцевому ра-

хунку, уявленням про добро і зло, справедливість 

несправедливість, суще належне  [12, с.32].  

Отже, реальне життя нормі права, в тому 

числі принципу, надають суб’єкти права. Тільки 

вони оживлюють її, застосовуючи безпосередньо 

на практиці, шляхом суб’єктивного його визнан-

ня. Таке визнання в міжнародному праві знахо-
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дить свій вираз, як вище уже зазначалося, у зага-

льному визнанні принципів міжнародного права 

усіма суб’єктами міжнародного права. 

Спробою пов’язати природно-правовий та 

позитивістський підходи у міжнародному праві, 

та у принципах зокрема, було вчення австрійсь-

кого юриста Альфреда Фердросса (Alfred 

Verdross, 1890-1980). Свій внесок А. Фердросс 

зробив у визначення змісту основних принципів 

права. Аналізуючи природу загальних принципів 

права, А. Фердросс робить висновки, що з погля-

ду судової та арбітражної практики міжнародне 

право ніколи не розглядалось як закрита система, 

заснована винятково на згоді держав. Навпаки, 

системи міжнародного права з самого початку 

спиралася на принципи, юридична чинність не 

встановлювалась, а передбачалася позитивним 

правом. Для А. Фердросса дійсність таких зага-

льних принципів, що випливають із всезагально-

го визнання певних правових цінностей, є соціо-

логічною попередньою умовою самого існування 

міжнародного права. Причому ці принципи уко-

рінені в загальному правопізнанні народів світу, 

яке ґрунтується на природному праві. Отже, ос-

новну норму міжнародного права А. Фердросс, 

на відміну від Кельзена, вбачає не в певній фік-

тивній чи гіпотетичній нормі, а в конкрентній 

нормативній субстанції у вигляді фундаменталь-

них принципів права. Основна норма міжнарод-

ного права в інтерпретації А. Фердросса звучить 

так: суб’єкти міжнародного права повинні пово-

дитися так, як це передбачено основоположними 

принципами, які випливають із соціальної при-

роди людських співтовариств, рівно, як із норм 

міжнародних договорів і звичаєвого права, ство-

рених на основі таких принципів [10, с.146-147].  

Узагальнюючи, автор визначає міжнародне 

право, як «конкретний порядок певного співтоварис-

тва, яке виникає на соціологічній основі» [3, с.33.]. 

Статут ООН і міжнародні акти, що розви-

вають його принципи, також свідчить про вті-

лення в них концепції справедливості. Справед-

ливий міжнародний порядок – це система міжна-

родних відносин, заснованих на принципах су-

часного міжнародного права [9, с.20-21]. 

Представниками соціологічного підходу 

право розглядалось як самостійне соціальне 

явище, соціальний факт. Спроби відшукати нову 

методологію, яка дозволила би вийти за межі 

легального (офіційно встановленого права), при-

звели до появи руху «вільного права» 

(Freirechtsbewegund), започаткованого французь-

кими, австрійськими та німецькими науковцями 

Є. Ерліхом (вважався духовним главою руху), Ф. 

Жені, Г. Канторовичем, Г. Гурвичем, Е. Фуксом 

та ін., які, критикуючи тодішню позитивістську 

юриспруденцію, вважали, що вивчення правоз-

навством лише «формального» права (встанов-

леного державою) тобто чинного законодавства, 

є недостатнім для осягнення природи і дійсності 

права. Протиставивши «живе право» праву «фор-

мальному», представники руху розширили право-

розуміння, включаючи до нього не тільки правові 

тексти, а й «правові» норми «дійсності» «як внут-

рішній порядок людських спільнот» [10, с.32]. 

Отже, принципи міжнародного права є ві-

дображення і закріпленням волі кожного окремо-

го індивіда, що виражається крізь призму єдиної 

волі держави, що є представником сукупності 

індивідів – людських спільнот. 

Тому, як стверджує С.А. Муромцев, «за-

мість сукупності правових норм під правом на-

лежить розуміти сукупність юридичних відносин 

(правовий порядок). А норми є лише новим ат-

рибутом порядку» [12, с.32].  

Тобто під міжнародним правом належить 

розуміти міжнародний правопорядок, що ґрунту-

ється на загальних принципах міжнародного спі-

віснування, а А. Фердросс узагалі вбачає соціоло-

гічну природу міжнародного права у єдності осно-

вних правових принципів народів. Отже, в основі 

позитивного міжнародного права знаходяться при-

родно-правові принципи міжнародного права. 

Зокрема, Є. Ерліх у статті «Соціологія та 

юриспруденція» (1906), розглядаючи співвідно-

шення норм австрійського цивільного права та 

звичаєвого права румунських селян Буковини 

дійшов висновку, що «юристи звикли вважати 

правом лише те, що виходить від держави, скрі-

плене загрозливим державним примусом: усе ж 

інше – це звичаї, мораль чи подібні утворення. 

Проте вже сама норма права, відмітна від норми 

звичаєвої за своїми природою і змістом, так са-

мо, їх звичаєва норма за своїми природою і зміс-

том – від релігійної норми, норми увічливості чи 

правила хорошого тону Звісно, кордони цих сан-

кціонованих суспільством норм розмиваються, і 

деякі з них навіть з часом змінюють свою належ-

ність. Проте загалом кожен розуміє, до яких 

норм йому відносити заповіді про піст, шануван-

ня своїх батьків, а до яких – правило не підноси-

ти ножа до рота, свого часу все право переважно 

санкціонувалося суспільством, і так є й донині, у 

значній частині всього права. Це стосується пе-

редусім міжнародного права. І навіть сьогодні 

міжнародне право чітко відрізняється від прос-

тих діючих у міжнародному праві звичаїв («Пра-

во посланців їхати запряженою шестіркою»). Чи 
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є, а чи не є норма правом – залежить від її при-

роди, яка ніяк не залежить від її значення для 

ухвалюючого рішення судді» [12, с.32].   

Суперечність між офіційним і звичаєвим 

правом, як зазначає Є. Ерліх, у даному випадку 

породжена суперечністю між організаційною 

формою та нормою-рішенням влади, оскільки 

австрійський цивільний кодекс є чужим для бу-

ковинських селян законом, який виник на основі 

зовсім іншої організації сім’ї. Його вплив суто 

зовнішній – у формі норми-рішення, що зовсім 

нечасто застосовується у житті.  

Юриспруденцію такого типу Є. Ерліх вва-

жає морфологією людського суспільства. Приз-

начення юриспруденції – пошуки «живого пра-

ва» у взаєминах індивідів, людських спільнот, 

об’єднань тощо.  

За Ерліхом, «живе право» панує здебільшого 

не в кодексах законів, а в юридичних документах, 

зокрема в договорах, угодах, заповітах та ін. У да-

ному твердженні також простежуємо ідеї вченого, 

що знаходять своє місце і в міжнародному праві, 

адже основним джерелом міжнародного права є 

саме договір (міжнародний договір). 

Учений наголошує на неможливості ви-

вчення права без одночасного уявлення образу 

суспільства, в якому воно має діяти. Тому юрис-

пруденції не місце у законі. Так само й закон не 

може бути морфологією. «Якщо ж її «прийнято» 

в закон, як зазначав учений, то вона відразу ж стає 

чимось іншим з уявлення про те, що є, вона перет-

ворюється на припис того, що має бути. Вона та-

кож втрачає еластичність, якою оволодіває для то-

го, щоб стежити за кожним кращим досвідом і ко-

жним випадком розвитку» [12, с.33].  

Так само і основі принципи надають між-

народному праву еластичності, закріплюючи в 

концентрованому вигляді основні ідеї міжнарод-

ного правопорядку, надають можливість їх конк-

ретизації в певних позитивних нормах міжнаро-

дного права. 

Право «живе» в оточенні різних соціаль-

них явищ, які впливають на нього, але й вони 

відчувають його вплив. До таких явищ належать 

економіка і політика, а в міжнародному праві – 

це зовнішня економіка та зовнішня політика. 

Зокрема, економіка впливає на міжнародне 

право через зовнішню діяльність держави, полі-

тику. Безпосередній вплив економіки на право 

проявляється в праві держави розпоряджатися 

засобами виробництва, які знаходяться в її влас-

ності. Найтиповішим є опосередкований вплив 

економіки на право. Це виявляється у визначенні 

державою напрямів зовнішніх економічних стра-

тегій, зближення ринкових відносин держави із 

країнами партнерами і таке ін. 

Що ж до політики, то вона з'явилася разом 

із державою. Інші суб'єкти політичної системи 

(партії, громадські об'єднання тощо) формува-

лися поступово, набуваючи навички впливу на 

розробку і здійснення політики. Політика може 

проводитися в різних територіальних рамках — 

держави, регіону, міжнародного співтовариства. 

Ми розглядаємо політику держави, яка (політи-

ка) може бути визначена як зовнішній (міжнаро-

дний) стратегічний курс держави (має три види 

діяльності: виробітку курсу політики, вибір цьо-

го курсу, реалізація вибраного курсу). Вироблен-

ня курсу політики, як правило, — прерогатива 

політичних партій. Виборці, що голосують на 

виборах за програму тієї чи іншої партії, виби-

рають курс політики держави. Реалізація вибра-

ного курсу політики здійснюється через механізм 

держави урядом, сформованим партією (або бло-

ком партій), яка перемогла на виборах. Держава 

відповідальна за реалізацію політичного курсу, 

який повинен відповідати інтересам суспільства. 

Воля держави нерозривно пов’язана з та-

кими формами суспільної свідомості, як ідеоло-

гія і політика держави, які в кінцевому рахунку 

зумовлені характером привалюючих у суспільст-

ві форм власності і системою заснованих на ній 

виробничих відносин, ступенем активності тих 

чи інших соціальних груп і співвідношенням 

громадських сил. Цей взаємозв’язок проявляєть-

ся в тому, що воля держави бере участь у форму-

ванні її політичного курсу, а політичний курс 

держави визначає принципові напрямки його ре-

алізації [7, с.137]. 

Характерною рисою функціонування осно-

вних принципів полягає в тому, що вони в наба-

гато більшому ступені , ніж інші міжнародно-

правові норми, впливають на міжнародні відно-

сини за допомогою не тільки правового, але й 

політичного, а також морального механізму нор-

мативного регулювання [9, с.9]. 

Зовнішня політика держави і право тісно 

взаємозалежні. Процес укладення міжнародних 

договорів також є політичним за своїм харак-

тером. Принципи міжнародного права, здійсню-

ються соціальними групами, класами, народами 

(націями), а процес їх реалізації в будь-якому 

випадку набуває політичного характеру. Якщо 

принципи правильно відбиваються в політиці і 

згодом одержують законодавче закріплення, мо-

жна сказати, що політика відповідає праву. Якщо 

політика спотворює принципи справедливості та 

свободи, то відповідною праву вона не стає й існує 
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у формі довільного законодавства. Актуально зву-

чать нині слова Іммануїла Канта: «... усій політиці 

варто прихилити коліна перед правом...». 

Стаття 18 Конституції України закріплює, 

що «зовнішньополітична діяльність України спря-

мована на забезпечення її національних інтересів і 

безпеки шляхом підтримки мирного і взаємовигід-

ного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства на основі загальновизнаних прин-

ципів і норм міжнародного права» [2]. 

Отже, можна дійти висновку що представ-

ники природного напряму в юриспруденції, завдя-

ки використанню нових підходів і методів дослі-

дження права, порушили надзвичайно важливу 

проблему соціологічного, природно-правового по-

ходження принципів міжнародного права. 

Сучасна соціологічна методологія, в осно-

ву якої перш за все покладено й теорію «живого 

права», дозволяє показати в міжнародному праві 

взаємодію з економікою, політикою, ідеологією, 

національною та духовною сферами в суспільст-

ві; розкрити виникнення, розвиток і реалізацію 

суб’єктивних прав індивіда, його спільнот і ор-

ганізацій; пов’язати конкретні правомочності з 

конкретними потребами і інтересами суб’єктів 

міжнародного права, довести, що норми міжна-

родного права походять не від держави («пого-

дження воль держав»), а від людини («пого-

дження волі всіх»).  

Природно-правовий характер основних 

принципів міжнародного права дозволяє визначити 

їх як природні закономірності буття міжнародного 

співтовариства, які надають міжнародному праву 

«еластичності». Концепція природного права як 

права співіснування держав доводить, що воно є 

істинним правом людства, вищим за право, засно-

ване людьми, є фундаментом концепції імператив-

ності  принципів міжнародного права. 

Соціологічний підхід дає можливість пока-

зати, що міжнародне право, та в першу чергу йо-

го основні принципи, це найвище визнання і за-

кріплення загальнолюдських прав і свобод.  

Проаналізувавши різні погляди представни-

ків природно-правової теорії, можна дати таке ви-

значення принципам міжнародного права: це при-

родно-правові імперативи, що відображаються в 

міжнародних договорах і звичаях, які не потребу-

ють погодження державами, оскільки основу між-

народного права складає природа людини, яка як 

істота розумна, передбачає «розумні принципи». 

Як висновок, можна навести твердження 

відомого радянського вченого І. І. Лукашука, 

який вважав що, будучи не тільки правовими а й 

політичними і моральними принципами міжна-

родних відносин, основні принципи служать ос-

новою та системоутворюючим фактором усієї 

міжнародної нормативної системи, що, крім пра-

вових, містить також політичні та моральні нор-

ми, звички, ввічливість та ін. Власне, тут розми-

ваються межі правового змісту принципів, що не 

тільки неадекватно відображає їхню юридичну 

природу, а й неточно розкриває вплив принципів 

на становлення і розвиток міжнародної нормати-

вної системи. Справді, основні принципи міжна-

родного права перебувають у тісних зв'язках і 

взаємодії з принципами та нормами інших нор-

мативних систем (політики, релігії, моралі тощо). 

У кінцевому підсумку вони є для них визначаль-

ними, і саме тому виступають основою, голов-

ним системоутворюючим фактором міжнародної 

нормативної системи [5, с. 200]. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Рассматривается проблема естественно-правовой природы принципов международного права. Про-

слеживается связь природы принципов международного права с концепцией «живого права»  

Е. Эрлиха.  Исследуются проблемы воли и интереса в природе принципов международного права, связь 

международного права, сквозь призму его основных принципов, с политикой и экономикой государства. 

Анализируется национальное и международное законодательство по исследуемому вопросу. 

Ключевые слова: международное право, теория международного права, естественно-правовой 

подход к праву, социология права, принципы международного права. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЕТИЧНИХ ВИМОГ ДО СУДДІВ 

 
Досліджено міжнародно-правові норми, в яких визначаються морально-етичні вимоги до суддів та ви-

значено відповідність національного законодавства міжнародним стандартам. 

Ключові слова: міжнародно-етичні стандарти, гідність, обов’язок, честь, суддівська етика.    

 

Постановка проблеми. У силу надзвичай-

ної важливості посади суддів як носіїв судової 

влади до них (як, до речі, до жодних посадових 

осіб органів законодавчої і виконавчої влади) 

пред'являються додаткові вимоги не статусного 

характеру, які охоплюють об’єктивні показники 

моральних якостей людини – претендента на по-

саду судді. Сьогодні ставлення і вимоги суспіль-

ства і держави до моралі та етики суддів доко-

рінно змінюються. Відповідно розширилась і 

збагатилась практика застосування цих вимог у 

судово-правовій діяльності, водночас з’явились і 

накопичувались нові проблеми, породжені новим 

етапом у розвитку правового статусу суддів. За 

словами відомого правознавця В. Л. Васильєва, 

професія судді є однією з найбільш складних 

юридичних професій. В діяльності судді реалізу-

ється значна кількість спеціальних якостей і на-

вичок особистості, які, будучи зведені в систему, 

органічно входять до структури особи судді та 

визначають його творчий потенціал і індивідуа-

льний стиль діяльності [3, с. 158]. Значення осо-

бистісного фактора визначається не тільки пер-

соніфікацією судових рішень, прийнятих суд-

дею, але й тією роллю, яку відіграє в процесі су-

дочинства погляд судді, його дискреційні повно-

важення. У зв’язку із цим, як міжнародна спіль-

нота, так і законодавство більшості держав став-

лять в один ряд як професійні якості суддів, так і 

їхні моральні характеристики, інакше кажучи, їх 

поведінку в повсякденному житті. 

Ступінь наукової розробки. Міжнародні 

вимоги до етичного компоненту правового ста-

новища носія судової влади на сьогодні є малодо-

слідженими, особливо у вітчизняній юридичній 

літературі. Якщо проблеми загальної етики та мо-

ралі досліджені більш-менш повно, зокрема в 

праці Букрєєва В.І., Римської П.Н. [2], то пробле-

ми судової етики вивчені у меншій мірі, напри-

клад, в роботі М.С. Строговича [14], а проблема-

тика моралі, етики і моральності безпосередньо 

судді проаналізована зовсім мало, як в окремих 

працях, наприклад С.А. Пашина [13], Н.В. Ра-

дутної [4], так і в структурних частинах моногра-

фічних праць, зокрема, Ю.М. Грошевого [5].      

Мета статті – спробувати визначити та оха-

рактеризувати міжнародні норми, які стосуються 

етичної діяльності суддів та оцінити ступінь їх 

сприйняття українським законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Вже Сок-

рат, як відомо, обстоював ідею правління «знаю-

чих», тобто досвідчених в управлінні державою. 

Він, зокрема, вважав, що хто не стверджувався у 

своєму мистецтві юриста, є подібним до неука, 

який покликає до влади таких же неуків. Їх не 

слід допускати і близько до управління, - бо це – 

безумство [1, с. 93]. А в новітні часи А.Ф. Коні 

зауважив: «… суддя покликаний докладати всі 

сили розуму і совісті, знання і досвіду, щоб пос-

тигнути життєву й юридичну правду справи. 

Оформлюючи цю правду у певні форми, він по-

винен сприяти у кожному окремому випадку 

відновленню похитного правопорядку». Автор 

віддавав перевагу не правилам судочинства, а 

судді – тому, хто їх застосовує: «… чим глибше 

вони торкаються особистості й долі людини, тим 

більш важливим інтересам суспільного життя 

вони служать, тим серйозніше постає питання – у 

чиї руки віддається право реалізації цих правил і 

за яких умов» [10, с. 20]. 

Наведені міркування класиків філософської 

та правової думки красномовно підтверджують 

тезу про те, що в науці вимоги високого професі-

оналізму і моральності до головної і провідної 

фігури судової влади – судді завжди стояли на 

першому плані. 

Крім того, звернемо увагу на те, що у між-

народних актах поряд із правовими категоріями, 

які стосуються етичної діяльності підкреслюється 

важливість наявності у суддів таких моральних 

якостей, як «совість», «справедливість», «неупе-

редженість». Зокрема, у принципі тринадцятому 

Основних принципів незалежності суддів 1985 р. 

сказано, що підвищення суддів на посаді слід 

здійснювати на основі об'єктивних факторів, у 

першу чергу здібностей, моральних якостей і дос-

віду [12]. За допомогою моральних категорій, по-

ряд із професійними якостями, як зазначає В.Ф. 

Яковлєв, розкривається і ідеальний образ судді: 

«… в цій людині повинні бути присутні та поєд-
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нуватися у будь-якому разі чотири якості: загаль-

на культура, високий професіоналізм, незалеж-

ність від усякого роду зовнішніх факторів і впли-

вів, а також її повна неупередженість у кожній 

конкретній справі» [17, с. 5].  

Зупинимось на трактуванні у фаховій літе-

ратурі таких категорій моралі, що містяться в 

міжнародних джерелах, як-то: Гідність, Добро, 

Зло, Обов’язок, Совість, Честь, які, будучи по-

няттями загальнолюдської моралі, використову-

ються одночасно і в якості державознавчих тер-

мінів. Так, термін «гідність» трактується як само-

оцінка особистості, усвідомлення нею своїх якос-

тей, здібностей, світогляду, виконаного обов’язку 

і суспільного значення [7, с. 74], або як сукупність 

властивостей, що визначають цінність кожної лю-

дини [18, с. 120]. Щодо термінів «добро» і «зло», 

то вони є категоріями етики. Добро – це основна 

моральна цінність. Добро є учинком того, хто від-

дає перевагу добра злу у будь-якій конкретній си-

туації [15, с. 140]. «Зло» - протилежність «добру», 

це те, що сприймається як перешкоджання життю, 

що її знешкоджує [15, с. 166].  

Етична категорія «совість» у науці розгля-

дається у вузькому та широкому значенні. З точ-

ки зору вузького підходу, вона виражає вищу 

форму здатності особистості до морального са-

моконтролю. Широкий же підхід до цієї категорії 

етики відбиває моральну відповідальність люди-

ни перед самим собою: внутрішня потреба чини-

ти справедливо; система моральних переконань 

особистості та одночасно здатність застосовува-

ти ці переконання для самооцінки власної пове-

дінки [7, с. 305-306]. «Справедливість», як по-

няття морально-правової та соціально-політичної 

свідомості, характеризує таке становище речей, 

яке розглядається як належне, що відповідає пе-

вному розумінню сутності людини та її прав [18, 

с. 408]. «Честь» як етична категорія – це: 1) су-

купність моральних якостей і принципів людини, 

які дають їй право на повагу інших людей; 2) 

пошана, повага [18, с. 478]. 

За допомогою застосування вищезазначе-

них категорій формуються правила поведінки, 

які встановлюються у суспільстві, згідно з мора-

льними уявленнями людей про добро і зло, спра-

ведливість і несправедливість, обов’язок, честь, 

гідність і охороняються силою громадської дум-

ки або внутрішнім переконанням; правила пове-

дінки, що ґрунтуються на уявленнях людей про 

морально належне, котрі визначають, насампе-

ред внутрішні мотиви і спонукання людини.  

Сказане стосується чи не в першу чергу 

носіїв судової влади. Як влучно зазначає І.Б. Ми-

хайловська, закон не в змозі дати повний алгоритм 

діяльності судді, формалізувати усю різноманіт-

ність фактичних обставин, ситуацій та співвіднести 

їх із характером рішень, які приймаються. Внаслі-

док цього і діє принцип оцінки доказів за внутріш-

нім переконанням, існують відносно певні санкції в 

кримінальному законі [11, с. 106-107].    

Чимало зазначених вище положень, що 

складають основи розглядуваного компонента 

статусу судді міститься і в міжнародних актах. 

Зокрема, прийняті Сьомим Конгресом Організа-

ції Об’єднаних Націй з профілактики злочиннос-

ті та поводження з правопорушниками і схвалені 

Генеральною Асамблеєю в її резолюції 35/171 

від 15 грудня 1985 року «Основні принципи не-

залежності судових органів» велику увагу приді-

ляють моральним якостям судді. Згідно з прин-

ципом № 10 «особи, відібрані для судових посад, 

повинні мати високі моральні якості і здібності, а 

також відповідну підготовку і кваліфікацію в га-

лузі права». Принцип № 13 цього ж акту перед-

бачає, що «підвищення суддів на посаді там, де є 

така система, слід здійснювати на основі 

об’єктивних факторів, зокрема здібностей, мора-

льних якостей і досвіду» [12]. Ці положення кон-

кретизуються у Бангалорських принципах пове-

дінки суддів, затверджені 25-26 листопада 2002 

р. Комісією ООН з прав людини. Вони включа-

ють такі принципи, як-то: незалежність, неупе-

редженість, чесність, відповідність встановленим 

вимогам, відповідну поведінку, рівність, компе-

тентність і сумлінність. Для їх реалізації суддя 

повинен, зокрема: додержуватись і сприяти ви-

соким стандартам суддівської поведінки в цілях 

посилення довіри суспільства до судової влади, 

що має першочергове значення для підтримки її 

незалежності (п. 1.6); потурбуватись про те, щоб 

його поведінка в суді або за межами суду збері-

гала і підтримувала віру суспільства, колег по 

професії та сторін, які беруть участь у судочинс-

тві, в неупередженості як самого судді, так і су-

дової влади в цілому (п. 2.2) та ін. [8, с. 112]. 

Окремі положення, що стосуються мораль-

но-етичного компонента статуса суддів, містить 

Європейська хартія про статус суддів, прийнята 

Радою Європи у липні 1998 р. Як вказується в її 

преамбулі, метою цієї Хартії є досягнення того, 

щоб закони про статус суддів різних європейсь-

ких держав взяли до уваги ці положення з метою 

конкретного забезпечення найкращого рівня гара-

нтій компетентності, незалежності та неупере-

дженості суддів, точного визначення в офіційно-

му документі, розрахованому для всіх європейсь-

ких держав [6]. Базове, фундаментальне значення 
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мають положення: щодо підвищення суддів по 

службі, яке має ґрунтуватися виключно на якос-

тях та достоїнствах, що були помічені під час ви-

конання суддею його обов’язків шляхом об’єктив-

ної оцінки його діяльності (4.1); а також, про те, 

що «судді повинні утримуватися від будь-якої 

поведінки, дії або висловлювань, які можуть сер-

йозно вплинути на віру громадськості у їхню неу-

передженість та незалежність».  

І хоча, як вважає Й.-Ф. Штаатс, «суддівсь-

ка етика не є незмінною та обов’язковою для 

усього світу в силу природного права системою 

правових норм» [16], держави враховують у пов-

ній мірі в національному законодавстві та інших 

нормативних актах.  

Так, в Україні морально-етичні вимоги до 

суддів містяться в Кодексі професійної етики су-

дді, який був затверджений V з’їзд суддів Украї-

ни 24 жовтня 2002 р. [9], норми якого спрямовані 

на вирішення етичних питань, пов’язаних із по-

ведінкою носія судової влади в професійній, 

громадській діяльності та приватному житті.  

Вже стаття 1 фіксує положення про те, що 

«Суддя повинен бути прикладом законослухня-

ності, неухильно додержувати присяги й завжди 

поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у 

чесність, незалежність, неупередженість та спра-

ведливість суду».  Стаття 3 Кодексу відтворює 

зміст ч. 2 ст. 127 Конституції України щодо за-

борони судді належати до політичних партій і 

професійних спілок, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, мати представницький 

мандат, обіймати будь-які інші оплачувані поса-

ди, виконувати іншу оплачувану роботу, крім 

наукової, викладацької та творчої. Разом з тим 

стаття 4 Кодексу дещо розширює політичні пра-

ва судді шляхом фіксації такого положення: 

«Суддя вправі брати участь у громадській діяль-

ності, публічних заходах, якщо вони не завдають 

шкоди його статусу, авторитетові суду і не мо-

жуть вплинути на здійснення правосуддя». Стат-

ті 5-9 присвячені вимогам до судді під час вико-

нання ним своїх повноважень щодо здійснення 

правосуддя. Останні три статті (10, 11 і 12) уно-

рмовують поведінку судді в позаслужбовій дія-

льності. Зокрема, стаття 10 передбачає, що: «Су-

ддя має утримуватися від поведінки, будь-яких 

дій або висловлювань, що можуть призвести до 

втрати віри в рівність професійних суддів, народ-

них засідателів та присяжних при здійсненні пра-

восуддя». У статті 11 подається положення такого 

змісту: «Суддя, що перебуває на адміністративній 

посаді в суді, повинен утримуватися від поведінки, 

дій або висловлювань, які можуть призвести до 

втрати віри в рівність статусу суддів і в те, що 

професійні судді колективно управляють внутріш-

ньою діяльністю судів». Нарешті, у статті 12 сфор-

мульована загальна вимога до поведінки носія су-

дової влади у повсякденному житті: «Суддя має 

докладати всіх зусиль до того, щоб на думку роз-

судливої, законослухняної та поінформованої лю-

дини його поведінка була бездоганною». 

У цілому положення Кодексу спрямовані 

на дотримання такої лінії поведінки, яка би 

сприяла збереженню авторитета судді. Разом з 

тим правила поведінки в зазначеному Кодексі 

мають рекомендаційний характер. Із преамбули 

випливає, що закріплені положення не можуть за-

стосовуватися як підстави дисциплінарної відпові-

дальності суддів і визначати ступінь їх вини. Тому, 

на сьогодні постає питання вироблення та прий-

няття нового документу, який би, враховуючи но-

рмативні положення міжнародних документів ви-

значив би поняття проступку, який порочить зван-

ня судді, і положення якого могли визначити підс-

тави дисциплінарної відповідальності суддів. 

Висновки. Морально-етичні вимоги до су-

дді (як компонент його статусу), на відміну від 

правового становища представників інших про-

фесій, посад і видів діяльності, охоплюють як 

службову, так і не службову сферу його діяльно-

сті, інколи розповсюджується і на його рідних і 

близьких, що дозволяє зробити висновок: суддя – 

це не тільки звичайна професія, але й особливий 

спосіб життя, специфічний вид людської життє-

діяльності. Морально-етичний компонент як су-

марний компонент морально-етичних цінностей 

має використовуватись у цілях більш адекватно-

го з’ясуван-ня змісту правових норм. У зв’язку з 

цим, безумовно, має рацію М.І. Клеандров, який 

стверджує, що морально-етичний компонент ста-

тусу судді як основа його внутрішніх цінностей, 

позицій, схильностей, настановлень і пріоритетів 

має самостійний характер. Однак для практично-

го використання, в тому числі і суддівським 

співтовариством, цей компонент необхідно нау-

ково осмислити, практично розвивати і напов-

нювати нормативним змістом. 

Як видається, важливість моральних якос-

тей судді як передумови справедливого і неупе-

редженого правосуддя є безспірною. Проблема, 

однак, полягає в тому, що відсутня можливість 

апріорно визначити такі особистісні властивості, 

як чесність, принциповість, непідкупність тощо. 

Тому нерідко в таких випадках, як правило, пок-

ладаються на різного роду презумпціях, існую-

чих на рівні здорового глузду. Між тим критерії 

праворозуміння таких властивостей мають бути 
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офіційно закріплені в нормативних актах, або 

тлумачитись Конституційним Судом держави. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СФЕРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ  

ДЛЯ ДІЇ ЗА КОРДОНОМ 

 
Здійснено комплексне дослідження національно-правових і міжнародно-правових норм, що регулюють 

діяльність уповноважених органів у ході реалізації процедури легалізації в Україні. Проаналізовано норматив-

но-правові акти, відповідно до яких в Україні здійснюється консульська легалізація документів для дії за кор-

доном, та визначено особливості процедури проставлення штампа «Аpostille», як способу легалізації докумен-

тів, передбаченого Гаазькою Конвенцією.  

Ключові слова: легалізація документів для дії за кордоном, правова процедура, консульська легалізація 

документів, проставлення штампа «апостиль», нормативно-правова регламентація. 

 

Постановка проблеми. У сучасному гло-

балізованому світі поглиблення міжнародного 

співробітництва держав, інтенсифікація утво-

рення різноманітних державних союзів і тенден-

ція до їх відкритості викликає необхідність ство-

рення єдиного документообігу. Диверсифікація 

та розширення міжнародних зносин не тільки 

між державами, а й між індивідами й організаці-

ями призводить до виникнення ситуацій, у яких 

важливим є збереження повного обсягу законної 

дії офіційного документа, виданого на території 

однієї держави, на території іншої. 

У процесі формування транснаціонального 

простору, коли правові системи сучасних держав 

повинні мати необхідні механізми визнання, на-

дання юридичної сили, дозволів та узаконення 

певних об'єктів, суб'єктів, дій, як на внутрішньо-

державному, так і на міжнародному рівнях, зрос-

тає значення легалізації документів [1, 3-4]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Зважаючи на те, що термін «легалізація» похо-

дить від латинського слова legalis – законний  і 

характеризує надання законної сили, перехід до 

легального стану [2, 145], зрозуміло, що елемент 

легалізації у тому чи іншому ступені наявний у 

більшості юридично значущих процедур. Саме 

тому  питання легалізації побіжно згадується у 

методично-науковому  напрацюванні  дослідни-

ків різних галузей права: адміністративного  

(В. Авер’янова, О. Андрійко, І. Коліушко, В. Ти-

мощук, Г. Писаренко), кримінального (М. Мель-

ничук), міжнародного (В. Попко, Т. Портер). 

Лише незначна кількість досліджень легалізації 

торкається питання легалізації документів для дії 

за кордоном в Україні. Зокрема, деякими україн-

ськими правниками  вивчалися окремі аспекти 

апостилювання, як одного із видів легалізації 

(Н. Бондарчук, Т. Гоман, Д. Курдельчук, К. Ра-

дзієвський, В. Сметана). 

Актуальність, перспективність і своєчас-

ність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні 

в Україні майже відсутні публікації, в яких ви-

вчалися б особливості та проблемні моменти 

правового регулювання легалізації документів 

для дії за кордоном, тоді як наявність значних 

труднощів у правозастосовчій практиці легаліза-

ційної сфери свідчить про необхідність деталь-

ного дослідження й узагальнення як міжнародно-

правової, так і національно-правової регламента-

ції процедури легалізації для вдосконалення за-

конодавчої бази  у цій сфері. 

Відповідно до викладеного, метою статті є 

дослідження комплексу національно-правових та 

міжнародно-правових норм, що регулюють дія-

льність уповноважених органів і осіб у ході реа-

лізації процедури легалізації в Україні, виявлен-

ня особливостей нормативного регулювання різ-

них способів легалізації документів для дії за 

кордоном.  

Виклад основного матеріалу. Основою 

дослідження нормативно-правової регламентації 

легалізації документів для дії за кордоном є ву-

зьке розуміння процесу легалізації, як надання 

юридичної сили документу, який був виданий 

органами влади іноземної держави [3, 224]. Оскі-

льки легалізація є формою правозастосування, 

своє правове виявлення цей процес знаходить у 

конкретній нормативно-визначеній процедурі, 

що складається із взаємопогоджених упорядко-

ваних стадій. Правовий механізм нормативної 

регламентації процедури легалізації документів в 

Україні для використання на території іноземних 

держав становлять національні норми, що міс-

тяться у кодифікованих актах, законах і відомчих 

посадових інструкціях, та міжнародні договори 

щодо дійсності конкретних видів офіційних доку-

ментів на території країн учасниць договору.  

Загальні засади необхідності підтверджен-

ня дійсності та юридичної сили документа, вида-
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ного в іноземній державі, визначено у статті 13 

Закону України «Про міжнародне приватне пра-

во» від 23 червня 2005 р.[4] , де зазначається, що 

документи, видані уповноваженими органами 

іноземних держав у встановленій формі, визна-

ються дійсними в Україні в разі їх легалізації, 

якщо інше не передбачено законом або міжнаро-

дним договором. Отже, вибір правової процеду-

ри легалізації конкретного документа перебуває 

у прямій залежності від наявності міжнародного 

договору, норми якого регулюють певну сферу 

документообігу між конкретними країнами. За 

загальними правилами, у випадку відсутності 

міжнародного договору документи, що складені 

на території однієї країни, можуть бути визнані 

на території іншої країни за умови їх консульсь-

кої легалізації. Другий закріплений нормативно-

правовими актами спосіб легалізації документів 

для дії за кордоном – проставлення штампа «Аpos-

tille» на підставі норм Гаазької Конвенції, що ска-

совує вимогу легалізації офіційних документів, 

1961 року (далі – Конвенція) [5].  

Відповідно до Юридичної енциклопедії, 

консульська легалізація – це встановлення і за-

свідчення дійсності підпису на документах, від-

повідності їх законам держави перебування кон-

сула. Консул легалізує документи, складені за 

участю  владних органів консульського округу  

або такі, що виходять від цих органів. Існує та-

кож практика консульської легалізації докумен-

тів, складених у державі, яку представляє консул, 

і призначених для пред’явлення у державі пере-

бування [6, 465]. 

Основним нормативно-правовим актом, що 

регулює порядок консульської легалізації доку-

ментів в Україні, є затверджена наказом МЗС 

України від 4 червня 2002 року № 113 «Інструк-

ція про порядок консульської легалізації офіцій-

них документів в Україні і за кордоном» (далі – 

Інструкція)[7]. Цей нормативно-правовий акт 

поділяється на 7 розділів, у яких зазначено пере-

лік підстав і документів, які не підлягають лега-

лізації та які не можуть бути легалізовані; визна-

чено межі компетенції органів дипломатичної 

служби України з питань консульської легаліза-

ції; встановлено вимоги до офіційних докумен-

тів, які приймаються на легалізацію; визначено 

порядок легалізації офіційних документів в Ук-

раїні; визначено порядок легалізації офіційних 

документів за кордоном, а також порядок реєст-

рації легалізованих офіційних документів. У до-

датках до Інструкції міститься зразок легаліза-

ційних штампів і написів (хоча у самому тексті 

документа чітких вимог до розміру та форми на-

пису не встановлено). 

Вивчаючи цей документ, не можна не по-

мітити, що виклад норм у розділах Інструкції не 

має чіткого систематизованого характеру. На-

приклад, положення про необхідність наявності 

зразків печаток і підписів посадових осіб, упов-

новажених здійснювати дії із консульської лега-

лізації документів, у Департаменті консульської 

служби МЗС України, закордонних дипломатич-

них установах України повторюється чотири ра-

зи – у п. 1.9., 4.4., 5.3. та 6.2. 

Наявність прогалин і неточностей у регу-

люванні процедури консульської легалізації до-

кументів для дії за кордоном зумовили необхід-

ність надання додаткових роз’яснень офіційними 

компетентними органами. Наприклад, роз’яс-

нення Міністерства юстиції України від 

12.01.2011 «Консульська легалізація офіційних 

документів»[8] містить часткову інформацію 

щодо проведення процедури консульської лега-

лізації документів, виданих на території України, 

та окреслює низку додаткових вимог до докуме-

нтів, що подаються на консульську легалізацію. 

Окрім Інструкції, деякі норми щодо кон-

сульської легалізації документів для дії за кор-

доном містяться у Консульському статуті Украї-

ни, затвердженому Указом Президента України 

від 2 квітня 1994 року [9]. Консульській легалі-

зації присвячена глава ХІІ Консульського стату-

ту України (далі – КС), яка складається всього 

лише з двох статей. Відповідно до ст. 54 КС, 

консул  легалізує документи і акти, складені за 

участю властей консульського округу, або такі, 

що виходять від цих властей. Органи України 

приймають такі документи  і акти  на розгляд 

лише при наявності консульської легалізації, як-

що інше не передбачено законодавством України  

або міжнародним договором, учасником  якого є 

Україна і держава перебування.  

Статтею 55 КС встановлюються категорії 

документів і актів, що не підлягають легалізації. 

Це, зокрема, документи і акти, які суперечать 

законодавству України  або можуть за своїм змі-

стом завдати шкоди інтересам України, або міс-

тять відомості, що порочать честь і гідність гро-

мадян. При цьому у КС не зазначається жодних 

вимог, характеристик і категорій офіційних до-

кументів, які можуть бути легалізовані. 

У ст. 54 КС також дано визначення кон-

сульської легалізації документів, яка, згідно зі 

статутом, полягає в установленні та засвідченні 

справжності підпису, повноважень посадової 

особи,  яка  підписала документ чи акт або засвід-
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чила попередній підпис на них, справжності відби-

тка штампа, печатки, зразки яких отримано консу-

лом офіційним шляхом від компетентних органів 

держави перебування. У  КС встановлено, що по-

рядок консульської легалізації  має бути встанов-

лений  Міністерством закордонних справ України.  

Відзначимо, що на практиці існують випа-

дки, коли консульська легалізація полягає не у 

засвідченні підпису, повноважень посадової осо-

би або відбитка штампа, а в засвідченні дійсності 

документа. Наприклад, у п. 4.6. Інструкції врегу-

льовано легалізаційні правовідносини, що вини-

кають при легалізації деяких категорій докумен-

тів про освіту. Так, при поданні представником 

навчального закладу, який видав документ, та за 

наявності листа-звернення навчального закладу, 

засвідченого в міністерстві, іншому центрально-

му органі виконавчої влади, до сфери управління 

якого належить навчальний заклад, дипломи про 

вищу та середню  спеціальну освіту міжнародного 

зразка, виписки із залікових відомостей, дипломи 

Вищої атестаційної комісії України проходять 

процедуру легалізації безпосередньо в Департаме-

нті  консульської служби МЗС України. Тобто 

здійснюється процедура засвідчення дійсності са-

мого документа. У цьому випадку на документі 

робиться напис «Цей документ легалізовано в Де-

партаменті консульської служби МЗС України».  

Визначення консульської легалізації у КС 

не можна вважати вичерпним. Окрім цього, таке 

розуміння консульської легалізації не узгоджу-

ється з пунктом 1.2 Інструкції, яким визначено, 

що консульська легалізація офіційних докумен-

тів – це також процедура підтвердження дійснос-

ті оригіналів офіційних документів. Отже, визна-

чення «консульської легалізації» у КС значно 

вужче порівняно з визначенням, закріпленим по-

ложеннями Інструкції. 

Після приєднання України до Конвенції, 

що скасовує  вимогу легалізації іноземних офі-

ційних документів, згода на обов’язковість якої 

надана Законом України «Про приєднання Укра-

їни до Конвенції, що скасовує  вимогу легалізації 

іноземних офіційних документів» від 10 січня 

2002 року[10], процедуру консульської легаліза-

ції між Україною та країнами-учасницями Кон-

венції було замінено проставленням спеціально-

го штампа «апостиль». Конвенція набула чин-

ності між Україною та іншими державами-

учасницями Конвенції, що не висловили запере-

чень проти її приєднання, з 22 грудня 2003 року. 

На сьогодні учасниками цієї Конвенції, крім 

України, є 99 країн світу. Спочатку Бельгія та 

Німеччина висловили застереження щодо приєд-

нання України до Гаазької конвенції, проте на 

сьогодні обидві країни заперечення зняли.  

Єдиною формальною вимогою, яка має 

місце при застосуванні норм Конвенції, є про-

ставлення апостилю компетентним органом 

України для представлення на території держав-

учасниць Конвенції. А офіційні документи таких 

держав, що використовуються на території 

України, мають бути засвідчені апостилем, який 

проставляє компетентний орган держави, із якої 

походить документ.  

Вимоги до апостилю містяться у статтях 4 і 

5 Конвенції. Апостиль – це спеціальний штамп 

(має форму квадрата зі стороною не менше 9 см), 

який проставляється на офіційних документах, 

що надходять від держав-учасниць Конвенції та 

засвідчує справжність підпису особи під доку-

ментом і автентичність відбитка печатки або 

штампа, яким скріплено відповідний документ. 

При цьому дійсність апостилю не поширюється 

на зміст офіційного документа, до якого він при-

кріплений. 

Апостиль, який був проставлений відпо-

відно до вимог Конвенції у країні походження 

документа, повинен бути прийнятий і діяти в 

будь-якій країні. Держава подачі документа не 

може відмовити у прийнятті апостилю на 

підставі того, що вони не відповідають внутріш-

нім вимогам цієї держави та способам простав-

лення. Розбіжності у формі апостилю серед ор-

ганів, що його проставляють, не можуть бути 

причиною для відхилення такого апостилю, якщо 

можна чітко визначити його як такий, що вида-

ний на основі Конвенції [11]. 

Реалізуючи вимоги статей 3, 4 і 6 Конвен-

ції постановою Кабінету Міністрів України «Про 

надання повноважень  на проставлення апости-

лю, передбаченого Конвенцією, що скасовує ви-

могу легалізації іноземних офіційних докумен-

тів» № 61 від 18 січня 2003 року (далі – Постано-

ва КМУ № 61) [12], були визначені органи, які 

відповідно до їх компетенції уповноважені про-

ставляти апостиль на документах, виданих на 

території України: Міністерство освіти і науки – 

на офіційних документах, виданих навчальними 

закладами, державними органами, підприємст-

вами, установами й організаціями, що стосують-

ся сфери освіти і науки; Міністерство юстиції – 

на документах, що видаються органами юстиції 

та судами, а також на документах, що оформля-

ються нотаріусами України; Міністерство закор-

донних справ – на всіх інших видах документів.  

Постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 20 жовтня 2011 року № 1109 [13] були 
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внесені зміни до постанови КМУ № 61 і повно-

важення на проставлення апостиля на докумен-

тах про державну реєстрацію актів цивільного 

стану були передані Міністерством юстиції до 

Державної реєстраційної служби України із вне-

сенням відповідних змін до Положення про 

Державну реєстраційну службу України, затвер-

дженого Указом Президента України від 6 квітня 

2011 року № 401 [14].  

На виконання Постанови КМУ № 61 спіль-

ним  наказом Міністерства закордонних справ 

України, Міністерства юстиції України і 

Міністерства освіти і науки України від 5 грудня 

2003 року № 237/803/151/5 [15] були затверджені 

Правила проставлення апостиля на офіційних 

документах, призначених для використання на 

території інших держав (далі – Правила), які ре-

гламентують порядок проставлення апостилю на 

офіційних документах, що виходять з України.  

Правила складаються із 22 пунктів, у яких 

визначено на яких документах проставляється 

апостиль, установлено причини відмови у про-

ставленні апостилю, регламентовано процедуру 

проставлення апостилю, зазначено порядок по-

дання документів для проставлення штампа 

«апостиль», а також термін розгляду документів, 

поданих на проставлення апостилю, встановлено 

вимогу щодо ведення журналу реєстрації про-

ставлення апостилів і наведено зразок сертифі-

ката апостилю. 

Аналіз цього нормативно-правового акту 

свідчить, що не всі етапи процедури апостилю-

вання іноземних офіційних документів в Україні 

було регламентовані достатньо чітко. Наприклад,  

у п. 8 Правил зазначено, що посадові особи ком-

петентних органів повинні мати зразки підписів 

посадових осіб, від яких виходять чи можуть ви-

ходити офіційні документи, тоді як коло таких 

осіб досі залишається невизначеним, як і сама 

процедура витребування та каталогізації зразків 

підписів і печаток у відповідних органах.  

Невизначеність у Правилах вичерпного пе-

реліку вимог до оформлення різних категорій 

документів, які подаються для проставлення апо-

стилю (рішення суддів, довідки про реєстрацію 

місця проживання (перебування) на території 

України тощо) пов’язана із багатьма проблемами 

правозастосовної практики. Наприклад, відповід-

но до практики проставлення апостилів, що 

склалася у відділі правової допомоги та ле-

галізації документів Департаменту нотаріату, 

банкрутства та функціонування центрального 

засвідчувального органу Міністерства юстиції 

України, штамп ставиться лише на документах із 

гербовою печаткою. Наприклад, деякі довідки, 

що видаються органами суду, можуть містити 

печатку «Для довідок». Оскільки вимога щодо 

обов’язкової наявності гербової печатки на 

офіційних документах, поданих для проставлен-

ня апостиля, у нормативно-правових актах прямо 

не зафіксована, формально, виникали труднощі 

при обґрунтуванні відмови у проставленні апо-

стиля на таких документах. 

У цілому, основним проблемним аспектом, 

пов’язаним із Правилами проставлення апостилю 

в Україні, є концептуальна невідповідність меха-

нізму імплементації міжнародних норм у націо-

нальне законодавство. При створенні Правил де-

які міжнародно-правові норми були просто ме-

ханічно перенесені із Конвенції у законодавство 

України без урахування особливостей правової 

системи нашої держави (наприклад, невідома 

чинному законодавству категорія «адміністра-

тивний документ»).  

У Правилах не закріплений деталізований 

механізм засвідчення окремих категорій доку-

ментів, які проходять його у кілька етапів 

(медичні довідки, довідки, видані підприємст-

вами, установами й організаціями, що стосують-

ся сфери освіти, довідки про реєстрацію місця 

проживання (перебування) на території України 

тощо). Це питання вже було частково вирішено 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України щодо порядку оформлення  документів, 

які видаються підприємствами, установами й ор-

ганізаціями, що стосуються сфери освіти та 

науки. Так, наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 березня 2009 року № 220 [16] був 

затверджений Порядок проставлення в Мініс-

терстві освіти і науки, молоді та спорту України 

апостилю на офіційних документах, виданих 

навчальними закладами, державними органами, 

підприємствами, установами й організаціями, що 

стосуються сфери освіти і науки. У цьому По-

рядку врегульовані питання проставлення спе-

ціального штампа апостиль на офіційних доку-

ментах про освіту та вчені звання, які були скла-

дені на території України та зазначено перелік 

нормативних актів, у яких визначені документи, 

що стосуються сфери освіти і науки, і на яких 

може бути проставлено апостиль. Зроблено 

спробу виділити деякі види адміністра-тивних 

документів, до яких віднесено архівні довідки, 

навчальні плани, довідки, що видаються нав-

чальними закладами, державними органами, 

підприємствами, установами й організаціями, що 

стосуються сфери освіти і науки. Значним кро-

ком вперед стало передбачене вказаним Поряд-
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ком введення автоматизованої бази даних доку-

ментів, які подаються для проставлення апости-

лю та формування архіву таких документів в 

електронному вигляді. 

Крім зазначеного Порядку, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України прийня-

ло ще низку відомчих нормативів, що визнача-

ють організаційні заходи  здійснення процедури 

проставлення апостилю: наказ від 20 травня 2009 

року № 428 «Про заходи щодо підготовки доку-

ментів до проставлення апостилю» [17] та наказ 

від 26 жовтня 2010 року № 1012 «Деякі питання 

нострифікації та апостилювання» [18].   

Проблеми процесуально-організаційного 

характеру розв’язувалися також Міністерством 

юстиції України та Державною реєстраційною 

службою України. Так, зокрема, з метою вдоско-

налення роботи з питань проставлення апостиля 

на офіційних документах, призначених для вико-

ристання на території інших держав та упоряд-

кування надання адміністративної послуги з про-

ставлення апостиля наказом Міністерства юс-

тиції України від 11 вересня 2007 року N 757/5 

«Про організацію роботи з питань проставлення 

апостилю на офіційних документах, призначених 

для використання на території інших держав» (із 

змінами і доповненнями) [19] були затверджені 

форми заяв, що подаються фізич-ними та юри-

дичними особами для проставлення апостиля чи 

оформлення документів для подаль-шої консуль-

ської легалізації, та зменшені термі-ни розгляду 

документів, поданих безпосередньо фізичною 

особою, якої вони стосуються, або її родичами, 

за умови документального підтверд-ження ро-

динних чи шлюбних відносин, для проставлення 

апостилю. 

Установлення вимоги письмової форми 

для заяви на проставлення штампу апостиль має 

велике практичне значення. У Конвенції про 

апостиль та у пункті 19 Правил передбачено ли-

ше вимогу щодо зазначення порядкового номера, 

який відповідає пункту 8 штампа апостиля; дати 

і ким проставлений апостиль (пункт 6 і 7 штампа 

апостиля); прізвища особи, яка підписала пода-

ний документ, та якість, в якій вона виступала, а 

стосовно документів, які не підписані – назву 

органу, що проставив печатку або штамп (пункт 

2 і 3 штампа апостилю). У заявах же зазначаєть-

ся прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подає 

документи для проставлення апостилю, назва 

документа, що посвідчує особу, місце її прожи-

вання, назва країни де буде використовуватись 

документ,  а також назва і реквізити самого до-

кумента.  Крім того, при поданні документа на 

апостилювання заявнику видається корінець цієї 

заяви, який  він подає для отримання вже оформ-

леного документа.  

Ці заходи спрямовані на запобігання ко-

рупційним ризикам і зловживання з боку осіб, 

уповноважених на проставлення апостилю, а та-

кож  можливим шахрайським діям заявників і 

вжиттю своєчасних заходів реагування та по-

відомлення відповідних правоохоронних орга-

нів у випадку подання підробних документів. 

Окрім того, вони передбачають можливість 

надання консультацій правового характеру з пи-

тань  специфіки оформлення окремих категорій 

документів відповідно до вимог іноземних країн. 

Статистичний аналіз заяв може бути використа-

ний для здійснення моніторингу щодо кількісних 

і видових характеристик  документів, поданих 

для проставлення апостилю. 

Наказом Міністерства юстиції України від 

19 січня 2012 року № 94/5 «Про встановлення 

порядку роботи по проставленню апостилю на 

документах про державну реєстрацію актів ци-

вільного стану» [20] затверджені терміни розгля-

ду заяв для проставлення апостиля на докумен-

тах про державну реєстрацію актів цивіль-ного 

стану та затверджено аналогічні зазначеним ви-

ще, форми заяв, що подаються до Державної 

реєстраційної служби України для проставлення 

апостилю на таких документах. 

Висновки. Приєднання України до Гаазь-

кої Конвенції 1961 року стало значним кроком на 

шляху залучення нашої країни до світових про-

цесів у сфері уніфікації міжнародного докумен-

тообігу. Здійснене дослідження комплексу наці-

онально-правових і міжнародно-право-вих норм, 

що регулюють процедуру легалізації офіційних 

документів для дії за кордоном, в Україні дозво-

лило виділити два основні способи легалізації 

документів: консульська легалізація документів і 

проставлення штампа «апостиль» згідно із поло-

женнями Гаазької Конвенції 1961 року. Хоча за-

міна складної та тривалої процедури консульсь-

кої легалізації документів для дії за кордоном 

одноступеневою процедурою проставлення спе-

ціального штампа «апостиль» є важливим етапом 

забезпечення ефективної реалізації належних 

приватним особам прав, свобод і законних інте-

ресів, багато процедурно-процесуальних та орга-

нізаційних елементів механізму проставлення 

штампа «апостиль» потребують доопрацювання 

для обґрунтованої імплементації у систему наці-

онального законодавства України. 

Аналіз нормативно-правової бази, відпо-

відно до якої здійснюється правова регламента-
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ція легалізації документів для дії за кордоном, в 

Україні свідчить про те, що правовий механізм 

визнання, встановлення достовірності й апости-

лювання документів для використання на тери-

торії іноземних держав не розроблений повною 

мірою, а норми, що регулюють легалізаційні 

процеси містяться у низці розрізнених законода-

вчих і нормативно-правових актів, що виключає 

можливість законодавчого визначення цілісно 

логічної, чіткої, взаємоузгодженої, поетапної ре-

гламентації різних способів легалізації докумен-

тів для дії за кордоном.  
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The article suggests overall investigation into national and international legal regulation of the legali-

zation of documents for use abroad in Ukraine. The author carries out detailed analysis of Ukrainian norma-

tive legal acts regulating the procedure of consular legalization and describes peculiarities of «Аpostille» 

stamp application procedure as determined by the Hague Convention. 

Key words: legalization of documents for use abroad, legal procedure, consular legalization, stamp 

apostille, legal regulation. 

 

Г.С. Демкина 

Нормативно-правовая регламентация сферы легализации документов  

для действия за границей 

 

Аннотация 

Осуществлено комплексное исследование национально-правовых и международно-правовых 

норм, регулирующих деятельность уполномоченных органов в процессе реализации процедуры лега-

лизации в Украине. Проанализировано нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми в 

Украине осуществляется консульская легализация  документов для действия за границей, и опреде-

лены особенности процедуры проставления штампа «Аpostille», как способа легализации документов, 

предусмотренных Гаагской Конвенцией.  
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ПРАВОВА ПРИРОДА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОГО  

ПРАВА ВЛАСНИКОМ 

 
Проаналізовано поняття та сутність безпосередньої реалізації права власності, здійснено дослідження її 

змісту. Основна увага приділялася дослідженню форм безпосередньої реалізації права власності. Зроблено ви-

сновок про те, що реалізацію права слід розуміти як втілення приписів правових норм у правомірній поведінці 

суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізація 

права є складним процесом, що включає в себе включає: механізм реалізації права та форми реалізації права. 

Ключові слова: сутність безпосередньої реалізація права власності, порядок реалізації права власності 

форми безпосередньої реалізації права власності, механізм безпосередньої реалізації права власності. 

 

Постановка проблеми. Реалізація прав 

власника – складне та багатогранне явище, що 

включає в себе діяльність самого власника та, в 

окремих випадках, правозастосовчих органів. У 

сучасному суспільстві людина прагне до більшої 

самостійності, свободи та незалежності від дер-

жави. Це стосується різних сфер діяльності – 

економічної, політичної, соціальної. На сьогодні 

не можна стверджувати про повну автономність 

власника від держави в процесі реалізації її прав 

та свобод, тому що існують випадки, за яких лю-

дина може реалізувати своє суб’єктивне право 

тільки за участі органів держави. 

Безпосередня реалізація власником своїх 

прав залежить від багатьох факторів, засобів та 

умов, які діють у взаємодії, взаємодоповнюючи 

один одного. Це зумовлює необхідність компле-

ксного дослідження питань безпосередньої реа-

лізації власником своїх суб’єктивних прав, що 

включає в себе як юридичний, так і психологіч-

ний аспекти. Вважаємо, що безпосередню реалі-

зацію необхідно досліджувати як певний меха-

нізм, ключовим елементом якого є власник, його 

суб’єктивні права та обов’язки. Слід зазначити, 

що в юридичній літературі здійснювалися окремі 

спроби дослідити цей інститут. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз правової природи безпосередньої реаліза-

ції прав власності має важливе теоретичне та 

практичне значення. На сьогодні зростає роль 

власника в процесі підвищення соціальної акти-

вності та переоцінки значення правозастосовної 

діяльності державних органів як особливого еле-

мента в механізмі реалізації прав власника. 

Дослідження безпосередньої реалізації прав 

власника неминуче торкається питання про права 

людини та механізму їх реалізації. В процесі дослі-

дження автор звернувся до наукових праць, прис-

вячених теорії прав і свобод людини, а також ме-

ханізму реалізації й захисту прав людини. 

Для формування власних наукових поло-

жень і висновків щодо правової природи безпо-

середньої реалізації прав основою стали дослі-

дження: Е.А. Аграновскої, С.С. Алексєєва,С.Н. 

Братуся, Н.В. Витрук, Ю.И. Гревцова, Л.Н. За-

вадської, В.Н. Карташова, В.В. Копейчикова, 

А.И. Корольова, Е.А. Лукашевої, А.С. Мордовец, 

Н.И. Матузова, В.В. Лазарєва, Т.Н. Радько, Л.П. 

Рассказова, И.В. Ростовщикова, И.Е. Тарханова, 

К.Б. Толкачева та ін. 

Використовувалися останні досягнення 

вчених в загальній теорії права, та окремих галу-

зевих наук: М.В. Баглая, Н.В. Витрука, Б.Н. Габ-

ричидзе, В.П. Грибанова, Д.Л. Златопольского, 

В.Т. Кабышева, А.Е. Козлова, Е.И. Козлової,  

О.Е. Кутафина, В.О. Скіпа, Г.В. Мальцева,  

О.О. Миронова, B.C. Основина, А.Е. Постникова, 

Б.А. Страшуна, И.А. Умновой, В.Е. Чиркина, 

Ю.Н. Юшкова та ін. 

Мета статті – теоретико-правове дослі-

дження безпосередньої реалізації права власнос-

ті, визначення його змісту, визначення факторів, 

які впливають на безпосередню реалізацію 

суб’єктивних прав власника. В процесі дослі-

дження, було поставлено за мету здійснити ана-

ліз юридичної сутності безпосередньої реалізації 

прав власника та  визначити форми безпосеред-

ньої реалізації права.  

Виклад основного матеріалу. Питання 

безпосередньої реалізації прав власника не оде-

ржали належного дослідження в загальній теорії 

права та цивілістиці. У юридичній літературі ка-

тегорія «безпосередньо» розглядається з різних 

точок зору: безпосередня форма реалізації права, 

безпосередня дія права, безпосереднє здійснення 

прав та ін. [16, c.12]. Проте, не були визначені 

поняття, ознаки, зміст і форми безпосередньої 

реалізації прав власника, а також фактори, що 

визначають ефективність її дії. 
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У тлумачному словнику безпосередній ро-

зуміється як такий що не має проміжних ланок, 

здійснюється без посередництва кого-, чого-

небудь, прямий, особистий (при контактах лю-

дей) [11, c.96]. Стосовно реалізації прав власника 

– безпосередня реалізація означає використання 

права суб'єктом самостійно й незалежно, насам-

перед, від державних органів [30, c.134]. 

При визначенні юридичної сутності безпо-

середньої реалізації прав власника, необхідно 

відмежувати її від реалізації шляхом правозасто-

сування. Правозастосування пов'язане з врегу-

люванням ситуацій, коли для ефективної реалі-

зації суб'єктивного права власника потрібне 

професійне втручання спеціальних суб'єктів, 

яких визначає держава. Безпосередня реалізація 

суб'єктивного права власності не вимагає будь-

якого втручання, особа діє самостійно, дотриму-

ючись правових приписів. 

У правозастосовних відносинах одним з 

учасників завжди є суб'єкт, наділений владними 

повноваженнями, які він зобов'язаний викорис-

тати для задоволення інтересів інших учасників 

відносин. При безпосередній реалізації своїх 

прав власник не має влади щодо інших суб'єктів. 

Він діє тільки у власних інтересах або в інтере-

сах тих осіб, яких визначає законодавець. 

Реалізація прав власника шляхом правоза-

стосування супроводжується прийняттям індиві-

дуального правового акту компетентним органом 

або посадовою особою, у якому індивідуалізу-

ються суб'єктивні права власника [25]. Це відбу-

вається у випадку порушення права власника, 

який звертається за захистом свого порушеного 

права власності до цього компетентного органу 

за захистом. При безпосередній реалізації немає 

необхідності в прийнятті таких актів, тому що 

процес безпосередньої реалізації охоплюється 

простим, звичайним правовим регулюванням. 

Таке регулювання передбачає використання но-

рмативного акту в якому закріплюються права та 

обов’язки власника, а індивідуалізацію прав та 

обов'язків здійснюють самі суб'єкти-власники, до 

яких цей акт звернено. 

Правозастосування здійснюється в особли-

вих, установлених законом процесуальних фор-

мах, це певний процес, що складається з декіль-

кох послідовних стадій [13, c.160]. Процедура 

безпосередньої реалізації прав власника має 

спрощений характер, в окремих випадках вона 

взагалі не визначена законом для більшої свобо-

ди людини при реалізації своїх прав. 

Розкриваючи юридичну природу безпосе-

редньої реалізації необхідно дослідити порядок 

безпосередньої реалізації прав власника. Це до-

зволить підкреслити рівень самостійності в діях 

власника при встановленні порядку здійснення 

прав і розкрити одну із сторін безпосередньої 

реалізації прав власника. 

Порядок реалізації права залежить від об'є-

ктивних та суб'єктивних факторів та може змі-

нюватися з розвитком суспільних відносин та 

вдосконаленням законодавства [35, c.73]. При 

здійсненні окремих прав особа сама визначає 

порядок реалізації свого суб'єктивного права та 

забезпечує їх здійснення [15, c.221]. Якщо закон 

надає можливість самому носію права власності 

в повному обсязі визначати порядок організації 

та реалізації рішення про використання права, то 

в цьому випадку можна говорити про «ініціатив-

ну» процесуальну форму. Тому порядок реаліза-

ції прав у цьому випадку можна назвати ініціати-

вним. Такий порядок не припускає, на нашу ду-

мку, правозастосовної діяльності, тому що не 

обмежує особу певною процедурою, повністю 

покладаючись на її активність та ініціативу. На-

приклад, згідно ст.316 ЦКУ правом власності є 

право власника на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно 

від волі інших осіб [2]. Тобто, у цих випадках закон 

надає можливість носію права власності самостій-

но визначати порядок його реалізації й вживати 

організаційних заходів для його здійснення. 

Поряд з ініціативним порядком реалізації 

прав власника існує процедурно-правовий поря-

док, при якому закон спеціально передбачає спо-

сіб реалізації особою своїх прав. Наприклад, згі-

дно ст.136 ГКУ право господарського відання є 

речовим правом суб'єкта підприємництва, який 

володіє, користується і розпоряджається майном, 

закріпленим за ним власником (уповноваженим 

ним органом), з обмеженням правомочності роз-

порядження щодо окремих видів майна за зго-

дою власника у випадках, передбачених ГК та 

іншими законами [3]. У цьому випадку закон пе-

редбачає можливість встановлення порядку реа-

лізації, своєрідну процедуру: послідовність дій 

самого носія прав, а також зміст цих дій, вико-

нання яких і спрямовано на досягнення найбільш 

повного й точного використання права. 

У юридичній літературі висловлюється ду-

мка про те, що відсутність правової регламента-

ції порядку реалізації прав ускладнює особам їх 

здійснення [41, c.78]. У певних випадках це так, 

але при реалізації прав, пов'язаних з матеріаль-

ним благом, встановлення фіксованої процедури 

може знизити активність власника, придушити 

його ініціативу.  
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Ґрунтуючись на твердженні про те, що існує 

ініціативний порядок реалізації прав власника й 

процедурно-правовий, можна зробити висновок 

про те, що безпосередня реалізація містить у собі 

як ініціативну, так просту процесуально-проце-

дурну форму реалізації прав власника. 

Варто зауважити, що безпосередня реаліза-

ція прав власника відрізняється рядом особливих 

рис: по-перше, у даному процесі приймає участь 

сама особа, а не спеціально уповноважений на це 

орган; по-друге, спеціальна процедура реалізації 

або відсутня, і в кожному конкретному випадку 

власник самостійно визначає порядок реалізації 

свого права виходячи із особистого розсуду, влас-

них інтересів та можливостей, або дотримується 

порядку, встановленого законом; по-третє, відсут-

ній акт застосування права, що індивідуалізує нор-

му права щодо конкретного власника; по-четверте, 

особа сама визначає обсяг реалізації свого права та 

навіть може відмовитися від реалізації. 

Сутність безпосередньої реалізації прав 

власника виражається й через її значення в пра-

вовому регулюванні [14, c.118]. Для безпосеред-

ньої реалізації прав власника необхідні: правові 

норми, якими передбачене суб'єктивне право, 

тому що реалізація конкретного права або свобо-

ди пов'язана зі здійсненням вимог не тільки тієї 

правової норми, що його передбачає, але й бага-

тьох інших правових норм, у яких конкретизу-

ються межі змісту цього права, умови й порядок 

його здійснення; юридичні факти, що виклика-

ють настання певних правових наслідків і реалі-

зацію прав власника; правовідносини, в яких 

здійснюються конкретні суб'єктивні права; фак-

тична поведінка власника. 

При безпосередній реалізації прав власника 

виникають як загально-регулятивні правовідно-

сини (відносини які виникають в процесі виник-

нення, здійснення припинення, трансформації 

правовідносин власності), які виникають на ос-

нові норм Конституції України, Цивільного ко-

дексу України та інших нормативних актів, так і 

відносні правовідносини. 

На думку Н.И. Матузова відносини загаль-

норегулятивного характеру складаються й існу-

ють між: державою й громадянином (наділення 

осіб основними правами й обов'язками, визна-

чення їх юридичного статусу, його гарантування, 

взаємної відповідальності й т.д.); самими грома-

дянами як носіями прав й обов'язків (із приводу 

використання наданих їм можливостей, не пере-

шкоджання один одному в їх реалізації, взаємно-

го визнання й поваги прав й обов'язків); між гро-

мадянами, з одного боку, і органами, організаці-

ями й установами, у тому числі суспільними - з 

іншого (із приводу здійснення прав і виконання 

обов'язків, взаємної зв'язаності їх у процесі цього 

здійснення, дотримання чинного законодавства й 

т.п.) [24, c.95]. 

Відносини, у яких особа безпосередньо ре-

алізує своє право власності, виникають між пев-

ними, контретними суб’єктами правовідносин [9, 

c.144-153]. У цих відносинах суб'єкти чітко ви-

значені й діють на основі норм, не потребуючи 

стороннього втручання. Це, як правило відноси-

ни, як правило, приватноправового характеру 

(наприклад купівля продаж, коли правочин не 

вимагає спеціального оформлення). 

Безпосередня реалізація прав особи може 

виражатися у двох основних формах: активній та 

пасивній. Форма реалізації суб'єктивного права 

визначається змістом реалізованого права. Паси-

вна форма безпосередньої реалізації характерна, 

як правило, для тих прав, в основі яких лежить 

користування благами, невіддільними від особи.  

Активна форма безпосередньої реалізації 

прямо залежить від активних дій власника. Це сві-

дома вольова поведінка власника, спрямована на 

виникнення юридичних фактів, необхідних для 

правовідносин, у яких особа й реалізує своє право.  

В контексті досліджуваної проблематики 

постає питання про те чи слід визнавати невико-

ристання права його реалізацією? В юридичній 

літературі існує точка зору, згідно з якою, якщо 

особа не використала право, навіть за власною 

волею, відбувається його реалізація [42, c.26]. ЦКУ 

в ч.2 ст.12 встановлює правило, згідно з яким не-

здійснення особою своїх майнових прав не є підс-

тавою для їх припинення, крім випадків, встанов-

лених законом [2]. Ця норма виправдовує практику 

пасивного відношення власника до своїх прав. 

Власник свідомо, вільно та на свій розсуд 

виявляє свою волю в певних визначених норма-

ми права межах і тим самим реалізує право влас-

ності, сутність якого виражена в нормах права. 

При цьому слід враховувати положення ст.319 

ЦКУ про те що власність зобов'язує, власник не 

може використовувати право власності на шкоду 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та 

природні якості землі [2]. Поведінка людини ві-

дображає рівень її правової культури, інформо-

ваності, соціальної активності [25, c.182]. Вини-

кає питання про те, які фактори визначають по-

ведінку власника. Традиційно в літературі до фа-

кторів, що впливають на процес реалізації прав 

власника, відносять соціальне середовище та 

психологічні властивості власника [27, c.49]. 
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Безпосередня реалізація, на нашу думку, прямо 

пов'язана із соціальними процесами, що відбу-

ваються в суспільстві, і внутрішньою психологі-

чною оцінкою своєї поведінки особою. Мова йде 

про суб'єктивну сторону правореалізації, соціа-

льно-психологічної конструкції впровадження 

прав власника з об’єктивного права в життя за 

допомогою її активної поведінки. 

Тобто мова йде про розсуд власника. Згід-

но ч.1 ст.319 ЦКУ власник володіє, користується, 

розпоряджається своїм майном на власний роз-

суд. Особа усвідомлює, осмислює своє право з 

точки зору його змісту, меж, результативності, 

приймає рішення щодо напрямків його реаліза-

ції, обирає шляхи його забезпечення, можливого 

захисту та ін. 

Найважливішу роль при цьому відіграють 

індивідуальні потреби, які, впливаючи на люди-

ну, визначають основні компоненти соціально-

психологічної регуляції її поведінки: інтереси, 

цілі, мотиви, волю, емоції, соціально-правову 

установку. Всі названі компоненти виступають в 

якості єдиної системи. Неправильно зрозумілий 

інтерес, невірно поставлена ціль, недобросовісна 

мотивація тягнуть за собою різні колізії в реалі-

зації права, його неефективність, а також можли-

вість виникнення зловживання правом. Численні 

соціальні фактори впливають на якість реалізації 

суб’єктивного права власника. 

Соціальні фактори, що визначають якість і 

зміст безпосередньої реалізації прав власника 

можна умовно поділити на групи. Одні охоплю-

ють зовнішні відносно власника умови та факто-

ри. До них слід віднести економічну, соціальну 

структуру, політичні процеси й світоглядну ос-

нову суспільства. До інших можуть бути відне-

сені елементи соціального оточення власника, 

тобто все те що щоденно впливає на поведінку та 

вчинки людини: родина, друзі, трудовий колек-

тив, найближче оточення. Ще одну групу фор-

мують фактори, що залежать від самого власни-

ка, які мають вирішальне значення при безпосе-

редній реалізації прав. Це внутрішні якості та 

властивості власника, від яких прямо залежить 

ефективність реалізації права: загальна та право-

ва культура, свідомість та активність, відповіда-

льність і дисципліна, а також загальний світогляд 

власника [6, c.61]. 

Природа соціального середовища, у якому 

здійснюється реалізація основних прав власника, 

може бути розкрита через діяльність індивіда, яка 

проявляється в конкретних зв'язках та правовідно-

синах. Під соціальним середовищем власника слід 

розуміти суспільні умови, які здійснюють на особу 

вплив. Свідомість, діяльність, активність власника 

є результатом безперервної взаємодії між особою 

та соціальним середовищем. 

Безпосереднє соціальне оточення власника, 

як і соціальне середовище в цілому, охоплює різ-

номанітні сфери взаємин людей: економічні, со-

ціальні, духовні та ін. Мікросередовище власни-

ка в структурному відношенні включає різнома-

нітні умови й фактори. Насамперед, це економічні 

умови (рівень добробуту, сфера економічної діяль-

ності власника, матеріальні потреби), культура, 

відпочинок, побут, відношення до громадського 

обов'язку, психологічні установки, суспільна дум-

ка, морально-психологічний клімат суспільства. 

Безперечним є факт впливу індивідуальних 

властивостей власника, на процес безпосередньої 

реалізації права власності. Власник при здійс-

ненні своєї поведінки керується не тільки право-

вими нормами, але, насамперед, своїми інтере-

сами, поглядами, уявленнями, емоціями, почут-

тями, що складаються й змінюються не тільки під 

тривалим впливом сукупності соціальних і приро-

дних факторів, але й під безпосереднім впливом 

конкретних життєвих обставин, навколишнього 

середовища [37, c.125]. Тому успіх реалізації пра-

вової норми, що закріплює права й свободи влас-

ника, не може не залежати в конкретних випадках 

від внутрішніх особливостей людини.  

Юридичний і соціальний механізми безпо-

середньої реалізації прав власника - «це зовнішні 

фактори, що забезпечують трансформацію зако-

нодавчо закріплених соціальних благ і можливо-

стей у реальну поведінку. Однак у забезпеченні 

реалізації прав важлива роль належить внутріш-

нім умовам власника, під якими психологи розу-

міють її структуру, складний соціально-психо-

логічний механізм, що виступає в якості регуля-

тора її поведінки, її діяльності» [33, c.28]. 

Дослідження соціально-психологічного мо-

менту в реалізації особою своїх прав необхідно 

для кращого розуміння соціальної активності 

власника, рушійних мотивів при безпосередній 

реалізації права власності, тому що правові нор-

ми не здатні безпосередньо викликати вчинки 

людей. Норми повинні відобразитися у свідомос-

ті, перетворитися в елемент внутрішнього світу 

людини, стать, власне, засобами регулювання 

поведінки. Необхідно «включення» складного 

механізму, пов'язаного із соціально регуляцією 

поведінки, засвоєнням правових норм і ціннос-

тей [26, c.36]. 

Ефективність безпосередньої реалізації 

прав, відношення до своїх прав не можуть бути 

зрозумілі без врахування мотивів, в силу яких 
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особа використовує свої права. Мотив є сполуч-

ною ланкою між потребами, інтересами й метою 

власника в сфері реалізації свого суб’єктивного 

прав. Тільки з урахуванням мотивів, якими керу-

ється особа у своїй діяльності, можна судити про 

характер і стабільність її поведінки. 

Суб'єкт права власності, розглядаючи суб'-

єктивне право як сукупність можливих форм по-

ведінки, на основі осмислення правової норми 

виробляє власне відношення до неї, власну сис-

тему цінностей.  

На поведінку власника впливає і її мораль-

не відношення до суспільства, почуття відпові-

дальності за свою поведінку, що характеризуєть-

ся усвідомленням і виконанням особою свого 

суспільного й громадянського обов'язку. Відпо-

відно до ч.ч. 4,5 ст. 319 ЦКУ власність зобов'я-

зує, власник не може використовувати право 

власності на шкоду правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі [2]. 
При безпосередній реалізації права власності ка-

тегорія «відповідальності» в такому контексті, 

виступає, на нашу думку, як позитивна. 

На нашу думку, відповідальність за право-

мірну поведінку суб'єкта може розглядатися не 

тільки як моральна, але і як правова категорія, 

яку необхідно досліджувати, розвивати й удо-

сконалювати. Як правило, позитивну відповіда-

льність розглядають як почуття обов’язку, сум-

лінне відношення до виконання своїх обов'язків. 

Тому позитивну відповідальність слід розглядати 

як сумлінне відношення людини до своїх прав. 

Реалізація особою своїх прав є показником 

ефективності правового регулювання, поєднання 

інтересів власника та держави. Якщо особа акти-

вна щодо реалізації своїх прав, то в цьому прояв-

ляється її позиція щодо необхідності для неї тих 

прав, якими вона користується. Тут проявляється 

зворотний зв'язок держави з людиною. Але це 

можливо за умови, що держава встановлює такий 

правовий режим, при якому людина безперешко-

дно зможе скористатися своїм правом. Існує сис-

тема гарантій, що дозволяють власнику скорис-

татися закріпленим правом, а інакше воно зали-

шиться просто декларованим. 

Безпосередня реалізація відбувається тіль-

ки при психологічному осмисленні людиною 

своїх дій, їх необхідності, зацікавленості в них. 

Людина відповідає за те, що вона здійснила пев-

ним чином. Отже, у процесі безпосередньої реа-

лізації своїх прав особа виступає як соціально 

відповідальний індивід, який приймає участь у 

суспільному житті, виявляє свою правову пози-

цію щодо необхідності здійснення наданих дер-

жавою прав своїми діями. Вона своєю поведін-

кою схвалює наче схвалює волю держави. 

Юридична відповідальність у безпосеред-

ній реалізації прав власника виступає в якості 

засобу, міри та гарантії правомірної поведінки 

індивідів, тому, з одного боку, юридична відпо-

відальність забезпечує особі певну сферу свобо-

ди, а з іншого боку – обмежує цю сферу держав-

ним примусом, несприятливими наслідками для 

правопорушника. 

Висновки. Отже, безпосередня реалізація 

прав власника – це регламентований правовими 

нормами процес самостійного здійснення прав 

власником без допомоги спеціально уповнова-

жених органів та осіб. Це сфера самовираження 

власника, його правової активності. 

Сутність безпосередньої реалізації права 

власності складається з об'єктивного та суб'єкти-

вного елементів. Об'єктивний елемент виража-

ється в тім, що правові норми, що закріплюють 

право власника, не передбачають для його реалі-

зації правозастосовної діяльності. Свою поведін-

ку особа визначає самостійно, у необхідних ви-

падках дотримуючись процедури, передбаченої в 

законі. У суб'єктивному розумінні безпосередня 

реалізація обумовлена інтересами й потребами 

власника, це прояв її соціальної активності, рівня 

правової культури й позитивної відповідальності 

перед державою та суспільством. Безпосередня 

реалізація особою своїх прав залежить від її соціа-

льного оточення, економічного добробуту, соціа-

льно-психологічного клімату суспільства, а також 

рівня гарантування прав та інших правових явищ. 
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Y.P.  Patsurkivskyy 

Legal nature of the immediate implementation of a subjective right of the owner 

 

Summary 

The article analyzes the concept and essence of the immediate implementation of property rights, car-

ried out a study of its contents. The main attention was paid to the study of forms of immediate implementa-

tion of property rights. It is concluded that the realization of the right should be understood as the embodi-

ment of the requirements of the law in any lawful behaviour of the subjects of the law, in practice, it can be 

considered as a process and an outcome. Implementation of the right is a complex process, involving in-

cludes: the mechanism of realization of the right and manner of exercising the right. 

Key words: the essence of immediate realization of the right of property, the order of implementation 

of property rights and a form of immediate realization of property rights, the mechanism of direct implemen-

tation of property rights. 

 

Ю.П. Пацуркивский  

Правовая природа непосредственной реализации субъективного права собственником 

 

Аннотация 

Проанализировано понятие и сущность непосредственной реализации права собственности, 

осуществлено исследование ее содержания. Основное внимание уделялось исследованию форм непо-

средственной реализации права собственности. Сделан вывод о том, что реализацию права следует 

понимать как воплощение предписаний правовых норм в правомерном поведении субъектов права, в 

их практической деятельности, ее можно рассматривать как процесс и как конечный результат. Реа-

лизация права является сложным процессом, включающим в себя включает: механизм реализации 

права и формы реализации права. 

Ключевые слова: сущность непосредственной реализация права собственности, порядок реали-

зации права собственности и формы непосредственной реализации права собственности, механизм 

непосредственной реализации права собственности. 
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ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ В СИСТЕМІ  

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

 
Аналізується процесуальна природа виконання судових рішень в цивільних справах як завершальної ста-

дії цивільного судочинства, розкриваються її сутність та місце виконавчого процесу в системі права як само-

стійної галузі права. 

Ключові слова: виконання судових рішень, стадія судового процесу, виконавчий процес, виконавче про-

вадження. 

 

Постановка проблеми. У процесі здійс-

нення судово-правової реформи в Україні визна-

чено конкретні напрямки її реалізації, серед яких 

важливе місце посідають уніфікація і диференці-

ація національного законодавства, приведення 

його до вимог  міжнародних актів, судової прак-

тики Європейського суду з прав людини. Все 

частіше постають питання про досконалість га-

лузевого законодавства, його системність, взає-

моузгодженність, ефективність у сфері правоза-

стосування юрисдикційними органами. У проце-

сі модернізації національного законодавства ва-

жливе місце відводиться процесуальним галузям 

права, в системі яких важливе місце посідає ци-

вільне процесуальне право, предметом якого є 

норми цивільного процесуального законодавст-

ва, які регулюють суспільні відносини у сфері 

здійснення судочинства у цивільних правах. Са-

ме цивільне судочинство забезпечує захист по-

рушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інте-

ресів юридичних осіб, інтересів держави. Завер-

шення процесу ухваленням судом рішення ще не 

гарантує реального захисту, оскільки рішення 

повинно бути практично виконаними, а це мож-

ливо шляхом звернення його до виконання через 

державну виконавчу службу. А отже, досліджен-

ня питань про місце і правову сутність процесу 

виконання судових рішень та його місце в сис-

темі цивільного судочинства набувають на су-

часному етапі розвитку науки цивільного проце-

суального права все більшої актуальності.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дослідження питань про місце виконавчого про-

вадження в системі права, про виділення окремої 

стадії цивільного судочинства – виконання судо-

вих рішень займалися чимало як українських, так 

і російських учених, серед яких варто відзначити 

М. Г. Авдюкова, Ю. В. Білоусова, О. Б. Вербу-

Сидор, М. А. Вікут, О. В. Ісаєнкову, П. П. Заво-

ротько, О. Ф. Козлова, В. В. Комарова, Л. Ю. Та-

лан, В. І. Тертишнікова, М. К. Юкова, Т. К. Шер-

стюка, С. Я. Фурсу, Є. І. Фурсу, С. В. Щербак та ін.. 

Мета статті полягає в аналізі концептуа-

льних підходів до розуміння сутності виконавчо-

го провадження, його місця в системі процесуа-

льних галузей права, та формування власного 

підходу заснованого на аналізі цивільних проце-

суальних норм та законодавства про виконавче 

провадження, його теоретичне обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Виконання 

судових рішень з цивільних справ історично три-

валий час розглядалося як невід’ємна частина 

судового процесу. Так, з прийняттям Статуту 

цивільного судочинства (далі Статут) у 1864 році 

було виділено в окрему форму судової діяльності 

– цивільне судочинство. Це сприяло формуван-

ню самостійної галузі права – цивільне судочин-

ство (процес) і дало поштовх для розвитку науки 

цивільного процесуального права. Статут вклю-

чав цілий ряд норм, які регулювали порядок ви-

конання судових рішень в цивільних справах. 

Уже в перших наукових працях відомих предста-

вників науки цивільного процесу приділялася 

увага питанням виконання судових рішень.  

Відомий російський науковець Є. О. Нєфє-

дьєв виконавче провадження розглядав у якості 

додаткового до основного – позовного, а отже, 

яке може бути порушено, коли рішення по голо-

вному, основному питанню – про право,  набрало 

законної сили [9, с. 674]. Інший відомий проце-

суаліст Е. В. Васьковський до основних завдань 

цивільного судочинства, поряд з перевіркою су-

дом правомірності вимоги позивача, відносив 

фактичне здійснення права, якщо воно буде ви-

знано правомірним. Останнє зводиться до засто-

сування заходів фізичного примусу (відчуження 

майна, виселення, знесення самовільного будів-

ництва тощо). Такі дії вчиняються з метою вико-

нання визнаних судом правомірними вимоги 

громадян, а тому утворюють «провадження з ви-

конанням судових рішень», або «виконавчий 

процес» [5, с. 3-4], або «виконавче, примусове 
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провадження» [5, с. 376]. Інші процесуалісти до-

революційного періоду, як А. Х. Гольмстен [10],  

В. Л. Ісаченко [9], К. І. Малишев [9], Т. М. Ябло-

чков [29], І. Є. Енгельман [31] та інші у своїх 

працях обґрунтовували необхідність існування 

окремої частини цивільного судочинства – вико-

нання судових рішень. Варто звернути увагу, що 

в науці цивільного процесу (судочинства) кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. на підставі аналізу поло-

жень Статуту, виділялася подвійна природа «ви-

конавчого провадження». По-перше, це – процес, 

порядок у межах якого суд після вирішення пи-

тання про законність вимог позивача, розглядає 

питання про розмір вимоги у випадках передба-

чених Статутом (наприклад, за позовами про 

стягнення судових витрат, збитків тощо). Пози-

вач вправі обмежитися лише визнанням законно-

сті його вимоги, що підтверджує належність йо-

му права. У такому випадку рішення не підляга-

ло виконанню. Якщо позивач вимагав визначити 

розмір вимоги (у грошовому чи матеріальному 

еквіваленті), то судове рішення може бути звер-

нено до примусового виконання. Цей судовий 

процес, щодо визначення розміру вимоги, харак-

теризувався як «виконавчий процес» [5, с. 4, 6; 

10, с. 673-674], або «виконавчий порядок прова-

дження» [9, с. 360]. По-друге, виконавче прова-

дження – це провадження з виконання судових рі-

шень, завершальний етап судового процесу. Інак-

ше кажучи, рішення суду підлягало за певних умов 

примусовому виконанню спеціально уповноваже-

ними на те органами (судовий пристав, поліція). У 

першому випадку судовому рішенню надавалася 

ознака виконуваності, а у другому –  рішення під-

лягало практичному виконанню. 

У радянський період цивільні процесуальні 

кодекси УРСР 1924 і 1929 років містили окремі 

частини під назвою «виконання судових рішень і 

ухвал» [27]. Тому серед процесуалістів був по-

ширений погляд, що виконання судових рішень є 

стадією (завершальною) цивільного процесу. Та-

кий підхід став аксіомою в цивільному процесу-

альному праві і довгий час не піддавався сумні-

ву. Характерна особливість радянського цивіль-

ного судочинства полягала у тому, що воно по-

винно не лише забезпечувати правовий та швид-

кий розгляд цивільних справ, але й створити 

умови на всіх стадіях цивільного процесу ство-

рювати умови, необхідні для виконання судових 

рішень для досягнення повного поновлення пору-

шеного права [11, с. 3]. Вважалося, що без вико-

нання судових рішень у цивільному процесі не бу-

дуть виконані основні завдання судочинства, а от-

же судовий захист стане не ефективним. Це основ-

ний постулат, який надалі став домінуючим в науці 

цивільного процесуального права [1; 15; 17 та ін.]. 

З прийняття ЦПК УРСР від 18 липня 1963 

у розділі V «Виконання судових рішень» було 

регламентовано процес виконання судових рі-

шень та актів інших органів, який покладався на 

судових виконавців. Отже, на законодавчому рі-

вні було закріплено положення про виконання 

судових рішень (ухвал, постанов) як частини ци-

вільного судочинства. Хоча виконання рішень 

суду серед основних завдань цивільного судо-

чинства у ст. 2 ЦПК 1963 р. не передбачалося. У 

науці цивільного процесуального права продов-

жувала домінувати концепція про те, що розгляд 

і вирішення цивільної справи повинно завершу-

ватися примусовим виконанням судового рішен-

ня (ухвали) і, відповідно, ця стадія цивільного 

процесу (судочинства). Хоча в процесуальній 

літературі дану стадію окремі процесуалісти 

вважали обов’язковою лише у випадках, коли 

боржник добровільно не виконував судове рі-

шення, а отже виникла необхідність у примусо-

вому виконанні судових актів. Тому, виконання 

судових рішень розглядалася як обов’язкова ста-

дія у разі застосування до боржника заходів при-

мусового виконання (ст. 362 ЦПК) [8, с. 459; 28, 

с. 375]. Суд розглядався як суб’єкт виконавчого 

процесу, на який було покладено права та 

обов’язки в системі яких, важливе місце відво-

дилося обов’язку судді здійснювати контроль за 

правильним і своєчасним виконанням судових 

рішень (ст. 373 ЦПК 1963 р.). Як відзначала М. 

А. Вікут «…примусове виконання судових актів, 

що вступили у законну силу, розглядалося як ста-

дія цивільного судочинства – і це не викликало по-

диву, і мало законодавче обґрунтування» [7, с. 52]. 

Отже, норми ЦПК 1963 року регулювали виконан-

ня судових рішень (ухвал, постанов) і, відповідно, 

виключали його іншу правову природу. 

Погляд на виконання судових рішень як 

стадії цивільного судочинства було піддано кри-

тиці М. К. Юковим у 1975 році. Автор стверджу-

вав, що виконавче провадження – це комплексна 

галузь права, до предмета якої входять як проце-

суальні, так і матеріально-правові відносини, не-

однорідні за своїм змістом та галузевою належ-

ністю [332, с. 92-93; 2, с. 22-23]. На цій основі 

обґрунтовувалася ідея про виділення самостійної 

галузі права – виконавчого права. 

Позиція М. К. Юкова дещо по-новому об-

ґрунтовувала сутність виконавчого провадження, 

комплексної самостійної галузі, яка радянський 

період йшла всупереч загальноприйнятим в науці 

цивільного процесуального права положення про 
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те, що «виконання», або «виконавче проваджен-

ня»: має за мету забезпечення реального захисту  

суб’єктивних матеріальних прав та охоронюва-

них законом інтересів, шляхом реалізації актів 

юрисдикційних органів, а, отже, є завершальною 

стадією цивільного процесу; саме через вико-

нання судових рішень, ухвал відбувається реаль-

ний захист прав та інтересів; виконання регулю-

ється лише нормами ЦПК. У зв’язку з існуван-

ням таких догматичних теоретичних положень, 

концепція М. К. Юкова не отримала достатньо 

широкої підтримки серед процесуалістів, але й 

не стала об’єктом активних наукових дискусій. 

Можливо для цього були й об’єктивні підстави, 

оскільки ЦПК 1963 року містив розділ V під на-

звою «Виконання судових рішень», поряд з тим, 

як відмічає В. І. Тертишніков, у ст. 351 ЦПК ви-

конання названо «стадією виконання судових 

рішень», а в ст. 369 ЦПК вже мова іде про строки 

зупинення виконавчого провадження. Така неод-

нозначність визначення в законодавстві і поро-

дило неоднозначний підхід до виконання судо-

вих рішень в судовій практиці та юридичній лі-

тературі [13, с. 432]. Отже, було визначено про-

блему загальнотеоретичного рівня, яка надалі 

перемістилася за межі внутрішньогалузевої. 

З початком проведення судово-правової 

реформи в Україні на початку 90-х років мину-

лого століття постало і питання про удоскона-

лення виконавчої діяльності. Прийняття законів 

«Про державну виконавчу службу» (від 

24.03.1998 р.), «Про виконавче провадження» 

(від 21.04.1999 р.) запроваджено новий механізм 

забезпечення примусового  виконання рішень 

суддів та інших органів (посадових осіб), який 

покладався в основному на органи виконавчої 

влади – державну виконавчу службу. Це лише 

активізувало наукові та практичні пошуки відпо-

відей на цілий ряд питань, серед яких головним 

стали – про галузеву належність норм, які регу-

люють виконавче провадження, а також про міс-

це виконавчого провадження в права.   

Прийняття 18 березня 2004 року нині дію-

чого ЦПК не вирішило багатьох актуальних і 

дискусійних питань як в теорії, так і на практиці 

виконавчого провадження. Як і попередні, новий 

ЦПК у свою систему включає норми, які регу-

люють окремі питання виконавчого процесу, 

пов’язаних із реалізацією судом своїх повнова-

жень, а учасниками виконавчого провадження 

належних їх прав та обов’язків під час примусо-

вого виконання судових рішень. Вочевидь, роз-

робники ЦПК керувалися положеннями ст. 1 За-

кону «Про виконавче провадження» (далі Закон), 

де безпосередньо виконавче провадження «ква-

ліфіковано» як «завершальну стадію судового 

провадження». А отже, до системи ЦПК було 

включено процесуальні норми, які регулюють 

окремі питання виконання судових рішень, а їх 

вирішення здійснюється судом. 

З іншого погляду, у ЗУ «Про виконавче 

провадження», серед суб’єктів виконавчого про-

вадження не виділено окремо суд (суддю), не 

достатньо чітко визначеного його повноваження, 

не встановлено відповідальності за невиконання 

його розпоряджень, виражених у процесуальній 

формі судових актів. Все це спонукає до ідеї, що 

сучасна модель виконавчого провадження по-

винна розглядатися виключно як діяльність дер-

жавного виконавця або інших органів, які вжи-

вають виконавчі дії за участю інших учасників 

виконавчого провадження, визначених у ст. 2, 3 

та Гл.2 Закону. Але ж у змісті норм аналізовано-

го закону містяться положення, у яких передба-

чено право на звернення до суду для вирішення 

окремих питань, що виникають під час примусо-

вого виконання судових рішень: поновлення 

пропущеного строку для пред’явлення виконав-

чого документа до виконання (ч. 2 ст. 24 Закону); 

оскарження відмови у відкритті виконавчого 

провадження (ч. 3, 4 ст. 26 Закону); у разі потре-

би роз’яснити судове рішення (ч.1 ст.34 Закону); 

вирішити питання про відстрочку або розстрочку 

виконання встановлення чи зміни пособу і по-

рядку виконання рішення (ст. 36 Закону); оголо-

шення розшуку боржника (ст. 40 Закону) тощо. 

Аналогічні положення містяться у нормах 

ЦПК. А отже виникають питання: яка правова 

природа правовідносин у виконавчому прова-

дженні та яка їх галузева приналежність?; яке 

місце суду у виконавчому провадженні, тобто, чи 

є суд суб’єктом виконавчих правовідносин?. 

Відповіді на поставлені питання сформува-

ли численні погляди науковців, у яких акцент 

зроблено в першу чергу, на правову природу, 

сутність виконавчого провадження, його струк-

туру, суб’єктний склад учасників виконавчих 

правовідносин. На основі аналізу існуючих пог-

лядів процесуалістів на природу виконавчого 

провадження можна виділити наступні напрям-

ки: 1) виконавче провадження є стадією цивіль-

ного процесу [3, с. 22; 16, с. 9; 12, с. 940; 21, 

с. 102; 23, с. 58] або стадією звершення судового 

рішення до виконання [24, с. 58]; 2) наявність 

самостійної галузі права – виконавче право [12; 

4; 22,с. 197] або виконавчий процес [33, с. 44-48; 

34, с. 77-85]; 3) виконавче провадження одночас-
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но є стадією цивільного процесу та комплексним 

міжгалузевим інститутом [6, с. 3]. 

Представники першого напряму, а їх у на-

уці процесуального права переважна більшість, 

підтримують традиційний погляд на виконання 

судових рішень (або виконавче провадження) як 

завершальну стадію (етап) цивільного або судо-

вого процесу. Основними аргументами на підт-

римку своєї позиції авторами виділяються насту-

пні: виконання судових рішень – невід’ємна час-

тина удового захисту, а отже, зв’язана з поперед-

німи стадіями цивільного судочинства метою і 

завданнями, які визначені у ст. 1 ЦПК; підстава-

ми порушення виконавчого провадження є пере-

важно судові рішення; виконавче провадження 

логічно завершує удовий процес; наявність у 

структурі ЦПК процесуальних норм, які регу-

люють окремі питання  виконання судових рі-

шень за безпосередньою участю суду (судді); 

здійснення судового контролю за виконанням 

судових рішень; законодавче визначення у ст. 1 

ЗУ «Про виконавче провадження» - як заверша-

льної стадії судового провадження; наявність 

прецедентної практики Європейського суду з 

прав людини [19]. 

Отже, представники «традиційної» концепції  

характеризують виконавче провадження як завер-

шальну стадію цивільного процесу (судочинства). 

На наш погляд, наведені положення є об-

ґрунтованими, але потребують деяких уточнень 

та доповнень. У першу чергу, це стосуються сут-

ності правових відносин, які виникають у проце-

сі виконання судових рішень. Відповідно до ст. 2 

ЗУ «Про виконавче провадження» примусове 

виконання рішень покладається на державну ви-

конавчу службу, яка входить до системи органів 

Міністерства юстиції України. Отже, виконавче 

провадження передано до компетенції органів 

виконавчої влади, а тому такі відносини виника-

ють за участю державного виконавця та інших 

учасників виконавчого провадження і мають ад-

міністративну природу. Поряд з цим, виконання 

судових рішень може покладатися на інші орга-

ни, установи, які не є органами примусового ви-

конання. Такі відносини виникають з приводу 

виконання такими суб’єктами своїх повноважень 

із реалізації юрисдикційних актів і відповідно 

регулюються іншим галузевим законодавством: 

адміністративним, фінансовим, податковим, сі-

мейним тощо. Це підтверджує неоднорідність і 

складність правових відносин у виконавчому 

провадженні, зумовлених регулюючим правовим 

впливом на них цілим комплексом різногалузе-

вих норм. Не є винятком і норми ЦПК, які є пра-

вовими регуляторами процесу виконання судо-

вих рішень. Це є об’єктивною соціальною потре-

бою, виходячи з того, що судовим рішенням за-

вершується  процес розгляду і вирішення справи, 

а його виконання є важливою процесуальною 

гарантією, яка забезпечує реальний захист прав, 

свобод та інтересів шляхом реалізації змісту су-

дового рішення. Такий підхід дає можливість 

говорити про ефективність судового захисту, ді-

євість судової системи в цілому.  

У виконавчому провадженні одночасно ви-

никають правові відношення за участю суду, які 

є цивільними процесуальними, пов’язаних із ви-

конавчим провадженням. Їх існування дає мож-

ливість розглядати в системі виконавчого прова-

дження окрему стадію – виконання судових рі-

шень. У такому підході буде проявлятися взає-

модія судової і виконавчої влади, організаційно 

логічно побудовано судову форму захисту.  

Не менш актуальною є позиція науковців 

про створення самостійної галузі – виконавчого 

права або виконавчого процесу. Дану точку зору 

відстоюють Д. Х. Валєєв, М. А. Вікут, Ю.П. Гепп, 

О. В. Ісаєнкова, Г. Д. Ульотова, С.Я. Фурса, 

Є.І. Фурса, С. В. Щербак, В. В. Ярков та інші нау-

ковці. Основними аргументами представників 

цього напряму є: виконавче провадження – само-

стійна структура в системі правоохоронних ор-

ганів, яка законодавчо покладається на органи 

виконавчої влади;  є комплексною галуззю пра-

ва; як галузь має свої принципи; правові відно-

сини характеризуються особливим суб’єктним 

складом; основу галузі складають система зако-

нодавства, яке регулює виконавчу діяльність; 

процес виконання юрисдикційних актів має свої 

стадії, провадження і процесуальні режими; дія-

льність суб’єктів виконавчих правовідносин 

здійснюється у особливій процесуальній формі.  

Не вдаючись в детальний аналіз основних 

положень прихильників даної концепції, лише 

зазначило, що більшість з них заперечують наяв-

ність окремої стадії цивільного процесу (судо-

чинства) – виконання судових рішень.  

На наше переконання, формування нової 

галузі в системі права є об’єктивним процесом. А 

отже, виконавче право або виконавчий процес як 

галузь права дасть можливість охопити весь об-

сяг діяльності державної виконавчої служби та 

інших органів, посадових осіб, які за законом 

здійснюють виконавчі дії, шляхом об’єднання в 

систему правові норми, які регулюють суспільні 

відносини з приводу виконання юрисдикційних 

органів. Прикладом такої систематизації може 
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мати за мету створення єдиного законодавчого 

акту – кодекс.  

Формування виконавчого права, або вико-

навчого процесу як самостійної галузі права, на-

вряд чи створює перешкоди для одночасного іс-

нування процесу виконання судових рішень, як 

окремої стадії, в межах цивільного судочинства. 

Варто виходити з основних завдань і мети циві-

льного судочинства (ст. 1 ЦПК), системи цивіль-

ного процесуального законодавства, структури 

цивільного судочинства. Отже, третя концепція 

про комплексне вирішення постановленої про-

блеми є найбільш обґрунтованою.  

Висновок. Отже, виконання судових рі-

шень повинно розглядатися у якості самостійної 

стадії цивільного судочинства, на яку поклада-

ється завдання, спрямовані на забезпечення прав, 

свобод та інтересів шляхом примусової реалізації 

судових рішень. Особливістю цієї стадії цивільного 

процесу може розглядатися її комплексна природа 

– одночасне правове регулювання нормами ЦПК і 

нормами виконавчого права (або виконавчого про-

цесу) як самостійної галузі в системі права.    
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The application of the court solutions in the system of judicial process 

 

Summary 

The legal nature of the execution of judgment in the civil cases as the final stage of judicial process is 

determined in this article. Its nature and place of the executive process in the system of law as the separate 

branch of law are also described.  

Key words: execution of judgments, stage of judicial process, executive process, execution proceedings. 

 

А.В. Гетманцев  

Обращение судебных решений к исполнению в системе гражданского судопроизводства 

 

Аннотация 

Анализируется процессуальная природа исполнения судебных решений по гражданским делам 

как завершающая стадия гражданского судопроизводства, раскрываются ёё сущность и определяется 

место исполнительного процесса в системе права как самостоятельной отрасли права. 

Ключевые слова: исполнение судебных решений, стадия судебного процесса, исполнительный 

процесс, исполнительное производство. 
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СИСТЕМА ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СОЛІДАРНІЙ  

ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 
Розглядаються актуальні для науки права соціального забезпечення питання пенсійних правовідносин, їх 

системи, а також, їх місце в солідарній пенсійній системі України. Проаналізувавши чинне пенсійне законодав-

ство, робиться висново, що його можна поділяти на загальне і спеціальне. Система спеціальних пенсійних пра-

вовідносин фактично повторює форму правовідносин у загальному пенсійному забезпеченні, але з іншим 

сиб’єктним складом. Спеціальними суб’єктами виступають державні службовці, судді, прокурори, наукові пра-

цівники, дипломати, наробні депутати та ін. У дослідженні робиться висновок, що сьогодні серйозного рефор-

мування потребує саме система спеціально пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, пенсійна система, пенсійні правовідносини, спеціальне пе-

нсійне забезпечення, система пенсійних правовідносин. 

 

Постановка проблеми. Розвиток юридич-

ної науки неможливий без розширення методо-

логічного інтструментарію щодо вивчення тих 

чи інших правових явищ. Для всебічного та ґру-

нтовного дослідження проблем права соціально-

го забезпечення загалом та пенсійного забезпе-

чення зокрема науковці всечастіше звертаються 

до системного підходу. Таку тенденцію у науко-

вих пошуках можна тільки вітати, оскільки сис-

темність у дослідженні – це запорука 

об’єктивного результату наукових пошуків. Пен-

сійне забезпечення є складною багаторівневою си-

стемою, основою якої є пенсійні правовідносини. 

Виходячи з цих позицій, вважаємо за необхідне 

детально дослідити питання системи пенсійних 

праввідносин в солідарній системі України.  

Ступінь наукової розробки. Як загально-

теоретичною проблемою – теорією систем 

займалися ціла плеяда вчених: Леон фон Берта-

ланфи, В. І. Садовский, Е. Г. Юдін, Р.Л. Акоф, 

А.М. Авер’янов, І.М. Дудик, П.К. Анохін, Н. Лу-

ман та ін. Серед вчених-юристів, що розглядали 

теорію систем в праві загалом та правовідноси-

нах зокрема можна виокремити: В.М. Протасова, 

Н.В. Протасову, М.О. Тузова, В.В. Сорокіна, Є.Б. 

Кубка, Н.М. Оніщенко, А.Л. Благодир та ін. 

Проблема ж теорії систем та системного підходу 

у пенсійному забезпеченні та пенсійних правові-

дносинах залишається маловивченим аспектом.  

Сьогодні солідарна система ґрунтується 

вже не на аліментарних основах, а на пенсійно-

страхових. Крім цього, починаючи з 1991 року у 

солідарній системі розпочалась широка дифере-

нціація пенсійного забезпечення. Диференціація 

пенсійного забезпечення на загальне та спеціа-

льне, як правило, відбувається на основі вивчен-

ня специфічної трудової діяльності і, як наслідок, 

необхідності та доцільності існування окремих 

видів спеціального пенсійного забезпечення.  

Виклад основного матеріалу. Солідарна 

пенсійна система є одним їх трьох рівнів пенсій-

ної системи України. Сьогодні – це основний 

рівень пенсійної системи, що формулює основні 

проблеми в пенсійному законодавстві. Не дивля-

чись на те, що солідарна пенсійна система зазна-

вала трьох масштабних законодавчих змін (три 

етапи реформування пенсійного законодавства 

1991, 2003, 2011 рр.) вона і сьогодні є вразливою 

до зовнішніх чинників і не є самоокупною, само-

достатньою у фінансовому сенсі, що призводить 

до перманентного дефіциту бюджету Пенсійного 

фону України.  

Сучасна система відійшла від цих принци-

пів аліментарності і набула пенсійно-страхового 

характеру. Найбільш вразливим місцем солідар-

ної системи є демографічні кризи, що є однією із 

найбільших проблем, які заважають цій системі 

бути дієвою та забезпечувати достойний рівень 

життя пенсіонерам, також можна навести про-

блеми нелегального працевлаштування, оплата 

праці у “конвертах” тощо. 

Отже, повертаючись до системного підходу 

при дослідженні пенсійного законодавства – пе-

нсійної системи, очевидним є приклад існування 

самодостатньої системи в праві. Вона має цілу 

низку ознак незалежної системи і може визнача-

тися як автономна.  

Солідарна система включає в себе дві сис-

теми нижчого рівня: 1) систему загальнообов’яз-

кового державного пенсійного страхування (за-

гальна система); 2) систему спеціального пенсій-

ного забезпечення (спеціальна система).    

Система загальнообов’язкового державно-

го пенсійного страхування регулюється одной-

менним Законом України “Про загальноо-
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бов’язкове державне пенсійне страхування” від 

09.07.2003 р. № 1058 [1]. Цей Закон закладає під-

валини функціонування пенсійної системи зага-

лом та пенсійних правовідносин зокрема. Він 

формулює об’єкт, суб’єктний склад, правові 

зв’язки (зміст) пенсійних правовідносин. Визначає 

форму правового спілкування суб’єктів. Таким чи-

ном, зазначений закон можна вважати системоут-

ворюючим, оскільки він не тільки визначає пенсій-

ну систему України, але і формулює механізми 

правової реалізації права на пенсію, тобто визначає 

пенсійні правовідносини як системи нижчого рів-

ня, забезпечує їх дієве функціонування, координа-

цію та субординацію суб’єктів. 

Враховуючи вищевикладене, під загаль-

ною пенсійною системою слід розуміти – суку-

пність правовідносин із пенсійного забезпечення 

за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою го-

дувальника як систем нижчого рівня, що визна-

чаються Законом України “Про загальноо-

бов’язкове державне пенсійне страхування” від 

09.07.2003 р. № 1058 

Солідарна система також включає в себе і 

систему спеціального пенсійного забезпечення, яку 

можна охарактеризувати як різновид загальноо-

бов’язкового державного пенсійного страхування, 

що поширюється на окремих суб’єктів зі спеціаль-

ною правоздатністю, яка виникає у особи після 

трудової діяльності на визначених спеціальним 

законодавством посадах та робочих місцях.  

Найбільш досконалою видається класифі-

кація спеціального пенсійного забезпечення за-

пропонована класиком науки трудового права і 

права соціального забезпечення Н.Б. Болотіною 

[2, c. 68-69], спеціальна пенсійна система вклю-

чає три види особливих режимів: 1) за особливо-

стями професійного статусу; 2) за особливос-

тями соціального статусу; 3) пенсійне забезпе-

чення на пільгових умовах, передбачених попере-

днім пенсійним законодавством (Закон України 

«Про пенсійне забезпечення» 1991 р.). 

Спеціальні умови пенсійного забезпечення 

за особливостями професійного статусу особи, 

що передбачені Законами України: «Про держа-

вну службу», «Про статус народного депутата 

України», «Про Кабінет Міністрів України», 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про прокура-

туру», «Про Національний банк України», «Про 

дипломатичну службу», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про судову експе-

ртизу», «Про державну підтримку засобів масо-

вої інформації та соціальний захист журналіс-

тів», «Про наукову і науково-педагогічну діяль-

ність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-

нених з військової служби, та деяких інших 

осіб», «Про підвищення престижності шахтарсь-

кої праці», Митним кодексом України, Постано-

вою Верховної Ради України «Про затвердження 

Положення про помічника-консультанта народ-

ного депутата України».  

Усі спеціальні суб’єкти пенсійного забез-

печення, підлягають загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, але приз-

начення, зміна чи припинення пенсійних виплат 

регулюється статтями викладених вище  спеціа-

льних законів. 

Спеціальні умови пенсійного забезпечення 

за особливостями соціального статусу особи 

передбачені нормами Законів України «Про пен-

сії за особливі заслуги перед Україною», «Про 

зайнятість населення», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали від Чорно-

бильської катастрофи», «Про загальні засади по-

дальшої експлуатації і знаття з експлуатації Чор-

нобильської АЕС та перетворення зруйнованого 

четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно 

безпечну систему», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про основні засади соціа-

льного захисту ветеранів праці та інших грома-

дян похилого віку», «Про реабілітацію жертв по-

літичних репресій в Україні», «Про донорство 

крові та її компонентів», «Про статус гірських 

населених пунктів», «Про біженців». 

Ця група законів переважно передбачає 

збільшення (підвищення) за рахунок Державного 

бюджету України на певний відсоток призначе-

них пенсій окремим категоріям осіб, які зазнали 

особливих соціальних ризиків, внаслідок чого 

потребують додаткового соціального захисту.   

Третю групу спеціальних умов становлять 

пільгові умови пенсійного забезпечення окремих 

категорій осіб, які мали таке право за нормами 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». 

При введенні в дію Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

вання» збережено пільгове пенсійне забезпечен-

ня, передбачене Законом України «Про пенсійне 

забезпечення» від 1.11.1991 р. № 1788 в частині 

визначення права на пенсію за віком на пільго-

вих умовах і пенсію за вислугу років. Наявність 

таких пенсій пояснюється особливістю окремих 

професій і складними умовами праці. 

Саме ця класифікація береться за основу 

для характеристики спеціального пенсійного за-

безпечення.  
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Під спеціально системою пенсійного за-

безпечення слід розуміти –  сукупність право-

відносин із пенсійного забезпечення за віком, за 

вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втра-

тою годувальника як систем нижчого рівня, що 

визначаються спеціальними законами України, 

які передбачають відмінний від Закону України 

“Про загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування” пенсійний режим, а пенсіоне-

ри мають спеціальну правоздатність. 

Як уже наголошувалося, солідарна пенсій-

на система складається з двох систем нижчого 

рівня, які безумовно, існуючи в межах однієї си-

стеми тісно взаємопов’язані.  

Окремо необхідно зупинитися на такій 

ознаці як взаємозалежність однієї системи від 

іншої загалом та правовідносин як систем най-

нижчого рівня зокрема. Отже, якщо порівнювати 

пенсійні правовідносини загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника їх 

структуру із пенсійними правовідносинами та їх 

структурою у системі спеціального пенсійного 

забезпечення, то можна побачити їх тотожність. 

Йдеться, певна річ, не про розмір пенсії, не про 

конкретних суб’єктів чи порядок призначення, 

зміни, припинення пенсійного забезпечення, а 

взагалі – про структуру цих правовідносин. На 

приклад, пенсія за віком за загальною системою 

та спеціальною системою структурно нічим не 

відрізняється: об’єктом виступає пенсія, суб’єк-

тами пенсіонер та ПФУ, але індивідуальне напо-

внення звичайно інше. Об’єктом виступає не 

просто пенсія, а пенсія державного службовця і 

право на її отримання має особа, яка володіє спе-

ціальною правоздатністю – наявність спеціаль-

ного стажу (державної служби). Такого роду 

аналогії можна проводити і з пенсійними право-

відносинами по інвалідності та у зв’язку з втра-

тою годувальника.  

Виходячи з викладеного можна вважати, що 

визначені загальною пенсійною системою правові-

дносини є зразком для спеціальної пенсійної сис-

теми із власним, особливим наповненням.  

Повертаючись до проблеми взаємозалеж-

ності, вище вже наголошувалося, що в пенсійній 

системі немає домінуючих чи підпорядкованих 

пенсійних правовідносин, але одні системи є ав-

тономними, а інші залежними. Так, загальна сис-

тема пенсійного забезпечення є автономною і 

функціонує не залежно від змін в спеціальній 

пенсійній системі. Спеціальна пенсійна система 

не впливає на розвиток і зміни загальної пенсій-

ної системи, що не можна сказати про загальну 

пенсійну систему та її вплив.  

Спеціальна пенсійна система дублює різ-

новиди пенсійного забезпечення та механізм йо-

го реалізації. Більше того, спеціальна пенсійна 

система не може обмежуватися тільки власним 

інструментарієм реалізації права на пенсію. Оскі-

льки говорячи про спеціальний стаж, спеціальний 

суб’єкт, спеціальну правоздатність тощо усі ці ка-

тегорії невідривно пов’язані із загальним страхо-

вим стажем, загальною правоздатністю тощо.  

Безумовно, спеціальна пенсійна система 

має свої особливості, так, наприклад, пенсії по 

інвалідності державних службовців, прокурорів, 

суддів можуть виплачуватися тільки інвалідам І 

та ІІ групи. Натомість в основному можна відпо-

відально резюмувати, що пенсійні правовідноси-

ни як системи є однаковими за своєю структу-

рою. Отже вони є схожими один на одного і є 

елементами єдиної солідарної системи. Таким 

чином системи нижчого рівня повторюють фор-

му та структуру систем вищого рівня. 

Із наведеного можна виснувати, що загаль-

на система пенсійного забезпечення включає 

триелементну структуру системи пенсійних пра-

вовідносин. Ці правовідносини є еталонними і їх 

структура та алгоритм реалізації використову-

ється у спеціальній системі пенсійного забезпе-

чення. Йдеться про те, що спеціальна система 

пенсійного забезпечення є віддзеркаленням зага-

льної системи, у контексті структури, але має ряд 

особливостей. Не дивлячись на цю специфіку – 

це дозволяє спеціальній системі функціонувати 

на основі тих же засад, що і загальна система. 

За ради справедливості необхідно зазначи-

ти, що системі спеціального пенсійного забезпе-

чення, для окремих її видів, притаманний окре-

мий вид правовідносин як системи. Вище вже 

аналізувалося пенсійне правовідношення за ви-

слугу років як система. Отже, це ті правовідно-

сини, які хоча і мають ряд спільних рис з пенсій-

ними правовідносинами за віком у загальній та 

спеціальній пенсійних системах, але їм не тото-

жними. Перш за все тому, що є різні підстави 

виникнення пенсійних правовідносин. Якщо у 

першому випадку це все ж таки – пенсійний вік, 

а у спеціальній пенсійній системі плюс спеціаль-

ний стаж, то пенсія за вислугу років – це спеціа-

льний стаж, не залежно від віку. Тому питомо 

спеціальним різновидом пенсійних правовідно-

сини у спеціальній системі пенсійного забезпе-

чення є саме пенсія за вислугу років. 

Виходячи з наведених вище аргументів пе-

нсійні правовідносини за вислугу років не вхо-



М.М. Шумило 

84 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 

дять до загальної системи пенсійних правовідно-

син і знаходяться за її межами. Натомість є клю-

човим елементом, а, у окремих випадках, єдиним 

видом спеціально пенсійного забезпечення.  

Пенсійні правовідносини за загальною сис-

темою пенсійного забезпечення як фрактали по-

вторюватися у спеціальній системі пенсійного 

забезпечення: 1) повністю (три елементи зі своєю 

специфікою); 2) частково (із заміною одно-

го/двох елементів), але триелементна структура 

зберігається; 3) окремо повторюються тільки 

один/два елементи, тобто пенсійне забезпечення 

певного виду включає тільки два елементи з 

трьох; 4) не повторюється, у випадку пенсійного 

забезпечення за висугу років.  

Таким чином, система спеціальних пенсій-

них правовідносин, що повністю дублює струк-

туру пенсійних правовідносин загальної пен-

сійної системи (пенсія за віком, по інвалідності, 

у зв’язку з втратою годувальника) включає: 1) 

державних службовців та усіх, чий спеціальний 

стаж прирівнюється до стажу державного служ-

бовця (відповідно до ст. 35 Закону України “Про 

державну службу” від 17.11.2014 р. № 4050 [3] 

(набирає чинності 1.01.2014 р.) до них можна 

віднести спеціальний стаж осіб, які працювали 

на посадах: органів місцевого самоврядування, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів 

державної влади); До таких категорій осіб також 

належать: 2) народні депутати України, ); 3) суд-

ді; 4) науково-пердагогічні працівники; 5) праці-

вники дипломатичної служби; 7) судові експер-

ти; 8) журналісти державного або комунального 

засобу інформації; 9) службовці Національного 

банку України; 10) посадові особи Митної служ-

би України та ін. спеціальні суб’єкти, які визначені 

спеціальними законами. Варто, у формі ремарки, 

зазначити, що наприклад пенсійні правовідносини 

за віком державних службовців та осіб, на яких 

поширюється цей спеціальний пенсійний режим 

можуть отримувати усі три види пенсійного забез-

печення, але пенсійне забезпечення по інвалідності 

можливе на спеціальних умовах для осіб, яким 

встановлено інвалідність І та ІІ групи. Особи ж, 

яким встановлено інвалідність ІІІ групи, пенсія 

призначається за умовами загальної пенсійної сис-

теми, на чому вище наголошувалося.  

Частково дублює (із заміною одного/двох 

елементів), але триелементна структура зберіга-

ється, пенсійні правовідносини повторюються у 

пенсійному забезпеченні військовослужбовців. 

Цікаво, що прокурори і слідчі прокуратури мо-

жуть обирати собі вид пенсій і відповідно вид 

пенсійних правовідносин. Йдеться про те, що 

вони можуть отримують пенсію за вислугу років, 

а з досягненням пенсійного віку – пенсію за ві-

ком. Це ж правило поширюється і на суддів, які 

відповідно до ст. 138 Закону України “Про судо-

устрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453 [4] 

за наявності визначеного законодавством спеціа-

льного стажу, можуть піти у відставку і отриму-

вати щомісячне довічне грошове утримання (у 

науці права соціального забезпечення цей вид 

пенсійного забезпечення визначають як пенсія 

судді у відставці [5, c. 124-126; 175-176]), а мо-

жуть згодом перейти на пенсію судді за віком. 

Окремо повторюються тільки один/два 

елементи, тобто пенсійне забезпечення певного 

виду включає тільки два елементи з трьох. До та-

ких, як зазначено в таблиці слід віднести: 1) осіб, 

які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС [6]; 

2) особи, які визнані інвалідами чи втратили году-

вальника внаслідок нещасного випадку на вироб-

ництві чи професійного захворювання [7].   

Не повторюється жоден вид пенсійних 

правовідносин загальної пенсійної системи. 

Йдеться перш за все категорію осіб, які мають 

право на пенсію за вислугу років.  

Спеціальна пенсійна система також має 

приклади пенсійних правовідносин, за якими 

особи передбачені спеціальними законами мо-

жуть у спеціальному порядку отримувати тільки 

пенсію за вислугу років, а інші види пенсії (по 

інвалідності або у зв’язку з втратою годувальни-

ка) вже за загальною системою пенсійного за-

безпечення. До таких категорій відносять осіб, 

які мають спеціальний стаж (спеціальна правоз-

датність), тобто особи, які працюють на роботах, 

пов’язаних з негативним впливом на здоров’я 

шкідливих виробничих факторів (особливо важ-

ких або особливо шкідливих умовах). Перелік 

таких робіт передбачено списками №1 та № 2 [7]. 

До категорії працівників, які мають право на 

отримання пенсії за вислугу років також відно-

сять цілу низку посад, що передбачені Законом 

України “Про пенсійне забезпечення” [8] серед 

яких: шахтарі, працівники цивільної авіації, пра-

цівники залізничного, морського, річкового тра-

нспорту тощо.  

Давши характеристику системі спеціально-

го пенсійного забезпечення вважаємо за необхід-

не зосередитися на основі основ будь-якої систе-

ми – на її зв’язках. Отже, солідарна пенсійна сис-

тема України не є винятком і також вибудувана 

на правових зв’язках, що забезпечують її дієве 

функціонування та розвиток.  

Вище вже наголошувалося, що скільки си-

стем, стільки і зв’язків у цих системах, а врахо-
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вуючи той факт, що пенсійні правовідносини це 

система нижчого рівня, загальна чи спеціальна 

системи – це системи вищого рівня, які об’єднані 

в макросистему – солідарну пенсійну систему, то 

очевидним є той факт, що правові зв’язки у цих 

системах також різні.  

На нашу думку, правові зв’язки в солідар-

ній системі України можна класифікувати зале-

жно від того, яку комунікаційну функцію вони 

виконують. Отже, варто виділити: 1) Внутріш-

ньосистемні правові зв’язки (інтерсистемні – 

фр. intérieur — внутрішня частина, середина) 

– йдеться про зв’язки на рівні одиничного пен-

сійного правовідношення (за віком, по інвалід-

ності, у зв’язку з втратою годувальника). Вони в 

межах одного правовідношення пов’язують 

суб’єктів цього правовідношення між собою і не 

виходять за його межі; 2) Міжсистемні правові 

зв’язки (ентрсистемні – фр. еntré – між, серед, 

крізь) – це ті правові зв’язки, які існують між 

правовідносинами як системами. Детально такі 

правові зв’язки були проаналізовані на прикладі 

правових зв’язків пенсійних правовідносини за 

віком як системи та пенсійних правовідносин по 

інвалідності як системи та пенсійних правовід-

носин у зв’язку з втратою годувальника як сис-

теми. Говорячи у цьому контексті про правові 

зв’язки варто повернутися до характеристик пра-

вовідносин як систем через призму автономних 

та залежних пенсійних правовідносин як систем; 

3) Зовнішньосистемні правові зв’язки (екстер-

системні – фр. extérieur – зовнішній) – це ті 

правові зв’язки, які виникають не просто між 

правовідносинами як системами, а ті, що вини-

кають між системами вищого рівня і виходять за 

межі триелементності пенсійних систем. Йдеться 

про правові зв’язки між загальною системою пе-

нсійного забезпечення та спеціальною системою 

пенсійного забезпечення. Цей правовий зв’язок, 

знову ж таки, не відбувається між системами як 

такими, а між їх елементами – системи нижчого 

рівня. Про це вже йшлося вище, але варто розк-

ласти акценти у цьому питанні. Так, до зовніш-

ньосистемних (екстерсистеминих) правових 

зв’язків необхідно відносити: а) можливість 

отримувати державним службовцем та особами, 

які до них прирівняні пенсійного забезпечення 

по інвалідності ІІІ групи; б) право вибору пенсії, 

йдеться про те, що усі спецпенсіонери можуть 

отримувати пенсію і за загальним законом, і за 

спеціальним законом. Щоправда необхідно та-

кож зазначити, що є ряд імперативних норм, які 

забороняють отримувати спеціальну пенсію за 

умови продовження трудової діяльності; в) інко-

ли спецпенісіонери мають право тільки на два 

спеціальні види пенсійного забезпечення, нато-

мість пенсія за віком призначається у загально 

порядку; г) спеціальні пенсійні режими можуть 

передбачати спеціальну пенсію тільки у вигляді 

пенсії за вислугу років, натомість пенсію по ін-

валідності чи у зв’язку з втратою годувальника 

призначати за загальним порядком, у випадку 

настання інвалідності чи втрати годувальника не 

залежали від виконання службових обов’язків.   

Висновок. Враховуючи наведені аргумен-

ти можна сформулювати визначення системи 

пенсійних правовідносин. Отже, система пен-

сійних правовідносин – це різновид складної, 

багаторівневої, взаємозалежної та взаємо-

пов’язаної соціально-правової системи, елемен-

тами якої є пенсійні правовідносини як системи 

нижчого рівня, метою яких є реалізація правоз-

датною особою права на певний вид пенсії.  
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M.M. Chymulo 

The system of legal relations in the solidarity system of Ukraine 

 

Summary 

The article reviews relevant to the science of law of social security issues of pension legal relations, 

their system, as well as their place in the solidarity pension system of Ukraine. After analyzing the current 

pension legislation, it is concluded that it can be divided into general and special pension legislation.  

The basis of this differentiation is the subject of legal pension relations (a pensioner). Pension relations 

all together constitute the pension system of Ukraine. General legal pension relations can be divided into 

three main types of pension benefits: age-based pension, disability pension, the pension in case of death. The 

system of special legal pension relations repeats the reduced form of the general legal pension relations, but 

with a different subject composition. Special subjects include government officials, judges, prosecutors, 

academics, diplomats, MPs, etc. It is necessary to separately allocate a special type of pension relations as 

superannuation, specifically the miners, workers employed in hazardous and difficult conditions. The article 

concludes that today it is the special pension provision system that is subject to serious reform. 

Keywords: pension, pension provision, pension system, legal pension relations, a special pension 

provision, system of pension relations.  

 

М.Н. Шумыло 

Система пенсионных правоотношений в солидарной системе Украины 

 

Аннотация 

Рассматриваются актуальные для науки права социального обеспечения вопросы пенсионных пра-

воотношений, их системе, а также, их место в солидарной пенсионной системе Украины. Проанализиро-

вав действующее пенсионное законодательство, делается вывод, что его можно разделять на общее и 

специальное пенсионное. Система специальных пенсионных правоотношений фактически повторяет фо-

рму правоотношений в общем пенсионном обеспечении, но с другим субъектным составом. Специаль-

ными субъектами выступают государственные служащие, судьи, прокуроры, научные сотрудники, дип-

ломаты, народные депутаты и т.д. В статье делается вывод, что сегодня серьезному реформированию 

подлежит именно система специального пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионная система, пенсионные правоот-

ношения, специальное пенсионное обеспечение, система пенсионных правоотношений.    
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ  

СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  

 
Досліджуються сутнісні особливості накопичувальної системи пенсійного страхування, проаналізовано 

потенційні ризики та загрози, які можуть виникнути внаслідок її запровадження та функціонування,   запропо-

новано можливі заходи для їх запобігання. 

Ключові слова: накопичувальна система, пенсійна реформа, пенсійне страхування. 

 

Постановка проблеми. Накопичувальна 

система пенсійного страхування дозволяє змен-

шити фінансове навантаження на державні пен-

сійні фонди, залучити досить значні фінансові 

ресурси у національну економіку, а громадяни, в 

свою чергу, мають можливість забезпечити собі 

додаткове джерело прибутку у старості. Сучас-

ний стан пенсійної системи України зумовлює 

гостру потребу пошуку альтернативного джерела 

формування пенсійних виплат, яким повною мі-

рою може стати її накопичувальний елемент. 

Розв’язати питання запровадження  системи на-

копичувального пенсійного страхування можна 

лише комплексним чином, засновуючись на за-

гальнонаціональній стратегії соціально-еконо-

мічного розвитку держави. Це зумовлює актуа-

льність наукових пошуків оптимальної моделі 

функціонування системи накопичувального пен-

сійного забезпечення в Україні.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Пенсійна реформа має широкий громадсько-

політичний та науковий резонанс. Багато відо-

мих вчених зосереджують свою увагу на про-

блемних питаннях формування нової моделі пен-

сійного забезпечення в Україні, зокрема її нако-

пичувальної складової. Серед  вітчизняних нау-

ковців варто відзначити праці О.П. Коваля, І.В. 

Оклей, С.М. Синчук, Б.І. Сташківа, М.П. Стад-

ник, Н.М. Хуторян, М.М. Шумила та інших нау-

ковців. Питання пенсійного накопичення деталь-

но висвітлюється   такими відомими російськими 

науковцями, як Вороніним Ю.В., М.Л. Захаро-

вим, Е.Г. Тучковою, Є.Є. Мачульською, Г.В. Су-

леймановою та іншими вченими. Ефективна реа-

лізація страхових накопичувальних начал повин-

на ґрунтуватись на добре продуманій науковій 

стратегії розвитку пенсійної системи, враховувати 

специфіку конкретної держави і бути наслідком 

цілого комплексу соціально-економічних перетво-

рень. З огляду на це важливо проаналізувати фак-

тори, які впливають на запровадження системи 

накопичувального пенсійного забезпечення в Ук-

раїні, сформувати науково продуману концепцію 

потенційного розвитку структури  її пенсійної сис-

теми, зокрема накопичувального компонента.   

Мета статті полягає у розкритті правової 

природи накопичувальної системи пенсійного 

страхування, аналізі потенційних ризиків, які 

можуть виникнути внаслідок її запровадження та  

подальшого функціонування.    

Виклад основного матеріалу. Одним з 

важливих напрямів подальшого реформування 

пенсійної сфери повинне стати запровадження 

накопичувальної системи пенсійного забезпечен-

ня, яке дозволить поєднати внески на соціальне 

страхування та обов’язкові і добровільні накопи-

чення. Основними аргументами на користь вве-

дення накопичувальної складової у систему пен-

сійного страхування є складна демографічна ситу-

ація в Україні, зокрема значне навантаження на 

працездатне населення та гостра потреба держави у 

стабільному і тривалому інвестиційному ресурсі 

для відновлення вітчизняної економіки.  

Повною мірою складність моделі пенсійно-

го накопичення проявляється у самій меті його 

функціонування. Можна виділити дві  існуючі 

думки з приводу призначення накопичувальної 

складової. Насамперед, це соціальна складова, 

яка закріплена у нормативних документах, що 

визначають програму самої пенсійної реформи. 

Зокрема, Програмою економічних реформ в Ук-

раїні на 2010-2014 роки [3] передбачено, що ме-

тою та завданням реформи пенсійної системи (в 

тому числі запровадження обов’язкової накопи-

чувальної системи) є «посилення соціального 

захисту осіб, які втратили працездатність, забез-

печення їх життя в результаті стійкого розвитку 

пенсійної системи». Аналогічна норма закріпле-

на і у Концепції подальшого проведення пенсій-

ної реформи [2], метою якої є «подальше  ефек-

тивне і системне реформування пенсійної систе-

ми, спрямоване на забезпечення рівня життя лю-

дей похилого віку та інших категорій громадян, 

які втратили працездатність, адекватного їх жит-

тєвим потребам, створення дієвих механізмів 

захисту прав та інтересів таких громадян; забез-
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печення стабільного функціонування та прозоро-

сті пенсійної системи». В якості очікуваних ре-

зультатів реалізації Концепції декларуються за-

провадження справедливого механізму зростання 

пенсійних виплат і створення справедливої, про-

зорої пенсійної системи. Тим самим головною 

передумовою функціонування накопичувальної 

системи визначено її соціальну складову. Існує і 

інша точка зору, яка базується на світовій прак-

тиці, що головною метою існування накопичува-

льної пенсійної системи поряд із соціальною 

складовою є формування потужного інвестицій-

ного ресурсу, здатного стабілізувати внутрішню 

ситуацію у фінансовій сфері та забезпечити додат-

кову стійкість у період фінансових криз [4]. При-

хильники цього погляду в якості головної мети за-

провадження накопичувальної системи вбачають 

не соціальну, а макроекономічну складову.  

На нашу думку, пріоритетною метою побу-

дови системи пенсійних накопичень слід визнати 

все-таки соціальний чинник, адже, у кінцевому 

рахунку, критерієм ефективності самої пенсійної 

реформи є практичне зростання рівня доходів 

пенсіонерів, подолання бідності та диспропорцій 

у пенсійному забезпеченні. Крім того, це органі-

чно вписується у завдання держави, яка прагне 

на практиці стати соціальною і правовою. Абсо-

лютно доречною видається думка з цього приво-

ду О.П.Коваля, який здійснив глибокий і ком-

плексний аналіз проблем становлення накопичу-

вальної системи в Україні.  На його думку, обид-

ві вищенаведені точки зору є по-своєму правиль-

ними, до того ж не вступають у суперечність од-

на з одною, справа полягає підпорядкованості 

цілей [5, с.6] . Автор пише що, «саме по собі зро-

стання ВВП, створення доданої вартості, еконо-

мічний підйом тощо не можуть бути самоціллю, 

принаймні у соціальній державі, якою позиціо-

нує себе Україна згідно з Конституцією. Воче-

видь, гарантованість регулярних надходжень 

грошового ресурсу до обов’язкової накопичува-

льної системи має використовуватись на благо 

громадян, передусім – майбутніх пенсіонерів у 

спосіб стимулювання реального сектору націо-

нальної економіки через надійні фінансові ін-

струменти з метою створення доданої вартості» 

[5, с.6]. Важко не погодитись з твердженням нау-

ковця про те, що забезпечення гідної старості є 

вищою  кінцевою метою запровадження накопи-

чувальної системи, тоді як стимулювання еконо-

міки, збільшення надходжень до ПФУ через 

створення додаткових робочих місць тощо є по-

хідними від неї [5, с.6]. Зауважимо, що соціальні 

та економічні чинники побудови ефективної мо-

делі накопичувальної системи пенсійного стра-

хування взаємодоповнюють та обумовлюють 

одне одного. Саме тому поєднання приватних та 

публічних засад правового регулювання у такій 

моделі дозволяє реалізувати запрограмовану ме-

ту її створення. Власне і сама Концепція в якості  

одного з очікуваних результатів її реалізації за-

кріплює запровадження справедливого механіз-

му зростання пенсійних виплат як соціальний 

чинник та формування джерел довгострокових 

інвестиційних ресурсів для національної еконо-

міки як макроекономічний фактор. Пошук опти-

мальної схеми співвідношення та поєднання со-

ціально-економічних передумов накопичуваль-

ної складової системи пенсійного забезпечення є 

визначальною запорукою її дієвості.        

Окремої уваги потребу питання спромож-

ності держави убезпечити пенсійні накопичення 

застрахованих осіб, створити ефективну систему 

захисту від економічних кризових явищ та 

суб’єктивних зловживань. Деякі зарубіжні екс-

перти вважають, що наявність гарантій збере-

ження коштів пенсійних накопичень не служить 

інтересам учасників накопичувальної системи, 

адже їх наслідком буде сковування ініціативи 

інвестиційних менеджерів та дуже подібна стру-

ктура розміщення активів у різних фондах. На-

томість О.П. Коваль категорично не погоджуєть-

ся  із цією тезою і справедливо наголошує, що 

питання щодо гарантій збереження пенсійних 

накопичень є без перебільшення найболючішим 

та складно вирішуваним у всій пенсійній рефор-

мі [5, с.20]. Автор зазначає, що одним з найваж-

ливіших наслідків введення другого рівня найча-

стіше називають ліквідацію інституту тіньових 

заробітних плат, однак за відсутності гарантій 

виплат з накопичувальної системи на легалізацію 

заробітних плат сподіватись не варто [5, с.20].    

Основними критерієм ефективності функ-

ціонування накопичувальної системи пенсійного 

страхування стане можливість держави гаранту-

вати збереження пенсійних накопичень грома-

дян. Зневіра у фінансові інструменти відвертає 

сьогодні значну кількість потенційних учасників  

від добровільної системи недержавного пенсій-

ного забезпечення. За збереження наявної тенде-

нції обсяг семи-восьмирічних накопичень у роз-

рахунку на одну особу дорівнюватиме приблизно 

середній місячній заробітній платі, тобто є прос-

то мізерним з огляду на те, що середня трива-

лість життя в Україні після виходу на пенсію 

складає близько 14 років [5, с.45.].  Виходячи з 

цього,  важливим обов’язком держави є законо-

давче забезпечення гарантування накопичених 
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громадянами пенсійних коштів. Згідно з п.п.10 і 

11 ст.88 Закону України №1058 від 9 липня 2003 

року [1] під час провадження діяльності з управ-

ління  пенсійними активами забороняється прид-

бавати  або  додатково  інвестувати  у  цінні па-

пери, погашення та отримання доходу за  якими 

гарантовано урядами іноземних  держав, більше  

ніж 20 відсотків  загальної вартості пенсійних 

активів. На перший погляд, це може здатись по-

зитивним явищем, оскільки свідчить про більш 

щільну інтеграцію вітчизняної економіки до сві-

тової. Проте О.П. Коваль застерігає, що спряму-

вання частини пенсійних накопичень в цінні па-

пери іноземних емітентів, по-перше, суттєво зву-

зить інвестиційний потенціал системи ІІ рівня, 

по-друге, поширена серед спеціалістів та пересіч-

них громадян теза щодо підвищеної надійності іно-

земних інвестицій у світі останніх світових подій 

та тенденцій потребує критичного перегляду [5, 

с.27].  На наш погляд, така позиція має рацію, адже 

насамперед потрібно стимулювати розвиток націо-

нальної економіки, і одним кроків на цьому шляху 

є надання  переважного права інвестування пенсій-

них накопичень вітчизняним емітентам. Це дасть 

змогу знизити вразливість накопичувальної пен-

сійної системи до зовнішніх чинників.    

Одним з головних недоліків накопичуваль-

ної системи пенсійного страхування небезпідста-

вно вважається її підвищена вразливість порів-

няно із солідарної системою. Це яскраво підтве-

рдила світова фінансова криза, найбільш відчут-

ний вплив якої зазнали країни, орієнтовані на 

накопичувальні механізми пенсійного забезпе-

чення. Зокрема, прийняли рішення про заморо-

ження та навіть відміну накопичувальної складо-

вої Естонія та Сербія); у Казахстані вимушені 

були частково взяти накопичувальну пенсію на 

пряме бюджетне фінансування; у Росії розгляда-

ється можливість скорочення обсягу обов’язко-

вого накопичувального елементу як один з варі-

антів модернізації пенсійної системи [5, с.30]. 

Основною проблемою накопичувальних систем у 

зарубіжних країнах стало падіння вартості пен-

сійних активів, головним чином внаслідок «про-

сідання» фондового ринку, тобто стрімкого зни-

ження  коригувань цінних паперів, у які розмі-

щені пенсійні накопичення громадян. Внаслідок 

такої ситуації можуть виникати так звані «інвес-

тиційні пастки»,  коли особи, які вийшли на пен-

сію раніше, отримують пенсійні виплати у мен-

шому розмірі, ніж ті, які вийшли на пенсію у 

більш пізньому періоді.    

На нашу думку, модель обов’язкової участі 

громадян у накопичувальній системі може спри-

чинити обмеження прав її потенційних учасни-

ків. Відповідно до п.9 Прикінцевих положень 

Закону України № 1058 від 9 липня 2011 року  

внески  до  Накопичувального фонду сплачують-

ся застрахованими особами, яким на день запро-

вадження перерахування таких внесків виповни-

лося  не більш як 35 років. Таким чином, законо-

давчо встановлено віковий ценз  участі у системі 

накопичувального пенсійного страхування – 35 

років. Вважаємо, що запропоноване законодавче 

регулювання вікової участі у системі накопичу-

вального  пенсійного страхування обмежує права 

всіх інших осіб, зокрема, тих, які старше встано-

вленого Законом віку. Раніше чинна редакція 

Закону України №1058 містила норми про спла-

ту страхових внесків до Накопичувального фон-

ду осіб, яким на день їх запровадження не випо-

внилося: чоловікам – 40, жінкам – 35 років. Крім 

того, гарантувалась можливість участь у накопи-

чувальній системі чоловікам віком від 40 до 50 

років і жінкам – від 35 до 40 років за їх бажан-

ням.  Вважаємо відмову від такої схеми передча-

сною і невиправданою, адже за нова редакція 

Закону залишає поза межами накопичувальної 

системи пенсійного страхування значну частину 

населення продуктивного працездатного віку, 

яка б могла здійснювати інвестування коштів у 

пенсійні накопичувальні активи. Заслуговує 

схвалення позиція Н.М. Хуторян, яка наголошує, 

що «погіршення в новому Закону участі у нако-

пичувальній системі суперечить статті 22 Кон-

ституції України, згідно якої при прийнятті но-

вих або внесенні змін до чинних законів не допу-

скається звуження змісту та  обсягу існуючих 

прав та свобод» [7, с.36].  

На нашу думку, у законодавстві потрібно 

передбачити  оптимальну модель гнучкої вікової 

участі накопичувальній системі пенсійного стра-

хування, яка забезпечувала диференціацію ризи-

ковості пенсійних активів для різних вікових 

груп. Одним з можливих заходів у цьому аспекті є 

введення механізму добровільної участі у накопи-

чувальній системі протягом перехідного періоду 

для осіб, старше і молодше 35-річного віку. З одно-

го боку, це дасть змогу  реалізувати право на уч-

асть у накопичувальній системі пенсійного страху-

вання значній категорії населення, а з іншого – за-

лучити у національну економку значно більше ін-

вестицій у вигляді пенсійних внесків. Позитивним 

аспектом запровадження добровільності відраху-

вань до солідарної або накопичувальної системи 

пенсійного страхування  стане і зменшення загрози 

потрапляння  громадян у «інвестиційну пастку», 

оскільки вони самостійно прийматимуть рішення 
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про спрямування частини пенсійних внесків до 

одного або двох рівнів пенсійної системи.  

Одним з можливих варіантів запобігання 

виникненню «інвестиційних пасток» є надання 

накопичувальній складовій пенсійної системи не 

обов’язкового, а добровільного характеру. Наго-

лосимо, що мова йде виключно про добровіль-

ний характер обрання особою напряму інвесту-

вання пенсійних внесків. Питання про необхід-

ність спрямування пенсійних внесків до солідар-

ної та/або накопичувальної системи обговорен-

ню не підлягає і носить імперативний характер. 

Як підкреслює О.П. Коваль, з юридичної точки 

зору стосовно накопичувального компонента ві-

дсутня суспільна необхідність примусового фор-

мування особистих пенсійних накопичень (при-

наймні, така необхідність не є достатньо очевид-

ною) [5, с.31.] Таким чином, цілком обґрунтова-

ним є можливість надання застрахованій особі 

права добровільної участі у накопичувальній си-

стемі пенсійного забезпечення.  

Найбільш небезпечними загрозами ефекти-

вного функціонування накопичувальної системи 

можна назвати залежність від світових фінансо-

вих процесів, дестабілізацію вітчизняного фінан-

сового ринку, неналежне виконання своїх 

обов’язків фінансовими посередниками, погір-

шення фінансового стану Пенсійного фонду Ук-

раїни тощо.  Ризик накопичувальної системи пе-

нсійного забезпечення можна суттєво зменшити 

шляхом створення надійних інституціональних 

механізмів правового захисту пенсійних приват-

них фондів, підвищити ефективність виростання 

пенсійних коштів. Відомі вітчизняні науковці 

Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник на-

голошують, що «закладені у законодавчих актах 

механізми запровадження накопичувальної сис-

теми загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування надмірно індивідуалізовані та 

поставлені у залежність від волі і дій багатьох 

суб’єктів: застрахованих осіб,  роботодавців, 

працівників територіальних відділень Пенсійно-

го фонду України, персоналу адміністраторів НФ 

тощо. При цьому практично відсутні інтеграційні 

процеси, які б синтезували, уніфікували, а відтак, 

і спрощували зв’язки окремих ланок у ланцюгу: 

працівник – роботодавець – Пенсійний фонд Ук-

раїни – НФ – НПФ» [6, с.209]. Важко не погоди-

тись із думкою цих авторів про те, що «оскільки 

йдеться про поширення накопичувальної систе-

ми пенсійного страхування на велику кількість 

(мільйони) застрахованих осіб, необхідно, щоб 

механізм її запровадження та модель функціону-

вання були простими, зрозумілими, економічни-

ми та мінімізували формальну (документальну) 

та  суб’єктивну складові в її запуску та функціо-

нуванні [6, с.210]. 

Висновки. Пенсійна система, яка ґрунту-

ється на накопичувальних принципах, дозволяє 

залучити додаткові інвестиції у національну еко-

номку та є одним з важливих факторів економіч-

ного зростання. За її допомогою створюється 

можливість більшого контролю за накопичен-

ням, інвестуванням та виплатою коштів, адже 

пенсійні активи громадян не перерозподіляють-

ся, як в солідарній системі, а перебувають на ін-

дивідуальному пенсійному рахунку особи протя-

гом тривалого періоду. Такі кошти будуть влас-

ністю учасника другого рівня і використовува-

тимуться для виплати йому пенсії, а разі його 

смерті будуть успадковані, а не виплачені іншим 

учасникам, як у солідарній системі. До позитиву 

накопичувальної пенсійної системи слід віднести 

збільшення заощаджень для фінансування еко-

номічного розвитку, підвищення ефективності 

адміністративного управління системою пенсійно-

го забезпечення. Крім цього, накопичувальна скла-

дова дозволяє  реалізувати право вибору особи  на 

додаткові джерела пенсійних виплат та забезпечує  

диференціацію розмірів пенсій залежно від заробі-

тку та ефективності використання накопичень.  

Вважаємо, що в Україні функціонування 

накопичувального пенсійного страхування на 

імперативно-диспозитивних началах, можливе і 

виправдане лише у перехідний період. У майбу-

тньому даний вид пенсійного страхування пови-

нен засновуватись на договірній формі та добро-

вільній участі громадян у формуванні своїх пен-

сійних заощаджень. При цьому добровільність у 

питаннях накопичення пенсійних коштів означає 

не вирішення питання відрахування пенсійних 

внесків, що притаманне для третього рівня пен-

сійної системи, а є реалізацію права особи на ви-

бір напряму спрямування обов’язкових відраху-

вань – до солідарного чи накопичувального рів-

ня.  Це також дасть змогу гарантувати захист ін-

тересів молодших вікових груп, залучених у 

обов’язковому порядку до накопичувальної сис-

теми, зокрема у частині збереження вартості ко-

штів пенсійних накопичень.  

З метою практичної реалізації гарантій збе-

реження коштів пенсійних накопичень вважаємо 

за доцільне прийняття спеціального Закону Ук-

раїни «Про заходи щодо законодавчого гаранту-

вання збереження коштів пенсійних накопи-

чень», який би увібрав у себе весь комплекс за-

ходів по створенню в Україні запропонованої 

системи гарантій збереження пенсійних коштів 
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громадян-учасників накопичувальної системи. Йо-

го метою є визначення правового механізму надій-

ного збереження грошових накопичень громадян, 

побудова ефективної системи інвестування пенсій-

них активів, забезпечення їх ліквідності, створення 

дієвої системи нагляду і контролю за ефективністю 

використання пенсійних накопичень.  

Гарантованість регулярних надходжень 

грошового ресурсу до обов’язкової накопичува-

льної системи має використовуватись для розви-

тку реального сектору економіки. При цьому ви-

значальним критерієм успішності такого завдан-

ня є забезпечення надійного збереження пенсій-

них накопичень. Одним з можливих кроків на 

шляху створення гарантованої системи збере-

ження активів є чітке законодавче визначення 

напрямів їх інвестування. Потрібно законодавчо 

закріпити  гарантії та чіткий механізм  повернен-

ня депозитів недержавних пенсійних фондів з 

банківських установ. Необхідним видається та-

кож законодавче передбачення механізмів, які б 

забезпечували диференціацію ризиковості пен-

сійних активів для різних вікових груп учасників 

накопичувальної системи. 

Перспективними напрямами  подальшо-

го наукового дослідження видаються аналіз 

структури пенсійної системи України, динаміка 

її розвитку та визначення правової природи на-

копичувального пенсійного страхування.   
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Аннотация 

Исследуются сущностные особенности накопительной системы пенсионного страхования, про-

анализированы потенциальные риски и угрозы, которые могут возникнуть вследствие ее внедрения и 

функционирования, предложены возможные меры по их предотвращению.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 
Досліджується роль і значення державного регулювання земельних правовідносин як передумови забез-

печення законності та правопорядку в галузі використання й охорони земель. Доводиться, що зміст державного 

регулювання земельних правовідносин розкривається в ряді функцій управління земельним фондом, що здійс-

нюються компетентними органами. 

Ключові слова: земельні правовідносини, земельні ресурси, державне регулювання, орган управління,  

земельне законодавство. 

 

Постановка проблеми. На даний час зе-

мельне право і чинне земельне законодавство 

націлені на розвиток вільної ринкової економіч-

ної системи, що передбачає глибоке реформу-

вання політичних, економічних і правових відно-

син. Загальнотеоретичне завдання земельного 

права і чинного земельного законодавства поля-

гає у формуванні нових правових норм і нових 

правових і законодавчих інститутів для забезпе-

чення функціонування земельних відносин рин-

кового типу. Отже, підвищена об’єктивна потреба 

державного регулювання земельних відносин і 

зростання такого регулювання призводять до по-

яви нових актів земельного законодавства, в яких 

відображаються нові правові норми. У системі 

управління державою і суспільством значення 

законодавства визначається перш за все тим, що 

за його допомогою встановлюються межі свобо-

ди поведінки суб'єктів правовідносин, оскільки 

свобода не може існувати без визначених відпо-

відними законами меж.  

Аналіз останніх наукових досліджень. 

Дослідження поняття та функцій державного уп-

равління земельними ресурсами містяться в пра-

цях В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк, І. І. Кара-каша, 

П. Ф. Кулинича, А. М. Мірошниченка, 

В. В. Носіка, В. І. Семчика, Н. І. Титової, 

М. В. Шульги та ін. Проте проблема державного 

регулювання земельних правовідносин не отри-

мала свого належного наукового вивчення.  

Завданням даної публікації є дослідження 

ролі та значення державного регулювання земе-

льних правовідносин як передумови забезпечен-

ня законності та правопорядку в галузі викорис-

тання та охорони земель. 

Виклад основного матеріалу. Переходячи 

до викладення основного матеріалу, хочемо за-

значити, що нехтування ролі державного регу-

лювання земельних правовідносин і створення 

різноманітних моделей їх регламентації цивіль-

но-правовими важелями, які, як правило, фіксу-

ють правові форми сприятливого відчуження 

земель, набуття права власності і різних титулів 

права користування залишає поза увагою норма-

тивно-правові засади здійснення функцій держа-

вного регулювання у сфері земельних відносин, 

встановлення правових режимів земель, вимог 

щодо їх ефективного, безпечного використання, 

відновлення і охорони [1, с. 60]. 

Погоджуємось із думкою В.В. Носіка, що 

відмова від монополії державної власності на 

землю змінює межі втручання держави й органів 

місцевого самоврядування у регулювання земе-

льних відносин. Без виваженого впливу держави 

та органів місцевого самоврядування на регулю-

вання відносин власності на землю, використан-

ня і охорони земель неможливо провести соціа-

льно справедливий розподіл земель, забезпечити 

належний рівень обліку кількості та якості зе-

мель, а також реєстрацію прав на землю і мати 

об’єктивну інформацію про правовий режим зе-

мель, створити належні юридичні гарантії захис-

ту прав власників землі та землекористувачів при 

вирішенні земельних спорів, тощо [2, с. 157]. 

П.Ф. Кулинич вважає, що проголошення 

землі основним національним багатством дало 

змогу концептуально обґрунтувати та практично 

«сконструювати» правовий механізм покладення 

на органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, які на рівні владних структур 

представляють земельні інтереси Українського 

народу, обов’язок такого правового врегулюван-

ня земельних відносин в країні, за якого не допу-

скатимуться спекуляції земельними ділянками, 

надмірна концентрація земельної власності у ок-
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ремих осіб, а також погіршення природних влас-

тивостей ґрунтів [3, с. 283].  

Істотним недоліком нормативної бази є та 

обставина, що в питаннях управління і розпоря-

дження землями державної власності, за обсягом 

і значенням досі переважають норми, закріплені 

підзаконними нормативно-правовими актами, 

прийнятими міністерствами і відомствами. Пра-

вове регулювання управління і розпорядження 

державної власності, у тому числі на землю, має 

здійснюватися, передусім, законами. Ці закони 

повинні містити прозорі механізми реалізації 

повноважень відповідними органами влади, не 

допускати дублювання функцій в галузі розпо-

рядження державною власністю. Крім того, при 

подальшому вдосконаленні діяльності органів 

виконавчої влади треба виходити з розмежуван-

ня функцій управлінню даним майном і функцій 

розпорядженню ним.  

Маємо визнати, що зміст державного ре-

гуювання земельних правовідносин розкриваєть-

ся в ряді функцій управління земельним фондом, 

які здійснюються відповідними компетентними 

органами. Функції управління являють собою 

відокремлені види діяльності органів державної 

влади, що становлять єдиний механізм з регулю-

вання використання й охорони земель. Види і 

зміст самих функцій випливають із земельного 

законодавства та інших нормативних актів. Вони 

визначаються соціальними, економічними і нау-

ково-технічними вимогами, які висуваються до 

організації раціонального використання й охоро-

ни земель. Юридичною основою державного уп-

равління землями є єдність в одному суб'єкті в 

особі держави територіального верховенства як 

елементу державного суверенітету і права дер-

жавної власності на землю. Незважаючи на те, 

що на сьогодні земельне законодавство не міс-

тить визначення «державного управління земля-

ми», управлінська діяльність держави в забезпе-

ченні раціонального використання й охорони 

землі як основи життя і діяльності суспільства не 

втратило свого значення. Проте роль державного 

управління в стратегії перехідного періоду супе-

речлива. Оптимізація державного управління 

земельними ресурсами сьогодні є однією з невід-

кладних проблем, розв’язання якої сприятиме 

розвитку демократичних засад державного уп-

равління в Україні. Основу організаційної струк-

тури державного управління земельними ресур-

сами становлять органи виконавчої влади, що в 

сукупності являють собою складну та розгалу-

жену частину державного апарату, які замикають 

на собі найважливіші засоби примусу та стиму-

лювання [4, с. 89]. 

У законодавстві багатьох країн досить чіт-

ко простежуються тенденції посилення держав-

ного регулювання земельних відносин, у першу 

чергу відносин земельної власності. Одним із 

важливих методів державного регулювання зе-

мельних відносин, як і управління земельними 

ресурсами в зарубіжних країнах, є планування 

використання земель. У різних країнах воно має 

різну назву: у Великобританії – «Планування мі-

ської і сільської території», в ФРН – «Упорядку-

вання території», у Франції «Облаштування те-

риторії», в США – «Зонування». Процес терито-

ріального планування земель у зарубіжних краї-

нах адекватний виділенню категорії земель за 

цільовим призначенням і видами функціонально-

го використання в Україні [5, с. 60]. 

З метою вдосконалення розподілу земель, 

відповідно до перспектив розвитку економіки, 

поліпшення організації території та визначення 

інших напрямів раціонального використання зе-

мель та їх охорони в цілому, в державі та її регі-

онах, необхідне територіальне планування вико-

ристання земель шляхом їх зонування. В Україні 

система зонування земель і класифікація терито-

ріальних зон для системи управління земельними 

ресурсами та землекористуванням нині не розроб-

лена, що ускладнює не тільки здійснення належно-

го контролю за використанням і охороною земель, 

але й застосування правового та економічного ме-

ханізму регулювання земельних відносин. Тому 

поділ земель України необхідно здійснювати шля-

хом зонування за категоріями та типами землеко-

ристування з урахуванням еколого-економічної 

придатності земель і необхідності здійснення зем-

леохоронних заходів, що дозволить розробити ме-

ханізми формування правового режиму і землев-

порядного регламенту кожної земельної ділянки, 

яка використовується для різних цілей [6, с. 97]. 

У законодавстві необхідно визначити зв’я-

зок між територіальним плануванням викорис-

тання земель і зонуванням використання земель. 

Необхідно сформулювати правовий режим зони 

використання земель, зазначивши взаємозв’язок 

такої зони з іншими передбаченими земельним 

законодавством зонами (охоронними тощо), 

оскільки для них також установлено деякі особ-

ливості використання земель. Необхідно закрі-

пити порядок установлення зон використання 

земель і основні елементи правового режиму та-

ких зон: зміст вимог до використання землі, які 

встановлені для даної зони; методи забезпечення 

виконання зональних вимог; процедуру зміни 
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зональних вимог, якщо в цьому виникне потреба; 

заходи захисту законних інтересів юридичних  і 

фізичних осіб від несприятливих наслідків, ви-

кликаних міною зональних вимог [7, с. 44]. 

Зонування територій є принципово відміт-

ним засобом забезпечення потреб суспільства у 

використанні земельних ділянок для задоволення 

різних потреб у землі. По-перше, якщо при ці-

льовому призначенні земельних ділянок устано-

влюється вид (межі) цільового використання ко-

жної земельної ділянки, то при зонуванні тери-

торій установлюється вид (межі) цільового вико-

ристання земель функціональної зони. По-друге, 

при цільовому призначенні земельних ділянок їх 

власники та користувачі повинні використовува-

ти ділянки винятково відповідно до цільового 

призначення, встановленого для кожної земель-

ної ділянки, тоді як при зонуванні території ці-

льове призначення земельних ділянок не встано-

влюється, а їх власники (користувачі) можуть 

використовувати ділянки для потреб, які не су-

перечать функціональному статусу зони. Запро-

вадження зонінгового підходу до розподілу зе-

мель для задоволення різних суспільних потреб 

потребує внесення істотних змін у правове регу-

лювання цільового використання земельних ді-

лянок. У зв’язку з цим П.Ф. Кулинич вважає, що 

по-перше, необхідно розробити та прийняти За-

кон України «Про зонування території населених 

пунктів»; а по-друге, з уведенням зонінгового 

регулювання земельних ділянок населених пунк-

тів, як це передбачено ст. 180 Земельного кодек-

су, на території населених пунктів має бути ска-

сована чинність ст. ст. 20-21 Земельного кодексу, 

якими регулюється встановлення цільового при-

значення земельних ділянок [8, с. 74-75]. 

Зростання ролі державного контролю за 

використанням та охороною земель зумовлено 

неможливістю суспільства розвиватися без землі 

як територіальної бази [9, с. 66]. У Земельному 

кодексі передбачено державний, самоврядний і 

громадський види земельного контролю. Вони во-

лодіють вельми специфічними якостями порівняно 

із цими же видами контролю, але в інших сферах 

суспільних відносин. При цьому якщо державний 

земельний контроль був досить розроблений рані-

ше в нормативно-правових актах різного рівня і 

широко застосовувався на практиці, то самовряд-

ний і громадський контроль порівняно нові для 

законодавства і заслуговують на подальший розви-

ток і стимулювання за допомогою права. 

Заслуговують на увагу розробка і прийнят-

тя нормативно-правових актів із затвердженням 

положень про самоврядний земельний контроль і 

про громадський земельний контроль. Доцільно 

обговорити питання, хто повинен їх затверджувати 

і наскільки вони мають бути обов'язковими чи ти-

повими для учасників земельних відносин. Проте 

враховуючи відносну новизну цих видів контролю, 

розробка таких положень вкрай необхідна. 

Використовуючи та розвиваючи традиції 

державного земельного контролю, необхідно 

враховувати, що якщо раніше він здійснювався 

від імені власника – суверена – держави стосовно 

лише землекористувачів, то в сучасних умовах 

держава – гарант прав – суверен повинна здійс-

нювати державний земельний контроль стосовно 

не лише землекористувачів, у тому числі оренда-

рів, але і власників земельних ділянок. 

Необхідно створити ефективне державне 

управління й посилити контроль у сфері викори-

стання й охорони земельних ресурсів. В умовах 

реформування земельних відносин треба якнай-

швидше вдосконалити систему принципів управ-

ління в зазначеній царині, що сприятиме його 

ефективності й прозорості [10, с. 108]. Одним з 

істотних принципів у даному випадку повинен 

стати принцип забезпечення балансу публічних і 

приватних інтересів у використанні земельних 

ресурсів. Потрібно узгоджувати й удосконалюва-

ти законодавство про територіальне планування, 

землеустрій, державний кадастр земельних діля-

нок, а також про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно і правочинів з ним. У результаті 

має бути створена єдина несуперечлива правова 

база для прийняття та реалізації рішень про ви-

користання земельних ресурсів. Треба виходити 

з рівноправного, санкціонованого доступу до зе-

млі з метою забезпечення всіх суспільних потреб 

і відповідних їм інтересів. 

Виходячи з основних напрямів державної 

земельної політики і на основі прийняття спеціа-

льних і взаємопов'язаних земельно-правових 

норм, формується сукупність правових механіз-

мів впливу на окремі види земельних відносин. 

Норми, що становлять правові механізми, мають 

як публічно-правовий, так і приватно-правовий 

характер і спрямовані перш за все на забезпечен-

ня балансу приватних і публічних інтересів з 

приводу землі в суспільстві [11, с. 15]. При цьо-

му важливе, якщо не вирішальне, значення нада-

ється співвідношенню і поєднанню цих механіз-

мів у рамках земельно-правового регулювання. 

Приватно-правовий характер окремих норм про 

володіння, користування та розпорядження земе-

льними ділянками не викликає сумнівів, як і пу-

блічно-правовий характер норм про державний 

земельний контроль чи земельний кадастр. 
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Не можна не зупинитися на питаннях стру-

ктури органів управління земельними ресурсами. 

Як відомо, центральний орган виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів неодноразово реорга-

нізовувався, змінював частину своїх функцій та 

органи, які спрямовували та координували його 

діяльність. Утворений Указом Президента Укра-

їни від 13 травня 1996 р. № 340/96 Державний 

комітет України по земельних ресурсах України, 

відповідно до Указу Президента України «Про 

Положення про Державний комітет України по 

земельних ресурсах України» від 14 серпня 2000 

р. № 970/2000 змінив частину своїх функцій. На-

далі Постановою Кабінету Міністрів України від 

31 січня 2007 р. № 69 Державний комітет Украї-

ни по земельних ресурсах було реорганізовано 

шляхом перетворення в Державне агентство зе-

мельних ресурсів України, а Постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 4 квітня 2007 р. № 614 

було затверджено Положення Державне агентст-

во земельних ресурсів України. Вже наступного 

року  Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 2008 р. № 224 було створено Дер-

жавний комітет України із земельних ресурсів.  

А відповідно до Указу Президента України «Про 

оптимізацію системи центральних органів вико-

навчої влади» від 9 грудня 2010 р., № 1085/2010 

Державний комітет із земельних ресурсів знову 

реорганізовано в Державне агентство земельних 

ресурсів України, положення про яке затвердже-

но Указом Президента України від 8 квітня 2011 

р. № 445. Слід визнати, що реорганізація суттєво 

знизила імідж цього органу, його самостійність і 

роль у державі. Тривалий час не вирішується пи-

тання спрямування і координації його роботи 

безпосередньо Кабінетом Міністрів України.  

В умовах, що склалися, законодавче врегулю-

вання діяльності земельної служби України ста-

ло досить нагальним, а тому РНБО в січні 2008 р. 

прийняла рішення про необхідність прийняття 

відповідного закону, який досі не прийнято. 

Висновки. Проведене дослідження дозво-

ляє зробити висновок, що існуючий стан держа-

вного регулювання земельних правовідносин не 

може залишатися в незмінному вигляді. Тому 

перспективним напрямком подальших перетво-

рень земельного законодавства повинен стати 

перегляд змісту нормативних актів, що регулю-

ють дане коло відносин. Та незважаючи на ради-

кальність подальших змін, в їх основі у будь-

якому випадку мають бути вже затверджені Кон-

ституцією України базові принципи про право 

власності на землю Українського народу та про 

особливий статус земель як основного націона-

льного багатства. В основі подальшого розвитку 

державного регулювання земельних правовідно-

син буде необхідність забезпечення відносин 

права власності на землю (як публічної, так і 

приватної), а також перетворення в галузі управ-

ління земельним фондом. З метою забезпечення 

управління земельним фондом, а також виконан-

ня відповідних норм Земельного кодексу Украї-

ни необхідно прийняти закони «Про зонування 

територій», «Про переведення земель з однієї 

категорії в іншу», «Про планування використан-

ня земель». У переліку законів, що вимагають 

швидкого прийняття, на першому місці закон 

«Про ринок земель».  
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State regulation of land relations in Ukraine 

 

Summary 
The publication is devoted to the role and importance of state regulation of legal land relations as a 

precondition for ensuring law and order in the fuild of land use and protection. It is proved that the content of 

state regulation of land relations is revealed in functions of management of land fund undertaken by the 

competent authorities. 
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Государственное регулирование земельных правоотношений в Украине 

 

Аннотация 
Освещается роль и значение государственного регулирования земельных правоотношений как 

предпосылки обеспечения законности и правопорядка в сфере использования и охраны земель. До-

казывается, что содержание государственного регулирования земельных правоотношений раскрывается в 

ряде функций управления земельным фондом, осуществляемых компетентными органами. 

Ключевые слова: земельные правоотношения, земельные ресурсы, государственное регулирова-

ние, орган управления, земельное законодательство. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬ У МЕЖАХ МІСТ  

(ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ) 

 
Установлено, що планування забудови земель у межах міст відіграє основну роль в організації раціона-

льного використання земель. Доводиться, що планування забудови земель міст є правовою формою конкрети-

зації затвердженого в установленому порядку генерального плану міста. Містобудівна документація допомагає 

встановити правовий режим земель і земельних ділянок, призначених для містобудівних потреб. 

Ключові слова: земельні відносини, планування, земельна ділянка, забудова земель, місто, містобудівні 

потреби, містобудівна документація. 

 

Постановка проблеми. Розв’язання про-

блем планування забудови земель у межах міст 

має велике практичне значення і набуває все бі-

льшої актуальності. Землі, призначені для задо-

волення містобудівних потреб, є основою, міс-

цем розміщення об’єктів житлової та громадсь-

кої забудови, територіально-операційним бази-

сом для нерухомих об’єктів. Саме тому плану-

вання містобудівної діяльності зумовлює необ-

хідність забезпечення раціонального використан-

ня земель у межах міст. А це вимагає суворого до-

тримання встановлених законодавством вимог і 

порядку надання, використання й охорони цих зе-

мель. Необхідність планування забудови земель у 

межах міст зумовлена їх обмеженістю та високою 

вартістю. Тому особливої актуальності набуває 

подальше удосконалення містобудівного та земе-

льного законодавства на основі науково обґрунто-

ваних пропозицій і теоретичних розробок основ-

них правових проблем у зазначеній галузі. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

У вітчизняній науці земельного права України 

правовий режим земель у межах міст та інших 

населених пунктів досліджувався такими вчени-

ми-правознавцями, як Г. І. Балюк, В. К. Гуревсь-

кий, І. І. Каракаш, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірош-

ніченко, В. В. Носік, В. І. Семчик, В. Д. Сидор, 

М. В. Шульга та ін. Проте досі наукові дослі-

дження у сфері правового регулювання викорис-

тання земель для містобудівних потреб носили 

фрагментарний характер. У науковому плані 

проблеми планування забудови земель у межах 

міст мало досліджені.  

Завданням даної публікації є проведення 

комплексного аналізу земельного та містобудів-

ного законодавства для визначення ролі плану-

вання забудови в організації раціонального вико-

ристання земель у межах міст. 

Виклад основного матеріалу. Статтею 14 

Конституції України передбачено, що земля є 

національним багатством і перебуває під особли-

вою охороною держави. Право власності на зем-

лю гарантується державою,  набувається і реалі-

зується громадянами, юридичними особами та 

державою виключно відповідно до закону [1].  

Однією з правових форм забезпечення за-

значених конституційних приписів щодо земель 

житлової та громадської забудови є планування. 

Як підкреслює Є. О. Іванова, юридична природа 

планування та забудови земель житлової та гро-

мадської забудови зумовлена їх основним цільо-

вим призначенням. З юридичного погляду це за-

снований на законі процес регулювання викори-

стання та забудови цих земель головне для жит-

лового будівництва та громадської забудови, 

який передбачає розміщення на цих землях фун-

кціонально пов’язаних між собою різних елемен-

тів господарства, житла, культурно-побутових та 

інших об’єктів. Використання зазначеної катего-

рії земель у містах здійснюється на планових за-

садах, тобто згідно з генеральним планом насе-

леного пункту, іншою містобудівною докумен-

тацією, планом земельно-госпо-дарського устрою 

та ін. На підставі аналізу сучасних правових форм 

регулювання планування та забудови земель у міс-

тах, визначена необхідність упорядкування їх юри-

дичного змісту й узгодженості між собою в умовах 

реформування земельних відносин на ринкових 

засадах [2, с. 14]. 

Для кожного рівня планування викорис-

тання земель характерні свої, об’єктивно зумов-

лені ступінь конкретизації та деталізації цілей, 

завдань і шляхів реалізації [3, с. 88]. Наприклад, 

відповідно до п. 1.3. ДБН Б. 1.1-6:2007. «Система 

містобудівної документації. Склад, зміст, поря-

док розроблення, погодження та затвердження 

схем планування території району», основними 

завданнями схеми планування території району 

є: визначення переважних напрямів використан-

ня територій; обґрунтування розподілу земель за 

цільовим призначенням і визначення територій 

для містобудівних потреб; забезпечення раціона-



Ю.В. Кондратенко 

98 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 

льного розселення та визначення напрямів стало-

го розвитку населених пунктів тощо [4, с. 1]. 

Установлений законодавством порядок 

прийняття містобудівної документації повинен 

передбачати проведення державної екологічної 

експертизи або іншу процедуру, що забезпечує 

відповідність містобудівної документації еколо-

гічним вимогам законодавства. Тому обґрунто-

ваним вважаємо положення ч. 1 ст. 14 Закону 

України «Про екологічну експертизу», відповід-

но до якої проекти генеральних планів населених 

пунктів, схем районного  планування підлягають 

державній екологічній експертизі [5]. Крім того, 

відповідно до п. 2. Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення 

експертизи містобудівної документації» від 25 

травня 2011 р. № 548, експертизі підлягає така 

містобудівна документація: Генеральна схема 

планування території України; схеми планування 

окремих частин території України; схеми плану-

вання території Автономної Республіки Крим, 

областей, районів; генеральні плани міст – після 

проведення громадських слухань їх проектів [6]. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» плану-

вання територій здійснюється на державному, 

регіональному та місцевому рівнях відповідними 

органами виконавчої влади, Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим та органами місце-

вого самоврядування. Планування та забудова 

земельних ділянок здійснюється їх власниками  

чи  користувачами в установленому законодав-

ством порядку. Рішення з питань планування та 

забудови територій приймаються сільськими, 

селищними, міськими, районними, обласними 

радами та їх виконавчими органами, місцевими 

державними адміністраціями міст Києва та Сева-

стополя в межах визначених законом повнова-

жень з урахуванням вимог містобудівної доку-

ментації. Нормативне регулювання планування 

та забудови територій, згідно зі ст. 9 даного За-

кону, здійснюється шляхом прийняття нормати-

вно-правових актів, державних та галузевих бу-

дівельних норм, стандартів і правил, імплемен-

тації міжнародних кодів та стандартів. Державні 

будівельні норми, стандарти і правила розроб-

ляються і затверджуються центральним органом 

виконавчої влади з питань будівництва, містобу-

дування та архітектури [7]. 

Відповідно до п. 1.1 ДБН А. 2.3-1-99* «Те-

риторіальна діяльність у будівництві. Основні 

положення», метою територіальної діяльності є 

створення умов для взаємоузгоджених дій 

суб’єктів містобудівної діяльності, поєднання 

державних і місцевих інтересів та інтересів гро-

мадян у вирішенні питань комплексного розвит-

ку територій [8, с. 1]. 

На сьогодні використання території Украї-

ни характеризується значними диспропорціями, 

зокрема: надзвичайно високим, економічно та 

екологічно необґрунтованим рівнем господар-

ського освоєння території; значними площами та 

низькою щільністю забудови виробничих тери-

торій; нераціональним розміщенням виробничих 

і житлових територій; малою часткою територій 

природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, 

історико-культурного призначення; наявністю 

значних територій, використання  яких законо-

давчо обмежується та вимагає спеціального охо-

ронного режиму господарювання.  

Містобудівний процес в Україні набуває 

певної позитивної динаміки – для окремих адмі-

ністративних областей розроблено та погоджено 

комплексні програми оновлення містобудівної 

документації, розроблено Генеральну схему пла-

нування території України, прийнято закон про 

Генеральну схему планування території України, 

розпочато розробку Схем планування території 

адміністартивних областей, визначено показники 

та ведеться моніторинг реалізації Генеральної 

схеми на місцях. Для більшості областей України 

розроблені та затверджені у відповідному порядку 

регіональні правила забудови території. Почалося 

оновлення генеральних планів міст України, роз-

робляються місцеві правила їх забудови [9, с. 105]. 

Пріоритетними напрямками щодо сталого 

розвитку населених пунктів є раціональне вико-

ристання територіальних ресурсів міст і примісь-

ких зон на основі реалізації планувальних моде-

лей компактного поселення та використання 

ефективних адміністративно-правових механіз-

мів регулювання  землекористуванням; поліп-

шення екологічного та санітарно-гігієнічного 

стану населених пунктів тощо [10, с. 23]. 

В умовах реформування земельних відно-

син посилюється значення землемірно-технічних 

та організаційно-правових функцій землеустрою, 

що полягає у досконалому, достатньому за точ-

ністю визначенні місцеположення меж і розмірів 

земельних ділянок. Державно-правове забезпе-

чення раціонального використання і охорони зе-

мель, а також реалізації суб’єктивних прав на 

землю громадянами, юридичними особами, дер-

жавою і територіальними громадами передбачає 

обов’язкове виготовлення і затвердження земле-

впорядної документації [11, с. 63]. 
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Землевпорядні роботи в містах та інших 

населених пунктах передбачають: правове зону-

вання міських земель; проведення інвентаризації 

земель; виявлення територіальних резервів і 

створення резервних земельних фондів; розробку 

проектів організації використання земель; розро-

бку планів земельно-господарського устрою зе-

мель, які не підлягають забудові або тимчасово 

незабудованих земель; розробку проектів розме-

жування земель державної та комунальної влас-

ності; встановлення і закріплення в натурі (на 

місцевості) меж населених пунктів; формування 

земельних ділянок як об’єктів нерухомості; вста-

новлення обмежень і обтяжень у використанні 

земель тощо [12, с. 100]. 

У ході розробки генерального плану міста 

необхідно забезпечити ефективність управління 

розвитком міських територій, оптимізацію міс-

тобудівної, земельної та інвестиційної політики, 

поліпшення транспортного обслуговування та 

екологічної ситуації, розвиток інженерної інфра-

структури тощо. Невід'ємною частиною генера-

льного плану населеного пункту є план земель-

но-господарського устрою цього населеного пу-

нкту. План земельно-господарського устрою те-

риторії є достатньо гнучким та ефективним засо-

бом нормативно-організаційного регулювання 

відносин у сфері міського землекористування.  

До недоліків функціонування систем роз-

селення Закон України «Про Генеральну схему 

планування території України» від 7 лютого 2002 

року відносить: неузгодженість соціального, 

економічного, містобудівного й екологічного 

аспектів розвитку населених пунктів і прилеглих 

територій; надмірна концентрація населення і 

виробництва у великих містах; уповільнений ро-

звиток більшості середніх і малих міст, селищ і 

сіл; ексцентричне територіальне розташування 

більшості обласних центрів, недостатній розви-

ток у центрах внутрішньообласних систем розсе-

лення (особливо міжрайонних, районних) об'єк-

тів соціально-культурного обслуговування насе-

лення прилеглих територій та транспортних зв'я-

зків, що не дає змоги забезпечити створення для 

кожного громадянина (незалежно від місця його 

проживання) рівних умов доступності до цих 

об'єктів; недостатній рівень розвитку соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури насе-

лених пунктів [13].  

Правовими засобами встановлення призна-

чення територій у ході планування є: встанов-

лення функціональних зон; установлення зон з 

особливими умовами використання територій; 

встановлення зон планованого розміщення об'єк-

тів капітального будівництва для суспільних по-

треб, організаційними заходами з реалізації яких 

є резервування і вилучення земельних ділянок. 

Відображення в документах територіального 

планування меж передбачених законодавством 

категорій земель можуть мати різні юридичні 

наслідки. Як правило, документи територіально-

го планування не є документами, що встановлю-

ють або змінюють межі категорій земель. Проте 

у випадку з межами земель населених пунктів 

затвердження документів територіального плану-

вання є одночасно і встановленням (зміною) кате-

горії земель. Було б доцільніше і з погляду теорії 

права, і з погляду зручності правозастосування 

уніфікувати ці норми, встановивши, що в докумен-

тах територіального планування встановлюються 

межі всіх категорій земель.  

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна 

зазначити, що планування забудови земель в ме-

жах міст відіграє основну роль в організації ра-

ціонального використання земель, наданих для 

містобудівних потреб. Це пояснюється тим, що 

земельна ділянка на землях, наданих для місто-

будівних потреб, обслуговує будівлю, і в цьому 

відношенні його роль допоміжна. Дана особли-

вість тягне за собою юридичний наслідок, який 

полягає в тому, що доля земельної ділянки ви-

значається долею будівель і споруд. Планування 

забудови земель міст є правовою формою конк-

ретизації затвердженого в установленому поряд-

ку генерального плану міста. Воно виступає в 

якості способу забезпечення найбільш ефектив-

ного і раціонального використання земель, нада-

них для містобудівних потреб. У містах плану-

вання земель являє собою форму організації зе-

мельної території, а забудова – форму реалізації 

цих планів шляхом освоєння земель, будівництва 

на цих землях, їх експлуатації. 

Планування забудови територій міст та ін-

ших населених пунктів слід розглядати як пер-

ший етап визначення правового режиму земель-

них ділянок, визначених для містобудівних пот-

реб, в ході якого визначається основне призначен-

ня територій. Документація щодо планування те-

риторії, з одного боку, сприяє остаточному визна-

ченню параметрів дозволеної забудови території 

населеного пункту, а з іншого – є інструментом 

формування земельних ділянок у межах забудова-

них або призначених для забудови земель. 
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Yu.V. Kondratenko   

The legal basis for the planning of building on cities land according (to the legislation of Ukraine) 

Summary 

Found that planning development land within cities plays a major role in the rational use of land. Proved that 

planning development ofland building is a legal form of detail in the prescribed manner general plan of the city. City 

planning documentation helps to establish the legal status of the land and land plots designated for urban needs. 
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Ю.В. Кондратенко  

Правовые основы планирования застройки земель в пределах городов  

(по законодательству Украины) 

Аннотация 

Установлено, что планирование застройки земель в пределах городов играет основную роль в органи-

зации рационального использования земель. Доказывается, что планирование застройки земель городов являе-

тся правовой формой конкретизации утвержденного в установленном порядке генерального плана города. Гра-

достроительная документация помогает установить правовой режим земель и земельных участков, предназна-

ченных для градостроительных нужд. 

Ключевые слова: земельные отношения, планирование, земельный участок, застройка земель, город, гра-

достроительные потребности, градостроительная документация. 
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ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ 

 
Порядок обчислення строків – один із головних елементів інституту строків у податковому праві. Прави-

льне визначення й обчислення строків впливає на ефективність захисту порушених прав та законних інтересів 

суб’єктів податкових правовідносин. Разом з тим, на практиці досить часто зустрічаються проблеми застосу-

вання строків, що є наслідком недосконалості діючого податкового законодавства. 

Ключові слова: обчислення строків, податкове право, Податковий кодекс. 

 

Постановка проблеми. Під обчисленням 

строку необхідно розуміти встановлення умов-

них меж у потоці часу за допомогою певних ета-

лонів часу (року, місяця, дня, години, хвилини, 

секунди) з метою впорядкування юридично зна-

чимої діяльності людини. Правила обчислення 

строків у різних галузях права України багато в 

чому схожі, але разом з тим, у кожній з них, 

включаючи податкове право, існує своя специфі-

ка, зумовлена в тому числі завданнями правового 

регулювання в конкретній сфері суспільних від-

носин. Виходячи з положень статті 1 Цивільного 

кодексу України, до майнових відносин, засно-

ваних на адміністративному або іншому владно-

му підпорядкуванні однієї сторони другій сторо-

ні, а також до податкових, бюджетних відносин 

цивільне законодавство не застосовується, якщо 

інше не встановлено законом [3], та статті 5 Подат-

кового кодексу України, згідно якої для регулю-

вання податкових відносин  застосовуються ви-

ключно поняття, правила та положення установле-

ні цим Кодексом [2], можна зробити висновок про 

те, що до порядку обчислення строків у податко-

вому праві не застосовуються правила, передбачені 

кодифікованими актами інших галузей права.  

Від поняття “обчислення строку” необхід-

но відмежовувати поняття “перебіг строку”.  

У науковій літературі під останнім розуміється 

тривалість строку як частини часового потоку, 

що вимірюється у відповідності з фізичними (ас-

трономічними) правилами (послідовна зміна фаз, 

стадій) та не залежного від волі суб’єкта, що 

встановлює строк. У даному випадку справедли-

вим є висловлювання, що розмежування двох 

понять дозволяє не тільки визначити юридичну 

сутність строку як правової категорії, а також 

встановити і точно застосувати обґрунтовані 

правила обчислення строків [14, с. 454]. 

Ступінь розробки проблеми. Питання 

правової природи строків у податковому праві, їх 

класифікації, порядку обчислення і застосування 

залишаються малодослідженими у вітчизняній 

науці податкового і фінансового права загалом. 

У зарубіжній науці фінансового права ці питання 

поставали предметом окремих досліджень, але 

суттєві відмітності в законодавчому регулюванні 

цих питань в Україні й інших державах вимага-

ють спеціальних досліджень і в Україні. Науко-

во-теоретичною базою для написання даної стат-

ті слугували праці А.А. Архипова [6], О.А. Бере-

зової [8], О.Р. Михайлової [15], В.І. Грибанова 

[10], Е.В. Ісаєвої [13] та інших учених. 

Метою даного дослідження є дослідити 

порядок обчислення строків у податковому пра-

ві, показати його специфіку стосовно інших га-

лузей права, виявити його недоліки та переваги. 

Виклад основного матеріалу. Порядок об-

числення строків в будь-якій галузі права має бути 

ефективним, тобто зрозумілим та зручним, несупе-

речливим та розумним. Це цілком відноситься і до 

обчислення строків у податковому праві. Найбільш 

поширеним поділом строків у податковому праві, 

що базується на критерії способу обчислення, є 

поділ строків на строки-періоди і строки-моменти. 

Останні не володіють такою властивістю як трива-

лість, тому не потребують установлення певного 

порядку їх обчислення. 

Для обчислення строку-періоду необхідно 

встановити початок і закінчення його перебігу. 

Необхідно відзначити, що питання в правозасто-

совній практиці виникають в основному при об-

численні строків-періодів, які починаються з 

будь-якого іншого, не першого числа місяця чи 

року, дня тижня. Такі строки умовно можна ви-

значити як некалендарні. Останні протиставля-

ються календарним строкам, які збігаються з ка-

лендарними одиницями обчислення. Так, кален-

дарним роком є період з 1 січня по 31 грудня, 

календарним місяцем – період з 1-го по 30-те чи 

31-ше число (лютий – з 1-го по 28-ме чи 29-те 

число), квартал дорівнює трьом календарним 

місяцям, відлік кварталів ведеться з початку ка-

лендарного року [6, с. 30]. 

Стосовно некалендарних строків у Подат-

ковому кодексі України встановлено правило, 

згідно з яким перебіг строку починається кален-
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дарною датою в день учинення дії чи настання 

події, яким визначено його початок (стаття 31 

Податкового кодексу України). Буквальне тлу-

мачення цієї норми дозволяє зробити висновок 

про те, що момент виникнення юридичного фак-

ту, з яким закон пов’язує початок строку-

періоду, збігається в часі з початком його перебі-

гу і зараховується в загальний період. Це є відмі-

тною властивістю порядку обчислення строків у 

податковому праві від інших галузей права [4, ст. 

8687; 1, ст. 50-53]. Зокрема, вчені обґрунтовують 

існуючий у цих галузях порядок обчислення 

строків такими аргументами. Перший з них 

пов’язаний з необхідністю спрощеного підраху-

нку періоду часу, про що зазначають Е.А. Суха-

нов та О.С. Іоффе [9, с. 626; 12, с. 238]. Згідно з 

другим аргументом, перший день перебігу стро-

ку повинен бути повною добою. Це знайшло 

своє відображення у працях Е.В. Ісаєвої та  

А. Смирнова [13, с. 128; 16, с. 30-34]. 

Разом з тим, у сучасній літературі існує по-

зиція, згідно з якою перебіг строку може почина-

тися як з дня виникнення юридичного факту, так 

і на наступний день [14, с. 454]. Вважаємо, що ця 

позиція більш точно відображає правову реаль-

ність і відповідає діючому законодавству. На-

приклад, якщо строк початку дії договору визна-

чається конкретною датою, яка не збігається з 

моментом укладення договору, то немає жодних 

перешкод для того, щоб дату початку дії догово-

ру віднести до строку, оскільки це повний день. 

Крім того, в праві існують випадки, коли врахо-

вується і неповний день. Яскравим прикладом 

цьому якраз і є податкове законодавство. 

Що стосується моменту закінчення перебі-

гу строку, то він визначається окремо для періо-

дів року, кварталу, місяця, тижня, дня. У зв’язку 

з цим вважаємо за доцільне детально розглянути 

вказані одиниці обчислення строків, з тим, щоб 

визначити правила їх перебігу. Найбільш трива-

лою одиницею обчислення, яка використовуєть-

ся у податковому праві, є рік, під яким розумі-

ється період часу, що складається з 12 місяців, 

які йдуть підряд. Строк, що обчислюється рока-

ми, спливає у відповідний місяць і число остан-

нього року строку. Поряд з некалендарним роком 

у податковому законодавстві України широко 

використовується термін календарний рік. Зале-

жно від використання вказаних одиниць обчис-

лення законодавством визначаються конкретні 

дати початку та закінчення перебігу строку. 

Місяць як одиниця обчислення може бути 

календарним і некалендарним. Календарний місяць 

– будь-який місяць в році (січень, лютий…). Прик-

ладом є стаття 223 Податкового кодексу України, 

згідно якої базовий період акцизного податку дорі-

внює календарному місяцю [2]. Строк, що обчис-

люється некалендарними місяцями спливає у від-

повідний місяць і число останнього місяця строку. 

Наприклад, відповідно пункту 56.19 статті 56 По-

даткового кодексу України, у разі, коли до подання 

позовної заяви проводилася процедура адміністра-

тивного оскарження, платник податків має право 

оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення 

або інше рішення контролюючого органу про на-

рахування грошового зобов’язання протягом міся-

ця, що настає за днем закінчення процедури адмі-

ністративного оскарження. 

Однією з головних проблем при обчислен-

ні строків роками та місяцями в науці та на прак-

тиці є те, що до сьогоднішнього часу не вироб-

лено єдиного підходу до вирішення питання про 

визначення останнього дня строку. Вважаємо, 

що причиною цього є нечітке формулювання за-

конодавцем правил закінчення строку. Згідно 

статті 49 Податкового кодексу України сплива-

ють у останній місяць і число останнього року 

(місяця) строку. Недоліком Податкового кодексу 

України є також відсутність серед видів податко-

вого періоду, передбачених статтею 34, декади. 

Оскільки чимало податків та зборів, справляння 

яких передбачено Податковим кодексом Украї-

ни, передбачають авансовий порядок сплати, ви-

користовується при цьому такий строк як декада. 

Наприклад, згідно статті 254 Податкового кодек-

су України сума податкових зобов’язань з рент-

ної плати за податковий (звітний) період, що до-

рівнює календарному місяцю, сплачується плат-

ником рентної плати за місцем його податкової 

реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 

25 числа поточного місяця, 5 числа наступного 

місяця) виходячи з: фактичних обсягів природного 

газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх 

транспортування територією України у відповід-

них декадах місяця; фактичних обсягів нафти і на-

фтопродуктів, що транспортуються територією 

України у відповідних декадах місяця [2]. 

День є самою короткою одиницею обчис-

лення у податковому праві. Розрізняють два спо-

соби обчислення строків в днях – в календарних і 

робочих днях. У податковому праві України, як і 

в більшості галузей права, строк традиційно об-

числюється в календарних днях, а в окремих ви-

нятках у робочих (операційних, банківських) 

днях. Хоча, наприклад, у Російській Федерації, за 

загальним правилом, строки у податковому праві 

обчислюються саме в робочих днях [6, с. 36]. 

Враховуючи, що строк, який складається з днів, 
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порівняно коротший, застосовуваний законодав-

цем підхід про не зарахування до такого періоду 

вихідних і святкових днів збільшує строк і, отже, 

дозволяє розширити можливості суб’єктів подат-

кових правовідносин реалізувати свої права і ви-

конати покладені на них обов’язки. Водночас, 

незважаючи на вказаний ефект, зазначені поло-

ження породжують і певні труднощі в порядку 

обчислення строків. Одне з головних питань: які 

дні в тижні вважати вихідними, а які робочими? 

Справа в тому, що податкове законодавство Ук-

раїни не містить визначення робочого, вихідного 

та святкового днів, що не дозволяє дати точну 

відповідь на поставлене питання. Справа в тому, 

що трудове законодавство передбачає різні ре-

жими робочого часу: п’ятиденний тиждень з 

двома вихідними днями та шестиденний тиждень 

з одним вихідним днем. У деяких організаціях 

призупинка роботи у вихідні дні неможлива з 

виробничо-технічних та організаційних умов.  

У таких умовах вихідні дні надаються в різні дні 

тижня по черзі кожній групі працівників згідно з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. І 

якщо обчислення строку в робочих днях залежить 

від режиму робочого дня організації, то контро-

люючий орган зобов’язаний враховувати цей факт 

при проведенні перевірок і притягненні платників 

податків до відповідальності. З наведеного прикла-

ду можна зробити висновок, що при обчисленні 

строків робочими днями в особливих випадках до 

них можуть зараховуватися субота і неділя, які, як 

правило, є вихідними днями, і виключатися робочі 

дні, які в деяких організаціях є вихідними. 

Також у податковому законодавстві вико-

ристовується термін “операційний день”, під 

яким розуміється частина робочого дня, відведе-

ного для прийому та обслуговування клієнтури в 

банках та виконання банківських операцій з кре-

дитування, розрахунків, прийому та видачі готівки 

та ін. Документи, що надійшли в банк по закінчен-

ні операційного дня, відображаються в балансі на-

ступного робочого дня [7, с. 396]. Ця одиниця часу 

використовується платниками податків при подан-

ні податкової декларації [2, ст. 49]. 

Не дивлячись на те, що момент закінчення 

перебігу строку визначений для кожної одиниці 

обчислення, на практиці існують деякі загальні 

правила визначення закінчення строків. Актуа-

льні і окремі проблеми їх застосування. Одне з 

таких загальних правил полягає в установленні 

кінцевого часу для вчинення дії – 24 година 

останнього дня строку. Наприклад, відповідно до 

пункту 49.5 статті 49 Податкового кодексу Укра-

їни, платник податків при поданні податкової 

звітності в електронній формі зобов’язаний здій-

снити таке відправлення на адресу контролюю-

чого органу не пізніше закінчення останньої го-

дини дня, в якому спливає такий граничний 

строк [2]. Але дане правило більше має деклара-

тивний характер. Важко уявити час роботи конт-

ролюючого органу, банку чи будь-якої організа-

ції до 24 години включно. У зв’язку з цим цікаве 

уточнення П.І. Жигалкіна про те, що якщо ці дії 

мають бути здійснені на підприємстві, установі, 

організації, то строк спливає в той час, коли в 

них згідно з установленими правилами припи-

няються відповідні операції [11, с. 34]. 

Ще одним правилом визначення закінчен-

ня строків є таке положення: у випадку, коли 

останній день строку припадає на вихідний або 

святковий день, днем закінчення строку вважа-

ється найближчий наступний за ним робочий 

день. Дане положення необхідно застосовувати з 

урахуванням особливостей, визначених статтею 

49 Податкового кодексу України. Зокрема, від-

повідно до пункту 49.20 статті 49 Податкового 

кодексу України, якщо останній день строку по-

дання податкової декларації припадає на вихід-

ний або святковий день, то останнім днем строку 

вважається операційний (банківський) день, що 

настає за вихідним або святковим днем. Граничні 

строки подання податкової декларації можуть 

бути збільшені за правилами та на підставах, пе-

редбачених Податковим кодексом України. Пла-

тник податків зобов’язаний самостійно сплатити 

суму податкового зобов’язання, зазначену у по-

даній ним податковій декларації, протягом 10 

календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого 

податковим кодексом України для подання пода-

ткової декларації, крім випадків, установлених 

пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу Ук-

раїни. Тобто термін сплати податків і зборів не 

переноситься у зв’язку з перенесенням термінів 

подання податкових декларацій. Крім того, нор-

ма пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу 

України щодо перенесення останнього дня стро-

ку подання податкової декларації не може бути 

застосована до звіту про суми податкових пільг, 

оскільки такий звіт не є податковою декларацією 

в розумінні пункту 46.1 статті 46 Податкового 

кодексу України [17]. 

Якщо останній день сплати податкового 

зобов’язання припадає на вихідний або святко-

вий день, то Податковим кодексом України та-

кож не передбачено перенесення термінів спла-

ти. Платник податків зобов’язаний самостійно 

сплатити суму податкового зобов’язання, зазна-
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чену у поданій ним податковій декларації, протя-

гом 10 календарних днів, що настають за остан-

нім днем відповідного граничного строку подан-

ня податкової декларації без урахування перене-

сення термінів подання звітності у зв’язку з ви-

хідними чи святковими днями [18]. 

Очевидно, що обчислення строку-періоду 

згідно з приписами закону є гарантією належної 

реалізації прав і виконання обов’язків без загрози 

застосування негативних правових наслідків. Разом 

з тим, у правозастосовній практиці зустрічаються 

ситуації, коли встановленого строку в силу поваж-

них причин явно недостатньо для здійснення юри-

дично значимих дій. У зв’язку з цим діюче подат-

кове законодавство передбачає такі способи зміни 

порядку обчислення строків: продовження, призу-

пинення, відновлення. Застосування кожного з них 

зумовлено необхідністю збільшення встановленого 

законом строку. 

Продовження строку традиційно розумі-

ється як збільшення його тривалості. Продовжен-

ня строку можливе при дотриманні ряду умов:  

1) пропуск строку або наявність загрози його 

пропуску; 2) можливість продовження строку 

має бути прямо передбачена законом; 3) особа, 

яка заявляє про продовження, повинна обґрунту-

вати необхідність продовження строку (вказати 

наявність поважної причини) [6, с. 44]. 

Призупинення строку як спосіб зміни по-

рядку обчислення строків застосовується у пода-

тковому законодавстві в двох випадках: 1) при-

зупинення строку проведення документальної 

планової та позапланової перевірки (стаття 82 

Податкового кодексу України); 2) призупинення 

строку давності у випадку заборони контролюю-

чому органу рішенням суду проводити перевірку 

платника податків або його перебування за ме-

жами України, якщо таке перебування є безпере-

рвним та дорівнює чи є більшим 183 дні (стаття 

102 Податкового кодексу України). 

На відміну від продовження, яке зорієнтова-

не на надання зацікавленій особі більшого періоду 

часу для здійснення яких-небудь юридично значи-

мих дій, призупинення виключає здійснення таких 

дій у проміжок часу, протягом якого строк призу-

пинено в силу певних обставин. Мета призупинен-

ня – збільшити основний строк на “призупинений” 

час з метою компенсувати його. У зв’язку з цим 

доречне зауваження Е.В. Ісаєвої про призупинення 

перебігу строку як про порушення нормального 

порядку його перебігу [13, с. 169]. 

При характеристиці такого способу зміни 

порядку обчислення строку, як відновлення, за-

значимо таке. По-перше, відновлення застосову-

ється стосовно строків, у рамках яких може бути 

реалізоване відповідне право: право на звернення 

до вищестоящого органу або до суду. По-друге, 

сам строк не збільшується і, як наслідок, відсут-

ня будь-яка обов’язкова процедура його збіль-

шення, як це передбачено стосовно продовження 

та призупинення. Юридично значима дія, а саме 

звернення до вищестоящого органу або суду 

здійснюється за межами строку. По-третє, підс-

тавою відновлення строку завжди є суб’єктив-

ний, оціночний критерій, пов’язаний з наявністю 

поважних причин пропуску строку. Вирішення 

питання про наявність таких причин віднесено 

до юрисдикції уповноважених органів. 

Стаття 32 Податкового кодексу України 

передбачає можливість зміни строку сплати по-

датку. Формами зміни строку сплати податку є: 

відстрочка, розстрочка, податковий кредит. Але 

при такій зміні змінюється саме строк сплати, а 

не порядок його обчислення. Новий строк сплати 

податку встановлюється в рішенні компетентно-

го органу, договорі [5]. 

Враховуючи вказані особливості зміни по-

рядку обчислення строку, можна дати такі ви-

значення продовження, призупинення та віднов-

лення строків. Під продовженням строків необ-

хідно розуміти збільшення строку для здійснення 

відповідної дії у зв’язку з пропуском чи загрозою 

його пропуску при наявності поважних причин, 

визнаних такими законом чи уповноваженим ор-

ганом. Призупинення строку – це тимчасове 

припинення компетентними органами його пере-

бігу в силу причин, визнаних законом поважни-

ми, що тягне за собою збільшення загального 

строку (з його початку до закінчення) на період 

призупинення. Основним завданням призупи-

нення є необхідність компенсувати відведений 

законом час для здійснення дій, здійснення яких 

у призупинений час було неможливо. Віднов-

лення строку – це надання компетентними ор-

ганами юридичної сили дії, яка була вчинена за 

межами строку, у зв’язку з його пропуском з по-

важних причин, наявність чи відсутність яких 

визначається вказаними органами в силу їх 

юрисдикції. Пропуск строку у податковому праві 

є наслідком бездіяльності учасників податкових 

правовідносин на всьому протязі часу (для строків-

періодів) чи до спливу певного моменту (для стро-

ків-моментів), установленого для здійснення пе-

редбачених законодавством дій, а причини такого 

пропуску не можуть бути визнані поважними. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 

зазначимо що, порядок обчислення строків, а 

також порядок зміни обчислення строків, є од-
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ним з головних елементів інституту строків у 

податковому праві. Правильне визначення й об-

числення строків впливає на ефективність захис-

ту порушених прав і законних інтересів суб’єк-

тів податкових правовідносин. Проте на практиці 

досить часто зустрічаються проблеми застосу-

вання строків, що є наслідком недосконалості 

діючого податкового законодавства. 
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THE PROCEDURE OF CALCULATION TERMS IN THE TAX LAW 

Summary 

The procedure of calculation terms is one of the main elements of the institution of terms in tax law. The correct 

definition and calculation of time limits affect the effectiveness of the protection of violated rights and legitimate 

interests of subjects in the tax relations. However, in practice, quite often there are problems of application deadline, 

which is a consequence of the imperfection of the current tax legislation. 
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ПРОЦЕДУРА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

Аннотация 

Процедура исчисления сроков является одним из главных элементов института сроков в налоговом праве. 

Правильное определение и исчисление сроков влияет эффективность защиты нарушенных прав и законных интере-

сов субъектов налоговых правоотношений. Тем не менее, на практике достаточно часто встречаются проблемы при-

менения сроков, что является следствием несовершенства действующего налогового законодательства. 
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НОРМИ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА  

ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Визначені проблеми законодавчого закріплення відповідальності за вчинення корупційних діянь. Про-

аналізовано норми адміністративного та кримінального законодавства, яке регламентує відповідальність за 

вчинення корупційних правопорушень та злочинів в сфері службової діяльності. Запропоновано розробити та 

закріпити в Кримінальному кодексі України нові склади злочинів, які будуть охоплюватись родовим поняттям 

«корупційні злочини». 

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин, службова діяльність, кримі-

нальна відповідальність. 

 

Актуальність теми. Сучасний стан розви-

тку процесів державотворення та демократизації 

публічно-правових й соціально-економічних від-

носин  багато в чому залежить від ефективності 

діяльності органів державної влади, а також ор-

ганів публічного управління суб’єктів приватно-

го права. Лібералізація діяльності суб’єктів гос-

подарювання та процесів ведення ними економі-

чної діяльності, спрощення системи дозвільних 

процедур, розвиток системи соціальних послуг – 

все це вимагає прозорості та зрозумілості діяль-

ності апарату держави. Управлінський вплив, 

якій здійснюють компетентні органи на вказані 

процеси повинен бути обґрунтованим та базува-

тися на принципах законності, верховенства пра-

ва, рівності та інших засадах демократичних пе-

ретворень. Разом з тим, діяльність державних 

органів завжди уособлюється в діях конкретних 

виконавців – посадових осіб, – які частіше за все 

не ототожнюють себе із державою та діють у 

власних, переважно корисливих інтересах. Кору-

пційні схеми, стали вже усталеною практикою 

діяльності посадових осіб багатьох державних 

інституцій. Це не тільки ускладнює діяльність 

суб’єктів  господарювання чи порушує права та 

свободи громадян, таке явище як «корупція» вза-

галі спаплюжує саму місію діяльності органів 

державної влади. Правова система України має 

важелі боротьби із подібними проявами, коли 

посадові особи, фактично вимагають «оплатити 

надані ними послуги», однак ці важелі вочевидь 

не мають необхідної ефективності. Тому на сьо-

годні все більше актуалізується питання щодо 

запровадження кримінальної відповідальності за 

корупційні діяння.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблематика необхідності запровадження кри-

мінальної відповідальності за корупційні діяння 

знайшла своє відображення в працях таких вче-

них, як М.І. Бажанов, Л.Д. Гаухман, О.Г. Каль-

ман, Н.В. Кимлик, Д.Г. Михайленко, Є.В. Нев-

мержицький, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, І.В. Губе-

нко, О.В. Шевченко та ін.  

Мета статті. Метою даної статті є визна-

чення необхідності впровадження кримінальної 

відповідальності за корупційні діяння, можливо-

сті розробки та закріплення в Кримінальному 

кодексі України нових складів злочинів, які бу-

дуть охоплюватись родовим поняттям «коруп-

ційні злочини».  

Виклад основного матеріалу. Досліджен-

ня такого явища як «корупція», особливо в аспе-

кті визначення співвідносного виду покарань за 

різні прояви корупційних діянь, полягає у тому, 

що сам по собі феномен корупції є надзвичайно 

всеосяжним та може сприйматися по різному в 

залежності від кутів зору під якими дане явище 

аналізується. Як зауважує Н.В. Кимлик склад-

ність розуміння і визначення феномену корупції 

певною мірою зумовлено поєднанням мультипо-

лярних політичних, правових, економічних, соці-

альних і психологічних чинників, про що свід-

чать результати численних досліджень останніх 

років [8, с. 218-225]. 

У своїх дослідженнях М.І. Мельник зазна-

чає, що корупція – не просто соціальне, але і 

психологічне та моральне явище. Адже вона не 

існує поза людей – їх поведінки, діяльності. Ко-

рупція – це спосіб мислення, який обумовлює 

спосіб життя [9]. Натомість Є. В. Невмержиць-

кий вбачає у корупції суто правову структуру як 

первинну основу протиправної діяльності чи 

бездіяльності, яка полягає у підкупі державних 

службовців і громадських діячів, хабарництві та 
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зловживанні службовим становищем, розкрадан-

ні державного, колективного або приватного 

майна, нецільовому використанні бюджетних 

коштів, зайнятті чиновниками підприємницькою 

діяльністю, сприянні з корисливою метою коме-

рційній діяльності певних осіб, наданні їм необ-

ґрунтованих переваг і пільг, призначенні на по-

сади некомпетентних осіб тощо [11]. 

О. В. Шевченко визначає корупцію як соці-

ально-політичне явище, яке, однак, являє собою 

сукупність неправомірних дій осіб, наділених 

владними повноваженнями, що пов’язані із задо-

воленням власних потреб і інтересів [13]. При 

цьому як Є. В. Невмержицький [11], так і  О.В. 

Шевченко [13], і ще раніше Л.Д. Гаухман [6, с. 

2–6] визначають дві ключові характерні ознаки  

корупції – це тривалість та усталеність коруп-

ційних зв’язків.  

Що стосується правового поля та антико-

рупційного законодавства, то слід зазначити, що 

поняття «корупційна злочинність» відображаєть-

ся  лише опосередковано, її можна визначити 

лише проаналізувавши ознаки, які притаманні 

діянням, що містять у собі склад корупційного 

злочину, який також немає нормативного визна-

чення на законодавчому рівні. Цей термін вико-

ристовується у різних міжнародних документах, 

проте визначення його немає.  

Наприклад Кримінальна конвенція про бо-

ротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року перед-

бачає встановлення у національному законодав-

стві країн, що приєдналися до неї, кримінальної 

відповідальності за такі види корупційних діянь: 

хабарництво (учинене як державними посадови-

ми особами, так і в приватному секторі); зловжи-

вання впливом; відмивання доходів, отриманих 

від злочинів, пов’язаних із корупцією; фінансові 

злочини [2]. В Кодексі поведінки посадових осіб 

корупція визначена як зловживання службовим 

становищем для досягнення особистої або гру-

пової вигоди, а також незаконне отримання дер-

жавними службовцями вигоди у зв’язку зі служ-

бовим становищем [1]. В Законі України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» корупція 

визначається як використання посадовою особою 

наданих їй службових повноважень та пов'язаних 

із цим можливостей з метою одержання непра-

вомірної вигоди або прийняття обіцянки/ пропо-

зиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання не-

правомірної вигоди посадовій  особі або на її ви-

могу іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити цю особу до протиправного ви-

користання наданих їй службових повноважень 

та пов'язаних із цим можливостей [5]. 

При цьому ст. 21 даного Закону визначає, 

що за вчинення корупційних правопорушень 

винні особи притягаються до кримінальної, ад-

міністративної, цивільно-правової та дисциплі-

нарної відповідальності в установленому зако-

ном порядку. При більш детальному аналізі зміс-

ту вказаного Закону можна прийти до висновку, 

що він прямо передбачає відповідальність осіб, 

винних у корупційних правопорушеннях, у ви-

гляді звільнення з роботи. Всі інші види відпові-

дальності передбачаються Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУ-

ПАП) [3] та Кримінальним кодексом України 

(далі – КК України) [4], однак лише в  КПУАП 

міститься поняття «корупційне правопорушен-

ня». На думку деяких вчених [7, с. 27–36; 10, с. 

352–357] така ситуація є надзвичайно зручною 

для осіб, які скоюють корупційні діяння, оскіль-

ки їх завжди можна кваліфікувати як корупційні 

правопорушення і застосовувати відповідаль-

ність передбачену саме КУПАП, яка є значно 

м’якшою ніж відповідальність, яка може бути  

передбачена КК України в разі включення до 

його складу «корупційних злочинів».  

Слід зазначити, що в КУПАП до адмініст-

ративних правопорушень за які передбачена ад-

міністративна відповідальність відносяться [3]: 

порушення обмежень щодо сумісництва та су-

міщення з іншими видами діяльності (стаття 172-

4); порушення встановлених законом обмежень 

щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-

5); порушення вимог фінансового контролю 

(стаття 172-6); порушення вимог щодо повідом-

лення про конфлікт інтересів (стаття 172-7); не-

законне використання інформації, що стала ві-

дома особі у зв'язку з виконанням службових по-

вноважень (стаття 172-8); невжиття заходів щодо 

протидії корупції (стаття 172-9). 

При цьому, так би мовити, «найтяжча» від-

повідальності наступає саме за порушення об-

межень щодо сумісництва та суміщення з інши-

ми видами діяльності, що тягне за собою накла-

дення штрафу від ста до двохсот неоподаткову-

ваних мінімумів доходів громадян з конфіскаці-

єю отриманого доходу від такої діяльності. 

Оскільки в КК України немає прямої вказі-

вки на відповідальність за корупційні злочини, та 

взагалі відсутнє визначення такого роду проти-

правної поведінки, то аналізуючи сутність по-

няття «корупції», а також сферу суспільних від-

носин, в якій стає можливою корупційна діяль-

ність, приходимо до висновку що наближеними 
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до корупційних злочинів є злочини у сфері слу-

жбової діяльності та професійної діяльності, по-

в'язаної з наданням публічних послуг (Розділ 

XVII КК України). До таких злочинів відносять-

ся [4]: зловживання владою або службовим ста-

новищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи 

в інших особистих інтересах або в інтересах тре-

тіх осіб використання службовою особою влади 

чи службового становища всупереч інтересам 

служби, якщо воно завдало істотної шкоди охо-

ронюваним законом правам, свободам та інтере-

сам окремих громадян або державним чи гро-

мадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб (стаття 364); зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової фо-

рми (стаття 364-1); перевищення влади або слу-

жбових повноважень, тобто умисне вчинення 

службовою особою дій, які явно виходять за ме-

жі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони 

завдали істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, інтересам окремих громадян, державним 

чи громадським інтересам, інтересам юридичних 

осіб (стаття 365); перевищення повноважень 

службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової фо-

рми (стаття 365-1); зловживання повноваження-

ми особами, які надають публічні послуги (стат-

тя 365-2); службове підроблення (стаття 366); 

службова недбалість, тобто невиконання або не-

належне виконання службовою особою своїх 

службових обов'язків через несумлінне ставлен-

ня до них, що завдало істотної шкоди охороню-

ваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам окремих юридичних осіб 

(стаття 367); прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (стаття 368); незаконне збагачення, тобто 

одержання службовою особою неправомірної 

вигоди у значному розмірі або передача нею та-

кої вигоди близьким родичам (стаття 368-2); під-

куп службової особи юридичної особи приватно-

го права незалежно від організаційно-правової 

форми (стаття 368-3); підкуп особи, яка надає 

публічні послуги (стаття 368-4); пропозиція або 

надання неправомірної вигоди службовій особі 

(стаття 369); зловживання впливом, тобто пропо-

зиція або надання неправомірної вигоди особі, 

яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку 

вигоду або за надання такої вигоди третій особі 

вплинути на прийняття рішення особою, уповно-

важеною на виконання функцій держави (стаття 

369-2); провокація підкупу, тобто свідоме ство-

рення службовою особою обставин і умов, що 

зумовлюють пропонування, обіцянку чи надання 

неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, 

обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім 

викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав не-

правомірну вигоду або прийняв пропозицію, обі-

цянку чи одержав таку вигоду (стаття 370). 

Д.Г. Михайленко у своїх дослідженнях 

приходить до висновку, що з врахуванням сучас-

них тенденцій щодо визначення поняття корупції 

можна узагальнити, що в правовому смислі під 

корупцією розуміється явище, яке охоплює всю 

сукупність корупційних діянь, пов’язаних з про-

типравним використанням публічною чи приват-

ною службовою особою повноважень чи пов’яза-

них з цим можливостей в особистих інтересах чи 

інтересах третіх осіб, з метою незаконного одер-

жання благ майнового чи немайнового характеру 

для себе та/або інших осіб, а також відповідно 

неправомірне надання таких благ. Враховуючи 

наведене, більшість злочинів у  сфері службової 

діяльності співвідноситься з корупцією, як час-

тина та ціле (зокрема це стосується незаконного 

збагачення, одержання неправомірної вигоди, 

тощо) [10, с. 352–357]. 

Більш радикальну позицію займає І.В. Чу-

бенко та деякі інші вчені які не лише на теорети-

чному рівні співставляють склади злочинів, за-

кріплені в КК України, та корупційні діяння, а 

пропонують законодавче закріплення поняття 

«корупційний злочин» та внесення відповідних 

змін до КК України, зокрема у Розділ XVII, шля-

хом розробки нового складу злочину – «коруп-

ційний злочин» [12, с. 113–117.]. 

Продовжуючи висвітлювати дану тезу, слід 

відмітити, що одним складом злочину не охопи-

ти всі діяння, що підпадають під ознаки коруп-

ційних, а тому доцільно запропонувати родовий 

склад корупційних злочинів з виділенням особ-

ливих його рис.  

Отже, родовим об’єктом корупційних зло-

чинів пропонується визначити суспільні відно-

сини, що забезпечують нормальну, в межах пра-

вового поля, з урахуванням мінімально необхід-

них термінів надання соціальних або інших пос-

луг, діяльність органів державної влади та місце-

вого самоврядування, публічних органів, а також 

апарату управління підприємств, установ, орга-

нізацій незалежно від форми власності. При чому 

окремі корупційні злочини можуть мати два без-

посередніх об’єкти: суспільні відносини, що за-

безпечують діяльність в кожній конкретній ланці 

управління, а також суспільні відносини в конк-

ретній функціональній площині діяльності орга-
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нів влади та їх посадових осіб. Так, одержання 

неправомірної вигоди має бути виділено в окре-

мий склад злочину об’єкт якого варіюватиметься 

від виду діяльності органу державної влади,  а та-

кож від суспільних наслідків, до яких може приз-

вести протиправна діяльність (бездіяльність) поса-

дової особи в разі протизаконного затягування в 

часі вирішення того чи іншого питання.   

Що стосується об’єктивної сторони, то ко-

рупційні злочини можуть бути вчинені як шля-

хом дії, так і бездіяльності, при цьому обов’яз-

ковою ознакою цих злочинів має бути наявність 

безпосереднього зв’язку між діяннями особи та її 

службовим становищем. Власне, в цьому аспекті 

корупційні злочини тотожні зі злочинами у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності. 

Теж саме стосується і належності суспільно не-

безпечних наслідків, які полягають у заподіянні 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, 

свободам та інтересам осіб, державним або сус-

пільним інтересам, а також у наявності причин-

ного зв’язку між порушеннями посадовою осо-

бою своїх обов’язків та наслідків, що мали місце 

внаслідок такого порушення. 

Суб’єктом усіх корупційних злочинів має 

бути визначено посадову особу, тобто особу що 

займає певну посаду, як в органах державної 

влади, місцевого самоврядування, такі в органі-

заціях, установах, підприємствах приватної фор-

ми власності, або в органах публічного управ-

ління.  Винятком має бути суб’єкт злочинів, що 

передбачають підкуп посадової особи або пропо-

зицію такого підкупу. 

Суб’єктивна сторона корупційних злочинів 

уособлюється як у вчинені умисних злочинів, так і 

через необережність. Що ж стосується психічного  

ставлення особи до наслідків вчиненого нею кору-

пційного діяння, то воно  характеризується як уми-

сною, так і необережною формою вини. 

Особливо увагу слід приділити додатковим 

кваліфікаційним ознакам корупційних діянь, 

провідне місце серед яких має посісти тривалість 

та системність вчинення корупційних злочинів. 

Тобто системне, протягом тривалого часу, вчи-

нення одного корупційного злочину або декіль-

кох різних корупційних злочинів, що однак пок-

риваються межами компетенційного наванта-

ження посадової особи, слід вважати обставиною  

що обтяжує покарання.  

Отже, детальна та ґрунтовна розробка відпо-

відних змін до КК України в аспекті включення до 

його складу нового виду злочинів «корупційних 

злочинів» дасть змогу запровадити більш адекват-

ну міру відповідальності за корупційні діяння та 

сприятиме в подальшому підвищенню ефективно-

сті боротьби з корупційними проявами в Україні.  

Висновки. Аналіз правового поля України 

дає всі підстави стверджувати, що сучасне трак-

тування законодавцем корупційних діянь та ви-

значення категорії «корупції» загалом не сприяє 

ефективній боротьбі із її проявами в сфері дер-

жавного та публічного управління. Постає нага-

льна потреба запровадження більш дієвих меха-

нізмів боротьби із корупцією, і зокрема шляхом 

встановлення більш жорстких видів відповідаль-

ності. Досягти цього можливо в разі розробки та 

закріплення в КК України нових складів злочи-

нів, що охоплюватимуться родовим поняттям 

«корупційні злочини». Як демонструють резуль-

тати проведеного дослідження їх склад може бу-

ти тотожнім складу злочинів  в сфері  службової 

діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з 

наданням публічних послуг, однак склад кожно-

го з них слід деталізувати, в такий спосіб, щоб 

унеможливити уникнення кримінального пока-

рання особами винними в корупційних злочинах 

шляхом перекваліфікації таких діянь в корупцій-

ні  правопорушення. Крім того, слід передбачити 

наявність кваліфікаційних ознак корупційних 

злочинів, що впливатиме на ступінь тяжкості 

покарання за їх вчинення. 
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NORMS ON CORRUPTION CRIMES AS A NECESSARY COMPONENT  

OF THE SPECIAL PART OF CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

 

Summary 

The problems of legislative allocation of the responsibility for corruption actions are determined. The 

administrative and criminal legislation norms, which regulate responsibility for committing corruption of-

fences and crimes in the sphere of official activity, are analyzed. It is offered to develop and allocate new 

corpora delicti, covered by the generic therm “corruption crimes”, in Criminal Code of Ukraine.  

Кey words: corruption, corruption offence, corruption crime, official activity, criminal responsibility. 

 

В.Е. Скулыш 

НОРМЫ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ КАК НЕОБХОДИМАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

 

Аннотация 

Определены проблемы законодательного закрепления ответственности за совершение корруп-

ционных деяний. Проанализированы нормы административного и уголовного законодательства, ко-

торым регламентируется ответственность за совершение коррупционных правонарушений и пре-

ступлений в сфере служебной деятельности. Предложено разработать и закрепить в Уголовном ко-

дексе Украины новые составы преступлений, которые будут охватываться родовым понятием «кор-

рупционные преступления».  

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, коррупционное преступление, 

служебная деятельность, уголовная ответственность. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ДЖЕРЕЛА, ОЗНАКИ,  

СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ 

 
Розглянено актуальні проблеми, пов'язані із транснаціональною організованою злочинністю, досліджені 

її джерела й ознаки, проаналізована система взаємозв'язків, які утворюють її комунікаційний контур. Автором 

представлений власний погляд на транснаціональну організовану злочинність, що дозволяє відокремити її від 

суміжних видів злочинної діяльності. Зроблено висновок про те, що розвиток цивілізації створив належні умо-

ви для появи самостійного виду злочинності – транснаціональної, характерною ознакою якої є поява транснаці-

ональних злочинних організацій, структурованість і географічна спрямованість, наявність інших ознак, харак-

терних винятково для цієї форми злочинної діяльності. 

Ключові слова: транснаціональна злочинність, глобалізація, організація, структура, взаємозв'язки, джере-

ла, ознаки. 

 

Постановка проблеми. Процеси, які на 

початку ХХІ століття протікають у світовій еко-

номіці, торгівлі, суспільно-політичному житті, є 

передумовою виникнення принципово нової си-

туації у кримінальному світі, що знаходить своє 

відбиття, зокрема, у появі транснаціональної 

злочинності, яку можна віднести до новітніх фе-

номенів, які формують сучасну злочинну карти-

ну світу. Усвідомлення глобальної загрози, яку 

несе транснаціональна організована злочинна 

діяльність, і виникнення проблем, які пов’язані з 

необхідністю боротьби з нею беруть свій поча-

ток з кінця ХХ століття. Відповідно, стислий 

термін існування як самого явища, так і його на-

укового осмислення не дає змоги всебічно та 

глибоко його дослідити й усвідомити. 

 Але вже існуючий рівень дослідження да-

ної проблеми дає змогу констатувати, що нині 

транснаціональна організована злочинність – це 

найбільш складний об'єкт для наукового дослі-

дження в силу своєї багатогранності та тотальної 

антитранспарентності [18]. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
У світовій кримінологічної літературі ще не на-

працьовано загальноприйнятого та беззаперечно-

го визначення поняття транснаціональної органі-

зованої злочинності, те ж саме можна сказати і 

про міжнародні документи, які по-різному трак-

тують цей злочинний феномен. 

Зміст поняття транснаціональна організо-

вана злочинність рядом авторів визначається по-

різному: на базі опису її найбільш типових ознак, 

через характеристику транснаціональних зло-

чинних організацій [6, с. 8-10], а також за допо-

могою визначення більш широкого поняття 

«транснаціональної злочинності» [10, с. 20] і 

більш вузького поняття «діяльність трансна-

ціональних кримінальних корпорацій» [11, с. 11]. 

Сучасна наукова думка розбігається у 

принципових питаннях, які стосуються трансна-

ціональної організованої злочинності, зокрема 

відсутня єдність щодо віднесення транснаціона-

льних організованих злочинних організацій до 

самостійної форми злочинності. Російські вчені 

вважають, що транснаціональні злочинні органі-

зації є підвидом загальної організованої злочин-

ності, наголошуючи, що «в останні десятиліття 

ХХ століття організована злочинність набула 

вищої форми свого розвитку і стала носити тран-

снаціональний характер» [9].  

Також у науці має місце змішування по-

нять транснаціональна організована злочинність 

і міжнародна злочинність, що також є проблем-

ним моментом у її відмежуванні від інших спорі-

днених видів злочинної діяльності. Суттєво від-

різняється і перелік ознак, які характеризують це 

явище, що в принципі дає підстави для того, щоб 

не розглядати транснаціональну організовану 

злочинність як самостійне явище сучасного кри-

мінального світу. На наш погляд, ці підходи де-

що спрощені по відношенню до цього виду зло-

чинності, безумовно, що сучасну транснаціона-

льну організовану злочинність відрізняють від 

традиційної організованої злочинності як витоки, 

так і характерні, унікальні ознаки, на які вказані 

вище науковці не звертають належної уваги. 

 В Україні проблеми, пов’язані з транснаці-

ональною злочинністю, також є предметом пог-

либлених наукових досліджень, які різняться 

всебічністю. До організаційних і правових про-

блем протидії транснаціональній злочинності звер-

талися Г. П. Пожидаєв [17], І. В. Пшеничний [19]. 

Фактори, які впливають на формування транснаці-

ональної організованої злочинності вивчали А. Д. 

Дорошенко [8], М. Г. Вербенський [4]. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/44422.html
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Кримінологічна характеристика окремих 

форм транснаціональної організованої злочинно-

сті подана у працях М. Г. Вербенського [5], Н. Є. 

Міняйло [15], Е. В. Расюк [20]  та ін., а глобаль-

ний вимір транснаціональної злочинності аналі-

зував А. Бова [2].  

У цих працях на новому теоретичному рів-

ні розглядаються питання, які стосуються про-

блем, пов’язаних із транснаціональною злочин-

ністю. Досягненням українських науковців є те, 

що вони виокремлюють цей вид злочинності в 

окремий напрям злочинної діяльності. Водночас 

багато принципових моментів, які стосуються 

проблем транснаціональної організованої зло-

чинності, потребують уточнення та поглиблення, 

оскільки залишаються майже недослідженими 

сучасною наукою. 

Метою статті є визначення витоків, ознак, 

структури взаємозв’язків, які характеризують су-

часну транснаціональну організовану злочинність. 

Виклад основного матеріалу. На початку 

ХХІ століття злочинність набуває транснаціональ-

ного характеру, стає реальною загрозою для світо-

вого співтовариства як за своїми масштабами, так і 

за мірою впливу на інші соціальні інститути, дер-

жаву і суспільство, на окремо взятого індивіда. 

Можна погодитися з думкою, що фактори 

розвитку транснаціональних злочинних органі-

зацій пов'язані із появою відповідних можливос-

тей на глобальному рівні, як зазначають науков-

ці, витоки транснаціональної злочинності треба 

шукати в тих змінах, які супроводжують розви-

ток людської цивілізації наприкінці ХХ – почат-

ку ХХІ століття [14, с. 99]. 

 До таких ознак сучасної цивілізації, які 

вміло використовуються транснаціональною 

злочинністю, можна віднести: 

1. Нові тенденції розвитку міждержавних 

та міжнародних відносин, розширення економіч-

них і соціальних зв'язків, підвищення «прозорос-

ті» кордонів, розвиток міжнародної торгівлі, по-

ява нових ринків збуту, збільшення міжнародних 

перевезень, що створює комплекс можливостей 

для активної діяльності транснаціональної орга-

нізованої злочинності. 

2. Розвиток міжнародних банківських, ін-

ших фінансових структур, інформаційних техно-

логій, що сприяє швидкому переказу грошей з 

використанням електронних мереж. 

3. Міграція населення, утворення в різних 

країнах етнічних діаспор, які мають власні тра-

диції та власну ментальність, зокрема менталь-

ність і традиції у сфері злочинній. 

4. Наявність розбіжностей у законодавстві 

різних країн, що використовуються злочинними 

організаціями для здійснення тих або інших не-

законних операцій. 

5. Утворення глобальної логістичної інфра-

структури, яка використовується для контрабан-

дної діяльності, «торгівлі людьми». 

Використовуючи ці, безумовно, прогресив-

ні цивілізаційні досягнення, сучасна транснаціо-

нальна організована злочинність на початку ХХІ 

століття формує силу, яка загрожує сучасному сві-

топорядку, утворює конгломерат, у якому тради-

ційні методи злочинної діяльності інтегровані в 

новітні злочинні схеми, де корупція і залякування, 

вбивства, викрадення людей, сучасні банківські 

технології та новітні засоби комунікації утворюють 

абсолютно новий вид злочинної діяльності. 

 Використовуючи перераховані вище фак-

тори, а також володіючи значними фінансовими, 

організаційними, політичними ресурсами транс-

національна організована злочинність має мож-

ливість не лише активно розвиватися, але і впли-

вати на економічну безпеку держав, у першу чер-

гу тих, де ринкова економіка ще не набула рис 

цивілізованої соціально-зорієнтованої системи, 

здатної відторгати й активно протидіяти злочин-

ній діяльності. Цілком справедлива думка про те, 

що транснаціональна організована злочинність 

особливо активна в тих країнах, де правоохоронна 

система та система правосуддя перебувають у ста-

дії формування (реформування), що дає змогу тра-

нснаціональним злочинним угрупованням активно 

протидіяти структурам та органам, які беруть уч-

асть у боротьбі зі злочинністю [3]. 

Сказане аж ніяк не означає, що загрози 

транснаціональної організованої злочинності но-

сять локальний характер. Цей вид злочинності 

поширив сферу свого впливу на всі регіони світу, 

і розвинені економіки також страждають від зло-

чинних транснаціональних організацій. 

Досліджуючи транснаціональну організо-

вану злочинність як феномен, який створений, як 

це не парадоксально, розвитком людської цивілі-

зації, по-перше, необхідно розуміти, що дане 

явище є цілком самостійним сегментом злочин-

ності, що має свої ознаки і системні характерис-

тики. По-друге, наукове визначення ознак транс-

національної організованої злочинності має ґру-

нтуватися на аналізі її системних взаємозв’язків, 

що дозволить вирішити завдання розробки та 

впровадження загальноприйнятої концепції бо-

ротьби із транснаціональною організованою зло-

чинністю «як основи для прийняття та підви-

щення ефективності міжнародного співробітниц-
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тва в цій сфері» [16].  По-третє, досліджуючи дану 

проблему необхідно усвідомити внутрішній зміст 

транснаціональної організованої злочинності, що 

дасть можливість уявити масштаб загрози, дослі-

дити умови існування цього виду злочинності. 

Своє бачення щодо транснаціональної ор-

ганізованої злочинності світова спільнота викла-

ла ще у 1988 році на Міжнародному симпозіумі 

по організованій злочинності, в матеріалах якого 

присутня загальна формула цього поняття, де 

транснаціональна організована злочинність ро-

зуміється як «будь-яка постійна участь групи 

людей або організації у злочинній діяльності, 

головна мета якої – отримувати прибуток всюди, 

незважаючи на наявність національних кордо-

нів» [21, с. 222].  

Аналіз цього визначення дав змогу виділи-

ти чотири ознаки, які характеризують транснаці-

ональну організовану злочинність: 1) наявність 

організації, 2) постійна участь у злочинній діяль-

ності; 3) наявність чітко вираженої економічної 

мети, 4) досягнення цієї мети пов'язане з перети-

ном національних кордонів. 

Ці ознаки досить чітко визначають харак-

терні риси транснаціональної організованої зло-

чинності, але, в принципі, такі ознаки як постій-

ність, організованість, а також корисливий мотив 

повною мірою стосуються традиційної організо-

ваної злочинності. Лише остання ознака, зазна-

чена у даному визначенні, - саме розширення 

географії злочинної діяльності з виходом за на-

ціональні кордони – є ознакою транснаціональ-

ної організованої злочинності. 

Саме на цю рису транснаціональної органі-

зованої злочинності вказують А. К. Бекряшев та 

І. П. Білозеров, зауважуючи, що «транснаціональна 

злочинність у загальному вигляді визначається як 

злочинність, яка виходить за межі однієї держави», 

хоча цей підхід досить спірний з погляду багатог-

ранності цього злочинного феномену [1]. 

Як здається, ця єдина підстава (міжнаціо-

нальність), яка на загальному рівні дає можли-

вість виділити транснаціональну організовану 

злочинність в окремий вид сучасної злочинності, 

не сприяє повному розкриттю її змісту, це явище 

потребує глибшого аналізу. 

Більш ґрунтовне визначення транснаціона-

льної злочинності подано у документах Всесвіт-

ньої конференції в Неаполі у 1994 році, де під 

транснаціональною організованою злочинною 

діяльністю розуміється здійснення злочинними 

організаціями незаконних операцій, пов'язаних з 

переміщенням потоків інформації, грошей, фізи-

чних об'єктів, людей, інших матеріальних і нема-

теріальних засобів через державні кордони з ме-

тою використання сприятливої ринкової кон'юн-

ктури в одній або кількох іноземних державах 

для отримання суттєвої економічної вигоди, а 

також для ефективного ухилення від соціального 

контролю за допомогою корупції, насильства і 

використання значних відмітностей у системах 

кримінального правосуддя різних країн [22]. 

Прогресивний характер такого визначення 

очевидний. Характерними ознаками транснаціо-

нальної організованої злочинності, які дають 

змогу відокремлювати цей вид злочинності від 

суміжних, споріднених, зокрема від загальної 

організованої злочинності визнані: 1) широкий 

перелік об’єктів злочинної діяльності, до складу 

яких входить інформація, а також наявність 

суб’єктів, які потрапляють у сферу злочинної 

діяльності – людей; 2) використання прогалин у 

системі кримінального законодавства різних кра-

їн; 3) корупція як наслідок та інструмент злочин-

ної діяльності.  

Своє бачення транснаціональної організо-

ваної злочинності викладено у науковій літера-

турі, зокрема зарубіжній, її аналіз дає змогу ви-

ділити два підходи в осмисленні цього явища, а 

саме: спроби визначити транснаціональну зло-

чинність на підставі системного опису злочин-

них організацій або ж через опис характерних 

ознак цієї діяльності. 

 Зокрема, Л. Шеллей виділяє три характер-

ні ознаки транснаціональної організованої зло-

чинності: географія злочинної діяльності: транс-

національна організована злочинність, як прави-

ло, базується в одній державі, але вчиняє злочини 

у кількох країнах; сфера інтересів транснаціональ-

ної організованої злочинності розповсюджується 

на всі сфери економіки, торгівлі, фінансів; ця дія-

льність приносить надприбутки, частина яких у 

подальшому використовується в корупційних схе-

мах, а також з метою подальшого вдосконалення 

злочинної діяльності [24, с. 173]. 

Інші науковці зазначають, що відмітними 

характеристиками транснаціональних злочинних 

організацій можна вважати глобальний масштаб 

їх операцій та перехід злочинної діяльності через 

кордони держав, мобільність, ефективну комуні-

кацію, швидку адаптацію до ринкових умов і 

правових умов, які створюють державні органи 

влади в тій або іншій країні з метою протидії 

злочинності [23, с. 155-156]. 

Узагальнюючи думки зарубіжних науков-

ців, можна констатувати, що для сучасної транс-

національної організованої злочинності характе-

рні такі ознаки: 
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1. Інтернаціональність: до складу трансна-

ціональної організованої злочинності входять 

представники різних національностей, що є при-

роднім і не перешкоджає реалізації злочинних 

схем, злочинів, в той же час в  її рамках можуть 

існувати і організації, які створені за етнічною 

ознакою, але і в цих випадках злочинні зв’язки є 

інтернаціональними. 

2. Структурованість: транснаціональні зло-

чинні організації мають складну структуру взає-

мозв’язків, пов’язані з іншими соціальними ін-

ститутами, всередині організацій має місце стро-

га ієрархія.  

3. Гнучкість: здатність транснаціональних 

злочинних організацій до активної співпраці з 

іншими соціально-політичними інститутами, до 

проникнення в законні інститути для отримання 

переваг і преференцій у процесі реалізації зло-

чинних схем. 

4. Силові методи розв’язання проблем: тра-

нснаціональні злочинні організації використо-

вують силу, погрози, шантаж з метою розв’я-

зання проблем, які перешкоджають реалізації 

злочинних схем. 

5. Злочинна інноваційність: транснаціональні 

злочинні організації використовують передові ін-

формаційні техніко-технологічні інновації з метою 

досягнення мобільності, ефективної комунікації 

для здійснення фінансових операцій і контролю. 

6. Швидкість та мобільність: транснаціона-

льні злочинні організації є мобільними з погляду 

переміщення в межах регіону, в якому реалізу-

ються злочинні схеми, національні кордони не є 

в цьому перешкодою, сучасні транспортні засо-

би, міжнародні логістичні коридори створюють 

умови для швидкого переміщення, транспорту-

вання та комунікації.  

7. Контроль: транснаціональні злочинні ор-

ганізації намагаються здійснювати тотальний 

контроль над певною сферою кримінальної дія-

льності, при цьому з конкурентами ведеться жо-

рстка боротьба, що нерідко призводить до тота-

льних кримінальних конфліктів. 

8. Адаптація: транснаціональні злочинні ор-

ганізації швидко адаптуються до економічних, 

політичних, юридичних, митних умов, у яких 

вони діють, використовують прогалини у зако-

нодавстві, неузгодженість дій правоохоронних 

органів з метою реалізації злочинних схем. 

9. Мотиви злочинної діяльності: переваж-

ним мотивом для злочинної діяльності є збага-

чення, тобто корисливий мотив провідний у дії 

транснаціональних злочинних організацій. 

Поряд із цими ознаками, які характеризу-

ють сучасну транснаціональну злочинність, її 

характерною ознакою є всебічність зв’язків як 

усередині злочиних організації, так і за її межа-

ми, що дозволяє стверджувати про наявність 

двох контурів злочинної комунікації – внутріш-

нього та зовнішнього.  

Внутрішній контур взаємозв’язків охоплює 

ієрархію, розподіл ролей, наявність «управлінсь-

кого», «інтелектуального» «силового», «бізнес»- 

блоків. Існування внутрішнього контуру взає-

мозв’язків зумовлює той факт, що суб’єкти тран-

снаціональної злочинності являють собою висо-

ко організовані, згуртовані злочинні організації, 

що функціонують на довгостроковій основі, які 

здатні організовуватися в жорсткі корпоративні 

структури, а також органічно поєднувати в собі 

чітко структуровані елементи управління в цент-

рі з більш розмитою і гнучкою системою взає-

мин на більш низьких рівнях. Тож головною 

ознакою внутрішнього контуру злочинної кому-

нікації є наявність транснаціональної злочинної 

організації, якою є кримінальна стійка організа-

ційна структура, в основі існування якої корис-

ливий мотив та інтелектуальна складова, яка 

здійснює злочинну діяльність, виходячи за межі 

національних кордонів, відповідно структурова-

на, функціонуюча на основі розподілу злочинних 

ролей та ієрархічних взаємозв’язків.  

Зовнішній контур злочинної комунікації – 

це взаємозв’язки із зовнішнім оточенням, про-

явом чого є використання насильства і корупції, 

які диференційовано використовуються злочин-

ними організаціями для швидкого розв’язання 

проблем, що пов’язані із реалізацією злочинного 

задуму. Нерідко транснаціональні злочинні орга-

нізації корумпують іноземних посадових осіб з 

метою отримання можливості вести або продов-

жувати економічну діяльність у якій-небудь кра-

їні або отримувати якісь преференції [12, с. 25]. 

Транснаціональні злочинні організації здатні ма-

ти і довгострокові контакти з урядами за межами 

держави, де базується ця організація. Нерідко такі 

контакти призводять до зрощення урядових струк-

тур з транснаціональними злочинними організаці-

ями, оскільки у цих організацій є достатні можли-

вості для того, щоб корумпувати уряди і проникати 

в комерційні структури. Цей зовнішній контур зу-

мовлює масштабне проникнення представників 

транснаціональних злочинних організацій в орга-

ни влади й управління держави, призводить до 

того, що вони виявляються залученими в її зло-

чинну діяльність, самі стають її провідниками й 

активно ухиляються від міжнародного співробіт-



Транснаціональна злочинність: джерела, ознаки, структура взаємозв’язків  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 115 

ництва у боротьбі з транснаціональною організо-

ваною злочинністю [11]. 

 Використання цих структурних особливо-

стей тягне за собою те, що на початку ХХІ ст. 

суб’єкти транснаціональної організованої зло-

чинності займаються широким спектром кримі-

нальної діяльності, до сфери їх злочинних інте-

ресів входять традиційні види організованої зло-

чинності (незаконний обіг наркотиків і зброї, 

«торгівля людьми», контрабанда), які сполуча-

ються із промисловим і технологічним шпигунс-

твом, маніпуляціями на фінансовому, біржовому 

ринку, підробкою високотехнологічної продукції 

тощо. Корупція і зв'язки з політичними колами, 

контроль за правоохоронними органами і судо-

вою системою держави, «відмивання» грошей 

через офшори використовуються як засоби здій-

снення такої злочинної діяльності [25]. 

Аналіз даних наукових підходів дає змогу 

автору цієї статті згрупувати та доповнити вка-

зані ознаки. Отже, транснаціональній злочинній 

організації характерні: 1) незаконні операції з 

переміщення матеріальних і нематеріальних ре-

сурсів через державні кордони або ж переміщен-

ня осіб («торгівля людьми»), які приносять істо-

тну економічну вигоду; 2) організований харак-

тер, структурована система взаємозв’язків з ін-

шими соціальними та державними інститутами, 

внутрішня субординація та внутрішній розподіл 

злочинних ролей; 3) використання у своїй діяль-

ності новітніх інформаційних технологій, сучас-

них засобів транспорту та комунікації, при тому, 

що транснаціональні злочинні організації не ви-

ключають зі свого арсеналу традиційні форми зло-

чинної діяльності – вбивства, шантаж, корупцію 

тощо; 4) симбіоз «білокомірникової злочинності», 

злочинності у сфері високих технологій із іншими, 

зокрема «силовими» і корупційними формами зло-

чинної діяльності, які забезпечують реалізацію 

складних злочинних схем у фінансовій, господар-

ській, зовнішньоторговельній діяльності.  

Перелік цих ознак не дає підстав погодити-

ся із думкою, що організована злочинна діяль-

ність стає транснаціональною, якщо вона: 1) по-

в'язана з незаконними операціями з переміщення 

матеріальних і нематеріальних засобів через 

державні кордони, які приносять істотну еконо-

мічну вигоду; 2) при її здійсненні використову-

ється сприятлива ринкова кон'юнктура інших 

держав, значні відмітності в системах криміна-

льного правосуддя різних країн, а також проник-

нення в їх легальну економіку за допомогою ко-

рупції і насилля [7].   

На нашу думку, організована злочинність 

може вважатися транснаціональною, якщо вона: 

1) виходить у той чи інший спосіб за межі однієї 

держави, використовує кримінальні зв’язки в ін-

ших країнах для реалізації злочинних планів;  

2) її здійснюють організовані та відповідно стру-

ктуровані кримінальні суб’єкти, які мають зов-

нішній та внутрішній контур злочинної комуні-

кації; 3) в її основі, в будь-якому випадку, інте-

лектуальна складова, яка дає змогу здійснювати 

злочини у сфері економіки, торгівлі та фінансів у 

інших сферах суспільного життя на високому рівні 

із залученням передових інформаційних техноло-

гій, сучасних транспортних засобів, професіоналів, 

які за родом своєї професійної діяльності не нале-

жать до злочинного світу.  

На підставі викладеного маємо змогу за-

пропонувати власну дефініцію транснаціональ-

ної організованої злочинності, якою можна вва-

жати окремий корисливий вид злочинної діяль-

ності у сфері економіки, фінансів, торгівлі, в ін-

ших сферах суспільного життя, спрямований за 

межі національних кордонів, який здійснюється 

транснаціональними злочинними організаціями, 

що відповідно структуровані й організовані на 

засадах дворівневої злочинної комунікації, вико-

ристовують у своїй діяльності передові техноло-

гії та інтелектуальну складову.  

Висновки. Транснаціональна організована 

злочинність є окремою складовою сучасної кри-

мінальної картини світу, яка має характерні 

ознаки, що дають змогу відокремлювати її від 

суміжних форм злочинної діяльності. Витоками 

даного явища є досягнення людської цивілізації в 

соціально-політичній, економічній, техніко-

технологічній та інформаційній сферах, які вміло 

використовуються транснаціональними злочин-

ними організаціями.  

Автор статті виходить з того, що трансна-

ціональна організована злочинність не є прото-

типом злочинних організованих груп у міжнаціо-

нальному масштабі, оскільки їх діяльність у порів-

нянні зі звичайними злочинними угрупованнями 

більш глобальна, злочинні схеми більш витончені 

та інтелектуально спрямовані, спектр методів для 

реалізації злочинних планів ширший, а внутрішні 

та зовнішні зв’язки складніші.  

Для України транснаціональна організова-

на злочинність являє собою реальну небезпеку, 

оскільки сучасний стан економіки, участь у між-

народному економічному та фінансовому спів-

робітництві, стан правоохоронної системи та 

державних інститутів створює сприятливе сере-

довище для її розвитку. 
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Отже, перспективним напрямом подаль-

ших досліджень вбачається аналіз ситуації із 

транснаціональною організованою злочинністю в 

Україні, що в перспективі дасть змогу напрацю-

вати відповідні рекомендації, спрямовані на ней-

тралізацію діяльності транснаціональних зло-

чинних організації на території держави. 
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TRANSNATIONAL CRIME: THE ORIGINS, CHARACTERISTICS,  

STRUCTURE RELATIONSHIPS 

 

Summary 

This article deals with current issues related to transnational organized crime, researched its origins 

and characteristics, and analyzes the system of relationships that form of communication circuit. The author 

presents a perspective on transnational organized crime that allows you to separate it from related criminal 

activity. It is concluded that the development of civilization has created the necessary conditions for the 

emergence of an independent kind of criminality – transnational, the hallmark of which is structured and 

geographical orientation, the presence of transnational criminal organizations, and other features typical only 

for this form of criminal activity 

Key words: transnational crime, globalization, organization, structure, relationships, origins, 

characteristics. 

 

Г.П. Жаровская 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ИСТОКИ, ПРИЗНАКИ,  

СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

 

Аннотация 

Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с транснациональной организованной преступ-

ностью, исследованы ее истоки и признаки, проанализирована система взаимосвязей, которые обра-

зуют ее коммуникационный контур. Автором представлен собственный взгляд на транснациональ-

ную организованную преступность, который позволяет отделить ее от смежных видов преступной 

деятельности. Сделан взвод о том, что развитие цивилизации создало надлежащие условия для появ-

ления самостоятельного вида преступности – транснациональной, характерным признаком которой 

является появление транснациональных преступных организаций, структурированность и географи-

ческая направленность, наличие других признаков, характерных исключительно для этой формы пре-

ступной деятельности. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, глобализация, организация, структура, вза-

имосвязи, истоки, признаки. 
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: 

СПОСОБИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Розглянуто питання щодо підходів до розуміння способу вчинення злочину в теорії криміналістики. На-

дана характеристика способам вчинення злочину, які виділені серед інших на підставі негативного впливу на 

довкілля. 

Ключові слова: злочини проти довкілля, спосіб вчинення, негативний вплив.  

 

Актуальність теми. Боротьба зі злочинні-

стю стала одним iз головних державних завдань 

економічного та соціального становлення неза-

лежної України. За оцінками фахівців нинішню 

екологічну ситуацію на території України в ці-

лому можна охарактеризувати як вкрай напру-

жену [1, c. 157]. Більш того, традиції природоко-

ристування, а саме звичка, що сформувалася 

протягом багатьох років щодо використання по-

лювання, риболовлі, порубок лісу як засобу за-

безпечення їжею і будівельними матеріалами 

призвели до того, що посягання на суспільні від-

носини щодо охорони навколишнього природно-

го середовища і раціонального використання 

природних ресурсів, незаконне їх захоплення 

навіть не ідентифікуються (усвідомлюються) окре-

мими верствами населення як злочин. У свою чер-

гу, зростання кiлькостi злочинів проти довкілля [2] 

завдає не тільки матеріальних, але й моральних 

втрат суспільству i державі, заподіює непоправної 

шкоди природі, і на жаль, здоров`ю людей [3; 4, 

c.37-45]. Внаслідок цих та інших причин боротьба 

зі злочинами проти довкілля не може залишитися 

поза уваги правоохоронних органів. 

Ступінь наукової розробки. Криміналіс-

тична характеристика злочинів була предметом 

досліджень багатьох науковців. Серед них можна 

виділити роботи О. Н. Колесниченка та В. О. Ко-

новалової , Л. Г. Видонова,  С. І. Винокурова,  

В. Г. Гончаренка, Л. Я. Драпкина, В. Ф. Єрмоло-

вича, М. В. Салтевського,  А. В. Старушкевича, 

М. П. Яблокова та ін. З точки зору злочинів про-

ти довкілля криміналістична характеристика 

безпосередньо розглядалася Л. А. Івановою,  

С. О. Книженко, О. С. Кузовкіним, Г. А. Мату-

совським, В. Х. Меркурісовим, К. В. Осіповою, 

В. А. Поповим, С. С. Рузметовим, Ю. М. Турове-

цем, О. О. Яковлевою та ін. Однак, саме способи 

вчинення злочинів, що пов’язані з негативним 

впливом на природне середовище, погіршення йо-

го стану – не знайшли свого достатнього відобра-

ження, а то й були поза увагою певних дослідників. 

Мета статті зумовлена необхідністю дос-

лідження способів негативного впливу на приро-

дне середовище, погіршення його стану – воло-

діння інформацією про що сприятиме у прийнят-

ті ефективних рішень слідчим під час досудового 

розслідування злочинів проти довкілля. 

Виклад основного матеріалу. Встанов-

лення способу злочину становить одне з важли-

вих завдань доказування [5]. У певних випадках 

він має значення й для правильної кваліфікації 

злочинної дії (наприклад, ч.2 ст. 248 КК України 

та ін.), але завжди знання способу злочину надає 

можливість слідчому визначити напрям розсліду-

вання, побудувати оптимальні слідчі версії та ін.  

Поряд з тим, науковцями визначається [6], 

що в юридичній літературі зустрічається помил-

кове ототожнення способу й засобів вчинення 

злочину. Так, М. І. Ковальов під способом вчи-

нення злочину має на увазі прийоми, методи або 

сукупність засобів, що використовуються для 

вчинення суспільно небезпечного діяння [7, с. 

166]. Це суперечить вже усталеній в криміналіс-

тиці позиції Г. Зуйкова, який розглядає спосіб як 

систему дій з підготовки вчинення та приховання 

злочинів [8, с. 25]. На користь цього можна привес-

ти переконливі докази М. Панова про те, що спосіб 

указує на те, які прийоми та методи застосувала 

особа при вчиненні злочину [9, с. 20]. На противагу 

способу злочину засоби вказують на те, які пред-

мети матеріального світу використані особою (або 

особами) для виконання дії (бездіяльності), спря-

мованої на завдання шкоди об’єкту, що охороня-

ється кримінальним законом [9, c.6].  

Серед способів вчинення злочинів проти 

довкілля, особливу групу складають способи, що 

пов’язані з негативним впливом на природне се-

редовище, погіршенням його стану – це ст.ст. 

236 «Порушення правил екологічної безпеки»; 

237 КК «Невжиття заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення»; 241 КК «За-

бруднення атмосферного повітря»; 242 КК «По-

рушення правил охорони вод»; 243 КК «Забруд-

нення моря»; 239 КК «Забруднення або псування 
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земель», 240 КК «Порушення правил охорони 

або використання надр»; 247 КК «Порушення 

законодавства про захист рослин»; 253 КК «Про-

ектування чи експлуатація споруд без систем за-

хисту довкілля» [10]. Отже, негативний вплив на 

природне середовище, погіршення його стану 

має місце через:  

1. Порушення встановлених правил стосо-

вно конкретних об’єктів довкілля або невжиття 

відповідних заходів при ліквідації екологічного 

забруднення (ст.ст.236, 237, 240, 242, 247, 253 

КК) [11] . 

Для злочинів, що посягають на екологічну 

безпеку взагалі, тобто на довкілля в цілому та 

конституційні екологічні права громадян досить 

часто суб’єктивні фактори визначають спосіб 

вчинення злочину. Так, посадові порушення або 

некомпетентність осіб призводять до порушення 

загальних та спеціальних екологічних правил, а 

найчастіше спосіб вчинення злочину вписується 

в службову або виробничу діяльність порушника 

і складається з комплексу різних дій (бездій), не 

відповідаючи вимогам правил по охороні довкіл-

ля. Тобто, порушення екологічних правил стано-

вить протиправність діяння і розглядається як 

вибір такого варіанту поведінки, який суттєво 

відрізняється від приписів, встановлених прави-

лами діючих нормативно-правових актів [12]. 

Звідси, спосіб злочину може найти своє відобра-

ження у письмових або усних розпорядженнях 

керівників установ та організацій, у діях осіб, 

безпосередньо відповідаючих за це. Стосовно 

бездії, то вона виражається у невиконанні припи-

сів органів державного екологічного контролю, 

закону про екологічну експертизу, яким встанов-

лено, що для відкриття фінансування, плануван-

ня, будівництва об’єктів господарської та іншої 

діяльності необхідно позитивний висновок дер-

жавної екологічної експертизи. Невиконання по-

ложень такої експертизи або зовсім її відсутність 

є одним із способів вчинення злочину проти до-

вкілля (наприклад, порушення правил екологіч-

ної безпеки ст.236 КК). 

При невжитті заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення (ст.237 КК) спо-

сіб вчинення злочину пов’язаний з: а) невико-

нанням (тобто бездією) відповідною особою по-

кладеного на неї обов’язку з ліквідації наслідків 

екологічного забруднення; б) виконанням вин-

ною особою своїх обов’язків з ліквідації або усу-

нення наслідків екологічного забруднення не в 

повному обсязі або з порушенням правил прове-

дення зазначених заходів. 

В цілому, характерні способи вчинення 

злочинів, що притаманні для цієї групи, можна 

прослідкувати на прикладі складу ст. 247 КК 

«Порушення законодавства про захист рослин», 

де типовими є: порушення правил, встановлених 

для боротьби із шкідниками та хворобами рос-

лин; порушення технології вирощування рослин 

сільськогосподарського та іншого призначення, 

багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагар-

ників, рослинності закритого ґрунту; невжиття 

заходів щодо захисту рослин підприємствами, 

установами, організаціями усіх форм власності 

та громадянами, діяльність яких пов’язана з ко-

ристуванням землею, лісом, водними об’єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та 

іншого призначення, багаторічних і лісових на-

саджень, дерев, чагарників, рослинності закрито-

го ґрунту, а також реалізацією, переробкою, збе-

ріганням і використанням рослин та продукції 

рослинного походження; недодержання регламе-

нтів зберігання, транспортування, торгівлі та за-

стосування способів захисту рослин, зокрема, 

ввезення та реалізація на території України засо-

бів захисту рослин, що не пройшли державних 

випробувань і реєстрації; невжиття заходів щодо 

збереження корисної флори і фауни шляхом до-

пущення пошкодження рослин, погіршення їх 

стану та забруднення продукції рослинного по-

ходження і довкілля засобами захисту рослин, 

зокрема, надмірне внесення пестицидів, викори-

стання заборонених хімічних речовин ля зни-

щення шкідників і збудників хвороб, тощо. 

Найбільш типовими способами порушення 

законодавства про захист рослин службовими 

особами є: невжиття заходів, спрямованих на 

знищення шкідників і збудників хвороб рослин, 

на локалізацію постраждалих територій або зни-

щення зараженого врожаю чи насіння; неповідо-

млення інформації про загрозу посівам, іншій 

рослинності, а також продукції рослинного по-

ходження від шкідливих організмів; невиконання 

законних вимог службових осіб спеціально упо-

вноважених органів виконавчої влади, які здійс-

нюють державний контроль за додержанням за-

конодавства про захист рослин; надання завідо-

мо неправдивих відомостей про екологічні нас-

лідки діяльності об’єкта екологічної експертизи; 

надання дозволів на спеціальне природокористу-

вання без позитивного висновку екологічної експе-

ртизи; ухилення від надання на законну вимогу 

державних еколого-експертних органів необхідних 

відомостей і матеріалів; приховування або фальси-

фікація відомостей про наслідки екологічної екс-

пертизи; ухилення від проведення державної еко-

логічної експертизи у тих випадках, коли її прове-
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дення є обов’язковим, та інші [13, c.11-12]. 

Приймаючи до уваги різноманіття встано-

влених нормативно-правовими актами екологіч-

них правил, і як наслідок, злочинних прояв еко-

логічної спрямованості, зазначений спосіб – по-

рушення правил – включає до себе достатньо 

широкий спектр підспособів, характерних для 

конкретного злочину. Так, при порушенні правил 

охорони або використання надр (ст. 240 КК) спо-

сіб буде різним в залежності від стадій проекту-

вання, розміщення, будівництва, вводу до екс-

плуатації та ін. [14] Більш того, спосіб конкрет-

ного способу вчинення злочину проти довкілля 

переважно визначається злочинними та профе-

сійними навичками особи, обстановкою вчинен-

ня злочину, наявністю технічних та транспорт-

них засобів, часом. 

2. Забруднення або псування певних еко-

логічних об’єктів. 

Аналіз структури злочинності проти до-

вкілля свідчить, що найбільшу частку займають 

злочини, що пов’язані з забрудненням або псу-

ванням земель (2/3 від усіх злочинів зазначеної 

категорії або 66%). Порушення правил охорони 

вод і забруднення атмосферного повітря станов-

лять 17% та 10 %. Найрідше виявляються злочини, 

що пов’язані з порушенням правил екологічної 

безпеки (4%) та забруднення моря (3%.) [15, c.8].  

Злочинне забруднення обумовлено пору-

шенням встановлених правил і виявляється як в 

активній так і пасивній формі, незалежно від то-

го чи навмисно або з необережності вчинено 

злочин. Законодавець передбачив кримінальну 

відповідальність за забруднення: а) земель (ст. 

239 КК; у тому числі і водного фонду ст. 239-2 

КК); б) атмосферного повітря (ст. 241 КК); в) 

моря (ст. 243 КК). Що стосується псування, зок-

рема земель, то це є порушення природного ста-

ну земель без обґрунтованих проектних пропози-

цій, погоджених та затверджених у встановленому 

порядку, забруднення їх хімічними та радіоактив-

ними речовинами, засмічення промисловими, по-

бутовими та іншими відходами і стічними водами; 

порушення родючого шару ґрунту, невиконання 

вимог встановленого режиму використання земель, 

а також використання земель способами, що погі-

ршують їхню природну родючість [16, c. 285; 17]. 

Як бачимо, з криміналістичної точки зору забруд-

нення і псування певних екологічних об’єктів за 

способом вчинення є тотожними і юридично відрі-

зняються лише за наслідками, а тому кожний з них 

окремого розгляду не потребує.  

Землі вважаються забрудненими чи зіпсо-

ваними [18], коли перевищені граничнодопусти-

мі нормативи концентрацій небезпечних речовин 

у ґрунтах і їх не можна використовувати за ці-

льовим призначенням [16, c.285]. Що стосується 

забруднення атмосферного повітря, то в юриди-

чній літературі розуміють його по-різному: 1) як 

результат викиду до атмосфери певної речовини 

– надходження речовини хімічного або біологіч-

ного походження або суміші таких речовин, що 

може прямо або опосередковано спричиняти на-

слідки, зазначені в ч. 2 ст. 241 КК; 2) як надхо-

дження в атмосферне повітря або утворення в 

ньому шкідливих (забруднювальних) речовин у 

концентраціях, які перевищують встановлені 

державою екологічні нормативи [19, с. 121]; 3) як 

привнесення до складу атмосферного повітря або 

утворення в ньому забруднювальних речовин у 

концентрації, яка перевищує нормативи якості і 

рівні природного вмісту; 4) як викид в атмосферу 

шкідливих для здоров’я людей відходів промис-

лового виробництва. Головним висновком із 

цього є те, що забруднення – це діяння людини 

(тобто дія або бездіяльність), а не наслідок, оскі-

льки наслідки цього діяння зазначені в ч. 2 ст. 

241 КК України. Типовим способом забруднення 

атмосферного повітря є залповий викид [20] за-

бруднювальних речовин при порушенні техноло-

гічних режимів експлуатації установок та спо-

руд, де основним елементом злочину є вчинення 

дій, що порушують правила викиду до атмосфери 

забруднюючих речовин або є порушенням експлу-

атації установок, споруд та інших об’єк-тів. До ре-

чі, основними джерелами антропогенного забруд-

нення вод та атмосферного повітря є промисло-

вість, теплоенергетика, нафто та газопереробка, 

транспорт, житлово-побутове господарство, сіль-

ське господарство, тваринництво. Забруднення ат-

мосферного повітря може відбуватися і шляхом 

бездіяльності (18 % випадків), тобто коли особа, 

яка могла перешкодити настанню суспільно небез-

печних наслідків, не зробила цього. 

У свою чергу, основними способами за-

бруднення вод є: порушення правил складуван-

ня, зберігання, несанкціоноване захоронення по-

бутових і промислових відходів, хімічних доб-

рив, отрутохімікатів; наднормативні викиди під-

приємствами забруднюючих речовин в атмосфе-

рне повітря без дозволу спеціально-уповноваже-

ного органу виконавчої влади; систематичні ви-

киди та скидання повністю (або недостатньо) 

неочищених і не знешкоджених речовин (стічних 

вод та шкідливих речовин) у водні об’єкти або 

атмосферне повітря [15, c.4-5]. Означені дії приз-

водять до переповнення ємностей накопичення 

відходів, прориву дамб, аварій на промислових си-
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стемах каналізації, порушень цілісності магістра-

льних продуктопроводів тощо. Звичайно, не можна 

оминути й ті випадки, коли забруднення вод наф-

топродуктами має місце при затопленні судна. 

В цілому, злочинне забруднення довкілля 

можна класифікувати за наступними критеріями: 

а) просторовим поширенням (локальні, регіона-

льні, глобальні); б) за силою та характером дії на 

навколишнє середовище (залпове та перманент-

не); в) за типом походження (фізичне, механічне, 

хімічне, біологічне) [15, c.8]; г) за наслідками (у 

залежності від сукупної шкоди – відновлювана 

або не відновлювана). 

Висновок. Отже, негативний вплив на 

природне середовище, погіршення його стану 

має місце через: а) порушення встановлених пра-

вил стосовно конкретних об’єктів довкілля або 

невжиття відповідних заходів при ліквідації еко-

логічного забруднення; б) забруднення або псу-

вання певних екологічних об’єктів. 

Гадаємо, наведена інформація сприятиме 

більш ефективному досудовому розслідування 

розглядуваних злочинів.  
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INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES: MEANS OF NEGATIVE INFLUENCE  

ON ENVIRONMENT 

Summary 
The article deals with the issue of approaches to the understanding of means of crime perpetration in 

the theory of criminalistics. Methods of crime perpetration distinguished on the grounds of negative influ-

ence upon environment have been defined.  
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СПОСОБЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

Аннотация 

Рассмотрен вопрос о подходах к пониманию способа совершения преступления в теории кри-

миналистики. Дана характеристика способам совершения преступлений, которые выделены среди 

других на основании негативного воздействия на окружающую природную среду. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ, ШЛЯХОМ 

ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ СВОЇМ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

 
Проводиться аналіз наукових поглядів щодо теоретичних основ побудови криміналістичної характерис-

тики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та її 

основних елементів. 

Ключові слова: криміналістична характеристика, елементи криміналістичної характеристики, заволодіння 

майном, службове становище, зловживання службовим становищем. 

 
Постановка проблеми. Зростання злочин-

ності в Україні, а зокрема – злочинів проти влас-

ності, є наслідком соціально-економічних дефо-

рмацій у суспільстві. Проблема правового захис-

ту власності в цілому та протидії протиправним 

діяням спрямованим на її посягання, залишається 

актуальною і потребує теоретичного і практич-

ного переосмислення. У цьому випадку проти-

правна поведінка є наслідком неспроможності 

або небажання окремої людини знайти дозволе-

ний юридичними нормами спосіб задоволення 

власних матеріальних потреб. Сучасна наука від-

кидає уявлення про зумовлену природою схиль-

ність окремих людей до протиправної поведінки. 

Причини протиправної поведінки треба шукати в 

соціальних умовах існування людини і в особистих 

рисах, що знижують адаптивні можливості люди-

ни, перш за все в її мотиваційній сфері, ціннісних 

орієнтаціях, особливостях емоційно-вольової та 

інтелектуальної сфери, що детермінується соціаль-

ним становищем, зокрема можливостями виклика-

ними наявністю службового становища. 

Злочин, у тому числі і заволодіння майном, 

негативна, протиправна діяльність людини ха-

рактерризується різнопланово і може мати соціо-

логічний, кримінологічний, морально-етичний, 

криміналістичний та інші аспекти. У зв’язку з 

цим увага науковців до цього соціального явища 

не випадкова. Саме тому значна частина юри-

дичних наук і дисциплін покликані своїми нау-

ковими розробками та рекомендаціями сприяти 

ефективному розв’язанню проблеми боротьби зі 

злочинністю, шляхом своєчасного та якісного 

запобігання, виявлення, розкриття та розсліду-

вання злочинів [1, с.234]. Для вирішення цього 

загального завдання кожна юридична наука до-

сліджує ті елементи й риси злочину, які відно-

сяться до її предмета. Тому кожна наука нама-

гається виділити й описати найбільше значущі 

для неї ознаки, риси цього небезпечного соціаль-

ного явища, акцентуючи на них увагу 2, c.30. 

Це стостується й криміналістики. 

Ступінь розробленості проблеми. Кримі-

налістична характеристика – одна з нових кате-

горій у криміналістиці і є предметом суперечок і 

досліджень багатьох учених. Виникнення та роз-

робка цього поняття як самостійної наукової ка-

тегорії криміналістики у структурі окремої мето-

дики розслідування належить до середини 60-х – 

початку 70-х рр. ХХ ст.  

Першими свою увагу на поняття криміна-

лістичної характеристики злочинів звернулись 

Л.А. Сергєєв і О.Н. Колесніченко. У подальшому 

дане питання достатньо активно обговорювалося 

на сторінках наукових видань. Значний розвиток 

поняття, рівнів узагальнення, структури кримі-

налістичної характеристики зробили В.П. Бахін, 

О.М. Васильєв, І.А. Возгрін, І.Ф. Герасімов, 

В.Г. Гончаренко, В.О. Коновалова, В.А. Образ-

цов, М.В. Салтевський, М.О. Селиванов, В.Г. Та-

насевич, В.Ю. Шепітько та інші. При цьому 

Р.С. Белкін указав, що криміналістична характе-

ритка є «фантомом» криміналістики та піддав 

критиці цю наукову категорію [3, c.761].  Попри 

це, чи не кожне дослідження окремої методики 

розслідування злочинів не обходиться без кримі-

налістичної характеристики, яка виступає інфор-

маційною моделлю практичної діяльності проку-

рора, органів досудового розслідування. 

Мета публікації – визначити поняття кри-

міналістичної характеристки заволодіння чужим 

майном службовою особою шляхом зловживання 

службовим становищем і визначити її структурні 

елементи. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи зі 

значення криміналістичної характеристики для 

практики і побудови окремих методик розсліду-

вання, зазначений термін набув широкого розпо-

всюдження в юридичній літературі. Важко зу-

стріти видання з криміналістики, у якому не ви-

користовувався б зазначений термін. Якщо звер-

нутись до роз’яснення поняття характеристика, 

то загалом це «…описание отличительных ка-

честв, свойств, черт кого-чего-нибудь»4; 5, або 



О.О. Вольський 

124 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 

«опис, визначення істотних, характерних особ-

ливостей, ознак кого-, чого-небудь.  

Криміналістична характеристика злочинів є 

елементом окремої криміналістичної методики. На 

наше переконання, якщо криміналістична характе-

ристика виконує свою практичну (прагматичну) 

функцію, вона є частиною окремої криміналістич-

ної методики, оскільки використовується в слідчій 

діяльності як інструмент, орієнтир для забезпечен-

ня провадження досудового розслідування (сприяє 

висуненню слідчих версій, формуванню обставин, 

які підлягають установленню тощо). 

Видається слушною позиція О. Н. Колес-

ниченка й В. О. Коновалової, згідно з якою кри-

міналістична характеристика – це система відо-

мостей (інформації) про криміналістично значу-

щі ознаки злочинів даного виду, що відбиває за-

кономірні зв’язки між ними і служить побудові й 

перевірці слідчих версій у розслідуванні конкре-

тних злочинів [6, c. 16].  

Пряхін Є.В. і ряд інших авторів указує, що 

криміналістична характеристика злочинів – це 

заснована на практиці правоохоронних органів і 

криміналістичних досліджень модель системи 

зведених відомостей про криміналістично зна-

чущі ознак і виду, групи або конкретного злочи-

ну, яка має на меті оптимізувати процес розкрит-

тя та розслідування злочину [7, с.255].  

На думку Г.А. Зоріна, криміналістична ха-

рактеристика злочину повинна розглядатися як 

система сприятливих для розслідування даних і 

пов'язаних з ним обставин [8, с.209].  

Професор Когутич І.І. указав, що знання 

криміналістичних характеристик необхідне для 

організації швидкого, всебічного й об'єктивного 

провадження в кримінальних справах. Основне їх 

призначення полягає в тому, щоб інформувати слі-

дчого відомостями про типові для певного виду чи 

групи злочинів ознаками [9, с.546]. 

Варто погодитися з думкою А.Ф. Волобує-

ва про те, що одним із напрямів удосконалення 

криміналістичних методик розслідування злочи-

нів є постійне відновлювання її внутрішньої 

структури з урахуванням сучасності [10, с. 3]. 

Адже динамічні процеси в суспільстві спонука-

ють до нових форм формування особи правопо-

рушника, способів підготовки, вчинення та при-

ховування злочинів, відповідно механізму слідо-

утворення тощо. Отже, методика розслідування 

окермих видів злочинів при її сталій структурі є 

динамічною системою в частині постійного вдос-

коналення поняття та змісту її стурктурних елеме-

нтів, зокрема криміналістичної характеристики. 

При розгляді загальних положень криміна-

лістичної характеристики науковці по-різному 

підходять до визначення її структури, тобто до 

виділення та характеристики її елементів. Адже 

саме елементи й ознаки визначають це чи інше 

поняття. Докладний аналіз поглядів науковців на 

структуру криміналістичної характеристики ви-

кладено в підручнику з криміналістики почина-

ючи з появи даного терміна в науковому обігу і 

до теперішніх днів 11, с. 361-365. Не вдаючись 

до поглибленого аналізу наявних дискусій, спро-

буємо обґрунтувати власне бачення структури 

криміналістичної характеристики. 

В.Ю. Шепітько до елементів криміналістич-

ної характеристики відносить: 1) спосіб злочину; 2) 

місце й обстановку; 3) час учинення злочину; 4) 

знаряддя та засоби вчинення злочину; 5) предмет 

злочинного посягання; 6) особистість потерпілого 

(жертви); 7) особистість злочинця; 8) типові сліди 

злочину 12, с. 318. Автор намагається охопити 

більшість обставин, які характеризують злочин, а 

тому відбувається деталізація окремих його елеме-

нтів. Увага акцентується на способі злочину, а та-

кож знаряддях і засобах його вчинення.  

Зміст криміналістичної характеристики ок-

ремих видів злочинів, на думку одних учених-

криміналістів, не повинен вичерпуватися суворо 

визначеним і вичерпним переліком її елементів. 

Так, Л. А. Сергєєв відзначав, що поряд з особли-

востями способів і слідів відповідних видів зло-

чинів, обставин, що характеризують учасників 

злочинів та їх злочинні зв’язки, об’єктивну сто-

рону, час, місце й обстановку вчинення злочину, 

об’єкт посягання і взаємозв’язок зазначених 

чинників, до криміналістичної характеристики 

можуть входити й інші її складники [13, c.5].  

О.Р. Росинська називає такі елементи кри-

міналістичної характеристики: а) характеристика 

типових способів учинення та приховання зло-

чинів даного виду та інших обставин злочину; б) 

відомості про коло осіб, серед яких треба шукати 

злочинця; в) характеристика типового потерпіло-

го; г) опис типових обставин, що сприяли або 

перешкоджали таким злочинам 14, с. 242. 

Визначення складу елементів криміналістич-

ної характеристики злочинів здійснюється на осно-

ві структури людської діяльності, зазначає 

В.В. Тіщенко, що охоплює суб’єкт, мету і мотиви, 

об’єкт (предмет), процес чи механізм (способи, 

знаряддя, засоби й ін.), результат 15,с. 60.  

І.А. Возгрин вважає, що в кожного виду 

злочину повинен бути встановлений свій ком-

плекс елементів криміналістичної характеристи-

ки, з визначенням їх закономірних кореляційних 
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зв'язків і залежностей у вигляді кількісних пока-

зників [16, c.27-28].  

В.П. Бахін і Б. Є. Лук’янчиков погодилися з 

ним, оскільки «це найбільш типовий набір кри-

міналістично значущих ознак, які покликані за-

безпечити службову функцію криміналістичної 

характеристики. Однак щодо окремих видів зло-

чинів цей набір може видозмінюватися, тобто 

скорочуватись або розширюватися» [17, c.42].  

Для визначення елементного складу кримі-

налістичної характеритки заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовою особою 

службовим становищем проаналізуємо цей склад 

злоичну. Діяння визнчено ч. 2, ст. 191 КК України, 

привласнення, розтрата або заволодіння чужим 

майном шляхом зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем. Однак у межах дос-

лідження ми звертаємо увагу лише на одни зі спо-

собів вчинення злочину – заволодіння [18].  

Отже, однозначно до структуру криміналі-

стичної характеристики необхідно внести спосіб 

вчинення діяння, при цьому для якісного забез-

печення розслідування цього виду кримінальних 

правопорушень значення мають не лише сам 

способі вчинення, а дії з підготовки до вичнення 

діяння, безпосереднього його вчинення та при-

ховування цього кримінального правопорушен-

ня, зокрема як дії, які у перспективі спрямовані 

на протидію розслідуванню цього виду діянь. 

Оскільки досліджуване діяння є злочином 

проти власності, то предметом посягання є май-

но – речі матеріального світу, яким притаманні 

специфічні ознаки фізичного, економічного та 

юридичного характеру. При цьому це може бути 

як рухоме, так і нерухоме майно: житлові будин-

ки, квартири, засоби виробництва, транспортні 

засоби, грошові кошти,  продуктивна і робоча 

худоба та насадження на земельній ділянці, ви-

роблена продукція, акції, деякі інші цінні папери, 

а також інше майно споживчого та виробничого 

призначення [19, с. 490]. 

У криміналістичній характеритцій цього 

виду діяння важливе місце матиме особа злочин-

ця й особа потрепілого. Також не можна поза 

увагою залишити таку категорію, як треті особи, 

на чию користь може звертатись майно, яке було 

предметом злочинного посягання. 

Особою злочинця у цій категорії злочинів 

може бути винятково службова особа. Відповід-

но до вимог закону, це особа, яка постійно, тим-

часово чи заспеціальним повноваженням здійс-

нює функції представника влади чи місцевого 

самоврядування, а також обіймає постійно чи 

тимчасово в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на державних чи ко-

мунальних підприємствах, в  установах чи орга-

нізаціях посаду, пов'язану з виконанням органі-

заційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо-

дарських функцій, або виконує такі функції за 

спеціальним  повноваженням,  яким особа наді-

ляється повноважним органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління зі спеціальним 

статусом, повноважним органом чи повноважною 

особою підприємства, установи, організації, судом 

або законом [18]. Отже, характеристиці підлягають 

не лише вікові, гендерні, психологічні дані особи, а 

її соціально-професійні ознаки, що виділяють її як 

суб'єкта кримінального правопорушення дослі-

джуваної категорії. 

Крім того, треба звернтуи увагу, що зако-

нодавцем, як елементний склад, визначено вико-

ристання службового становища, тобто викорис-

тання у процесі підготовки вчинення чи прихоу-

вання кримінального правопорушення владних 

повноваженняь, а також організаційно-розпоряд-

чих чи адміністративно-господарських функцій. 

Тому цьому елементу також необхідно приділити 

належну увагу у криміналістичній характеритиці 

цього виду кримінальних правопорушень. 

Однозначено вчинення будь-якого кримі-

нального правопорушення залишає ідеальні та 

(чи) матеріальні сліди, тому у стурктурі криміна-

літсиної характеритки доцільно виділити цей 

елемент. Усебічне його дослідження дасть мож-

ливість якісно спланувати розслідування, вису-

нути правильні версії та організувати  їх ефекти-

вну перевірку. Саме зі слідами вчиненого діяння 

на початку кримінального провадження стика-

ються органи розслідування, які будуть у процесі 

своєї практичної діяльності застосовувати теоре-

тичні положення криміналістичної характерис-

тики цього виду кримінальних правопорушень. 

Оскільки кримінальне правопорушення є 

актом людської діяльності, який має місце в об'є-

ктивниїх умовах: у певний час, певному місці, за 

певних обставин, то очевидно не зайвим буде у 

систему криміналістичної характеристики заво-

лодіння чужим майно, шляхом зловживання служ-

бовою особою своїм службовим становищем 

включити обстановку вчинення кримінального 

правопорушення, час та місце його вчинення.  

Підсумовуючи висловленні позиції, беручи 

до уваги те, що струтура криміналістичної хара-

ктеристики цього виду злочину зумовлена особ-

ливостями особистості суб'єкта злочинів розгля-

нутої категорії, їх службовим становищем, мож-

ливістю користуватись чи (та) володіти чужим 
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майном, яке вони, як наслідок, звертають на 

свою користь чи користь третіх осіб, пропонуємо 

таку структуру криміналістичної характеристики 

злочинів досліджуваної категерії: відомості про 

спосіб учинення злочину (діяльність з підготов-

ки, безпосереднього вчинення злочину, а також 

приховання його слідів; відомості про предмет 

злочинного посягання:  чуже майно, яке зверта-

ється на користь особи  злоичнця чи тертіх осіб; 

відомості про особистість злочинця: службова 

особа та наявність службового становища, яке 

реально дало можливість заволодіти майном; 

відомості про особу потерпілого; відомості про 

обстановку вчинення злочину: обставини,час і 

місце його вчинення. 

Ієрархічна побудова виділених тут струк-

турних елементів зумовлене тим, що завдання 

цієї криміналістичної категорії в методиці розс-

лідування злочинів складаються з виявлення фа-

кту вчинення злочину й висування версій про 

злочинний характер тієї або іншої події; з вияв-

лення матеріальних слідів злочину; з розшуку 

предметів злочинного посягання за допомогою 

наявних відомостей про типові місця їх прихо-

вання й реалізації, і нарешті, для висування вер-

сії про особу, що вчинила діяння, або про вчи-

нення злочину групою осіб.  

Підводячи підсумки вищевикладеного, мо-

жна констатувати, що криміналістичну характе-

ристику заволодіння майном шляхом зловжи-

вання службовою особою службовим станови-

щем треба розглядати як засновану на практиці 

правоохоронних органів і криміналістичних дослі-

джень модель системи зведених відомостей про 

криміналістично значущі ознаки досліджуваного 

злочину, яка має на меті  виступати інформаційною 

моделлю у процесі розслідування кримінального 

правопорушення досліджуваної категорії. 
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CRIMINAL CHARACTERISTIC OF PREGNANCY STRANGE PROPERTY BY THE WAY  

OF ABUSE OFFICIAL POSITION  

 

Summary 

The analysis of scientific views on the theoretical foundations of forensic acquisition of another's 

property through abuse of office and its main elements. 

Key words: forensic characteristic elements of criminological characteristics, rob, employment status, 

malpractice. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВЛАДЕНИЯ ЧУЖИМ ИМУЩЕСТВОМ 

ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ЛИЦОМ  

СВОИМ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

 

Аннотация 

Проведен анализ научных взглядов относительно теоретических основ построения криминалис-

тической характеристики завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом 

своим служебным положением и ее основных элементов. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, элементы криминалистической характе-

ристики, завладение имуществом, служебное положение, злоупотребление служебным положением. 
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НЕОБХІДНА ОБОРОНА ПРИ ПОСЯГАННІ НА ВЛАСНІСТЬ  

В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

 
Проаналізовано найбільш актуальні проблеми необхідної оборони при посяганні на власність в Україні та 

запропоновано шляхи їх розв’язання. На основі дослідження зроблено висновки про недосконалість положень 

про стан сильного душевного хвилювання в умовах необхідної оборони, дано авторське визначення поняття 

«провокація необхідної оборони», обґрунтована необхідність його законодавчого закріплення. Звертається ува-

га на важливість встановлення значення для потерпілої особи майна, на недоторканність якого здійснюється 

посягання. Запропоновано внести зміни та доповнення до положень про необхідну оборону в чинному Кримі-

нальному кодексі України. 

Ключові слова: необхідна оборона, посягання на власність, право власності, провокація необхідної обо-

рони, сильне душевне хвилювання, майно. 

 

Постановка проблеми. Право приватної 

власності має фундаментальний характер і впли-

ває на всю систему прав людини, а можливість 

здійснення цього права дає змогу характеризува-

ти державу як соціальну, тобто таку, яка забезпе-

чує високий рівень життя для своїх громадян. 

Приватна власність у сучасних умовах має не 

тільки економічну функцію, а й слугує засобом 

усебічного і вільного розвитку особи, створюючи 

можливості задовольняти не лише економічні, а 

й культурні, духовні, естетичні потреби та запи-

ти особи. Гарантування права приватної власнос-

ті – це один з важливих факторів соціальної ста-

більності, засіб підвищення добробуту населен-

ня. Питання захисту власності, зокрема майна, 

нерухомості для сучасної людини все частіше 

виходить на перше місце. І якщо хто-небудь мо-

же посягнути на недоторканність цього блага, 

природно, що людина повинна мати право його 

захистити. Такий захист може здійснюватися 

двома шляхами: по-перше, особа може зверну-

тись до суду з метою поновити своє право влас-

ності, а, по-друге, якщо цього потребують обста-

вини, – особа сама може фізично захистити це 

право. Саме для реалізації такої можливості за-

конодавством закріплені певні правові механіз-

ми, зокрема така обставина, що виключає зло-

чинність діяння, як необхідна оборона. Врахо-

вуючи, що право на необхідну оборону є з само-

го початку саме правом, а не обов’язком особи, 

то, очевидно, потрібно брати до уваги суб’єк-

тивне ставлення останньої до своєї власності. 

Для когось вартість того чи іншого майна важко 

виміряти грошима, тому що, окрім вкладених у 

відповідне майно коштів, у нього вкладено і чи-

мало сил, часу, емоцій – у сукупності це все пе-

ретворює звичайну річ у майже безцінний пред-

мет для конкретної особи. А якщо такою власні-

стю, на яку посягають, виступає нерухомість, то 

тут на перший план виходять і багато інших 

благ: право на недоторканність житла, приватно-

го життя тощо. Тому очевидно, що об’єктом за-

хисту в умовах необхідної оборони на рівні з 

життям і здоров’ям є майно, оскільки принцип 

непорушності права власності завжди органічно 

пов’язаний з життєдіяльністю людини.  

Саме тому вдосконалення вітчизняного за-

конодавства в частині умов правомірності необ-

хідної оборони як загалом, так і при посяганні на 

власність зокрема, дуже важливе: кожен зможе 

почуватися справді у безпеці і відчувати впевне-

ність у законності своїх дій, а не вагатиметься 

щоразу, коли виникне необхідність застосування 

сили до того, хто вирішив посягнути на одне з 

найфундаментальніших прав людини – право 

власності. Проте таке вдосконалення важко здій-

снити, якщо не вирішити найбільш актуальні 

проблеми, що виникають у теорії та на практиці.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Теоретичними джерелами дослідження є філо-

софські праці, правова література радянського і 

сучасного періоду. Під час даного дослідження 

опрацьовані праці таких учених у галузі кримі-

нального права, кримінології та психології, зага-

льної теорії держави і права, філософії: 

П.П. Андрушка, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, 

В.Л. Володарського, П.А. Вороб’я, В.О. Глуш-

кова, Л.В. Гусар, В.П. Діденка, О.О. Дудорова, 

А.Ф. Коні, М.Й. Коржанського, В.Ф. Кириченка, 

О.М. Костенка, М.П. Куцевича, О.М. Литвака, 

О.М. Лупіносової, М.І. Мельника, С.Ф. Мілюко-

ва, А.А. Музики, В.О. Навроцького, В.В. Орєхо-

ва, М.М. Паше-Озерського, А.А. Піонтковського, 

О.М. Попова, Й.І. Слуцького, В.В. Сташиса, 

М.С. Таганцева, В.Я. Тація, І.С. Тишкевича, 

В.І. Ткаченка, О.Ф. Федосової, П.Л. Фріса, 
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Незважаючи на те, що сьогодні інститут не-

обхідної оборони висвітлюються в окремих науко-

вих публікаціях, із погляду теорії та практики за-

хист власності в умовах реалізації необхідної обо-

рони в Україні малодосліджений. Зазначені обста-

вини зумовили актуальність обраної теми та визна-

чили необхідність її детального дослідження. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити 

актуальні проблеми необхідної оборони при по-

сяганні на власність в Україні та запропонувати 

шляхи їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Пленум 

Верховного Суду України у постанові № 4 «Про 

практику застосування судами законодавства, 

яке забезпечує право на необхідну оборону від 

суспільно небезпечних посягань» від 28 червня 

1991 р. [4] (втратила чинність в 2002 році) свого 

часу вже визнав, «… що при розгляді справ про 

необхідну оборону суди допускають помилки, 

які призводять до порушень прав громадян, не-

обґрунтованого засудження за дії, вчинені в стані 

необхідної оборони. Попереднє слідство в цих 

справах нерідко зводиться до збирання лише до-

казів про обвинувачення в заподіянні смерті або 

тілесних ушкоджень потерпілому. При цьому 

всупереч вимогам ст. 22 КПК України не завжди 

всебічно, повно і об’єктивно встановлюються 

обставини справи, неналежно перевіряється по-

ведінка потерпілих, що передувала події, взаємо-

відносини з обвинуваченими, а також показання 

останніх про вчинення на них нападу і заподіян-

ня шкоди. Нерідко захист особи від посягання 

розцінюється як участь в обопільній бійці. Суди 

не завжди усувають недоліки попереднього слід-

ства, самі допускають помилки, не з’ясовують, 

чи дійсно мав місце напад на обвинуваченого, 

іноді не враховують характер і раптовість пося-

гання, інтенсивність і можливість для його від-

биття. Деякі суди, виклавши у вироку обставини 

справи відповідно до зібраних доказів, належно 

їх не оцінюють і дії винних неправильно кваліфі-

кують, виходячи лише з тяжких наслідків, що 

настали. Окремі суди обмежуються засудженням 

тільки осіб, які при захисті від нападу перевищи-

ли межі необхідної оборони, і не вживають захо-

дів для притягнення до відповідальності тих, хто 

вчинив злочинне посягання. Допускаються по-

милки при призначенні покарання. Суди не зав-

жди з’ясовують причини й умови, що сприяли 

вчиненню злочинів, нерідко залишають без реа-

гування випадки антигромадської поведінки ок-

ремих громадян, недоліки по припиненню подіб-

них проявів». На жаль, така неприємна критика 

Верховного Суду України на адресу судової гіл-

ки влади України відображає сучасний стан 

справ про випадки необхідної оборони, навіть 

після сплину більш ніж 20 років. 

Беручи до уваги типові помилки при засто-

суванні судовими і правоохоронними органами 

ст. 36 Кримінального кодексу України [2] (надалі 

– КК України), можемо запропонувати конкретні 

рекомендації, спрямовані на удосконалення цієї 

статті та її практики застосування. 

Важливим є питання про те, чи всі суспіль-

но небезпечні посягання викликають стан необ-

хідної оборони. Теоретично, при буквальному 

тлумаченні норми ст. 36 КК України необхідна 

оборона можлива проти будь-якого злочину, хо-

ча насправді це не так. Не виникає права на не-

обхідну оборону, наприклад, за таких посягань, 

як порушення авторських або суміжних прав, 

провокація хабара і в інших випадках вчинення 

навіть тяжких злочинів (наприклад, виготовлен-

ня підроблених грошей). Водночас необхідна 

оборона допускається проти явно неправомірних 

дій особи, якій чинним законодавством надано 

право у випадках, передбачених законом, засто-

совувати заходи фізичного впливу, спеціальні 

засоби, вогнепальну зброю (наприклад, предста-

вника влади, працівника правоохоронного орга-

ну, державного виконавця, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовця).  

Пояснимо це положення на прикладах. 

Якщо під час здійснення затримання чи арешту 

застосовується незаконна (особа не чинить опо-

ру) чи надмірна сила, то працівник правоохорон-

ного органу може розглядатися як той, хто пося-

гає, а той, кого затримують чи арештовують, – як 

особа, яка перебуває у стані необхідної оборони. 

Або, наприклад, державний виконавець намагаєть-

ся позбавити особу права володіння житлом, висе-

ляючи її з останнього за відсутності будь-якої пра-

вової підстави, – в такому випадку особа, на пра-

вомірне володіння майном якої посягають, може 

застосувати силу, щоб припинити таке посягання.  

Окрім того, на наше переконання, встанов-

лення права народного депутата України безпе-

решкодного доступу на всі підприємства, в уста-

нови та організації, розташовані на території Ук-

раїни, незалежно, зокрема, від їх форм власності, 

забезпечене йому Законом України «Про статус 

народного депутата України» [3] – суперечить 

положенням Конституції України [1]. Так, у ст. 

41 Конституції України закріплено непорушність 

права власності, а у ст. 30 Основного Закону Ук-

раїни встановлено, що: 1) кожному гарантується 
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недоторканність житла; 2) не допускається про-

никнення до житла чи до іншого володіння осо-

би, проведення в них огляду чи обшуку інакше 

як за вмотивованим рішенням суду; 3) у невід-

кладних випадках, пов’язаних з врятуванням 

життя людей та майна чи з безпосереднім перес-

лідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину, можливий інший, встановлений зако-

ном, порядок проникнення до житла або до ін-

шого володіння особи, проведення в них огляду і 

обшуку, тобто без вмотивованого рішення суду. І 

хоча згадане вище право, яке надано представни-

кам депутатського корпусу ст. 80 Конституції 

України, очевидно закріплене з метою реалізації 

ними своїх депутатських повноважень, а не для 

вчинення злочинних нападів як таких, проте 

практика свідчить, що саме народні депутати 

України часто зловживають своїм правом безпе-

решкодного доступу на всі підприємства, в уста-

нови та організації, розташовані на території Ук-

раїни, незалежно, зокрема, від їх форм власності, 

явно не переслідують жодної з цілей, що вказані 

у ст. 30 Конституції України, а блокують їх ро-

боту, «прикриваються» службовим посвідченням 

та своєю недоторканністю, коли працівники пра-

воохоронних органів намагаються припинити 

зловживання вказаним правом. Тому особа, у 

випадку такого посягання на конституційні пра-

ва, може правомірно скористатись правом на не-

обхідну оборону (окрім того, в ст. 55 Конституції 

України зазначено, що кожен має право будь-

якими не забороненими законом засобами захи-

щати свої права і свободи від порушень і проти-

правних посягань) – принцип недопустимості 

зловживань повинен чітко дотримуватись навіть 

народними депутатами України. 

Потрібно обов’язково враховувати суб’єк-

тивний стан особи, яка захищається, в момент 

захисту. Очевидно, що остання не завжди може 

точно співвіднести свої дії з небезпекою пося-

гання, що загрожує, внаслідок хвилювання, збу-

дження, страху, переляку тощо, тобто деколи 

перебуває в стані, що заважає їй всебічно оціни-

ти ситуацію. У цьому випадку при оцінці право-

мірності заподіяної тому, хто посягає, шкоди 

треба виходити із суб’єктивного сприйняття по-

сягання особою, яка захищається, його небезпеч-

ності і обстановки захисту. Формулювання ч. 4 

ст. 36 КК України передбачає собою єдину підс-

таву для визнання того, що справді мало місце 

сильне душевне хвилювання, – наявність суспі-

льно небезпечного посягання, яке викликає та-

кий стан, проте, на нашу думку, існує необхід-

ність законодавчо закріпити додатково й інші 

підстави. Адже очевидно, що в кожній ситуації 

необхідної оборони особі доводиться захищати ті 

чи інші права, інтереси, які охороняються зако-

ном, саме через суспільно небезпечне посягання 

щодо них (інакше відсутній стан необхідної обо-

рони як такий), а тому можна зробити висновок, 

що кожен випадок перевищення меж необхідної 

оборони вчиняється тоді особою у стані сильного 

душевного хвилювання і, як наслідок, – особа не 

підлягає кримінальній відповідальності за пере-

вищення меж необхідної оборони (як відомо, 

особа лише в останньому випадку несе відпові-

дальність). Вважаємо за необхідне визначити 

причини виникнення стану сильного душевного 

хвилювання. Аналіз статей обох частин КК Ук-

раїни, а саме ч. 3 ст. 39, п. 7 ч. 1 ст. 66, ст. 116 і 

ст. 123 дозволяє зробити висновок, що найбільш 

вичерпно такі причини визначаються законодав-

цем у ст. 116 КК України, а тому певні положен-

ня цієї статті були б найбільш прийнятними для 

характеристики такого стану в ч. 4 ст. 36 КК Ук-

раїни. Необхідно звернути увагу на те, що такий 

стан може виникнути як внаслідок суспільно не-

безпечного посягання, так і в результаті тяжкої 

образи чи систематичного знущання, хоча самі 

по собі (без факту вчинення суспільно небезпеч-

ного посягання) останні не можуть розглядатись 

у контексті ст. 36 КК України як самостійні до-

статні підстави для надання права потерпілій 

особі правомірно заподіяти саме тяжку шкоду 

особі, яка вчиняє такі дії, а повинні виступати 

обов’язковим додатком до суспільно небезпеч-

ного посягання. Та якщо знущання мали місце 

щодо потерпілої особи до безпосереднього вчи-

нення суспільно небезпечного посягання, а в по-

дальшому – і в поєднанні з останнім, то можна 

стверджувати, що мало місце знущання, яке має 

систематичний характер. На перший погляд,  такі 

додаткові умови звужують можливі випадки ви-

никнення стану сильного душевного хвилювання 

і в кінцевому підсумку межі застосування права 

на необхідну оборону, проте неточність визна-

чення причин виникнення стану сильного душе-

вного хвилювання в особи, яка здійснює своє 

право на необхідну оборону, небезпечна з огляду 

на те, що суб’єкти судово-експерт-ної діяльності 

на власний розсуд визначаючи, чи могла особа 

оцінити відповідність заподіяної нею шкоди не-

безпечності посягання чи обстановки захисту, 

можуть зловживати недосконалістю ч. 4 ст. 36 

КК України. Саме тому необхідно детально за-

конодавчо закріпити умови, за яких може виник-

нути стан сильного душевного хвилювання при 

необхідній обороні: це дасть можливість визна-
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чити конкретні причини виникнення стану силь-

ного душевного хвилювання при необхідній обо-

роні, і, як наслідок, – безпомилково встановлю-

вати, коли особа справді не підлягає криміналь-

ній відповідальності, а коли повинна її нести за 

перевищення меж такої оборони. Пропонується 

викласти ч. 4 ст. 36 КК України в такій редакції: 

«Особа не підлягає кримінальній відповідальності, 

якщо через сильне душевне хвилювання, яке ви-

кликане суспільно небезпечним посяганням і що 

раптово виникло внаслідок знущання, яке мало 

систематичний характер, або супроводжувалось 

тяжкою образою з боку того, хто посягає, вона не 

могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди 

небезпечності посягання чи обстановці захисту». 

Також вважаємо, що не повинно визнава-

тись перевищенням меж необхідної оборони і не 

може мати наслідком кримінальну відповідаль-

ність застосування зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів для захисту від нападу 

озброєної особи або нападу групи осіб, для від-

вернення не лише протиправного насильницько-

го вторгнення, а й проникнення у житло, схови-

ще, інше приміщення чи володіння особи, для 

припинення незаконного перебування в останніх, 

незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно то-

му, хто посягає. Детально дану позицію буде 

роз’яснено в окремому дослідженні. 

Сучасна держава має досить широкі мож-

ливості захищати життя та здоров’я особи, проте 

не в усіх випадках вона здатна вчасно й ефектив-

но прийти на допомогу конкретній людині. У 

таких випадках громадяни повинні мати можли-

вість захистити себе власними силами, а знання 

ними того, що держава схвалює таку їхню ініціа-

тивність, додасть рішучості в діях та впевненості 

в їх законності. Вважаємо, що коло випадків, ко-

ли здійснення особою права на необхідну оборо-

ну будуть правомірними навіть шляхом заподі-

яння тяжкої шкоди тому, хто посягає, повинно 

бути більш широким і їх безпосереднє закріплен-

ня в ч. 5 ст. 36 КК України позитивно вплине на 

правосвідомість громадян. Так, наприклад, право-

мірною повинна визнаватись необхідна оборона 

при відверненні чи припиненні викрадення люди-

ни, зґвалтування, пограбування або явно незакон-

ного затримання чи арешту, незалежно від тяжкос-

ті шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.  

Потрібно обов’язково враховувати всі умо-

ви, в яких опинилась особа, яка реалізовувала 

право на необхідну оборону, в тому числі і те, чи 

переслідував мету заподіяння шкоди своєму ві-

заві той, хто здійснював таку провокацію, і вже 

залежно від цього здійснювати правильно квалі-

фікацію: бувають випадки, коли особа провокує 

конфлікт з метою вбивства чи заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень тому, хто почне обороня-

тись. Провокація як негативне явище повинна 

мати наслідки для того, хто до неї вдається, тому 

пропонуємо доповнити частиною 6 ст. 36 КК 

України, яка врегулює питання провокації необ-

хідної оборони, і викласти її в такій редакції: «Не 

вважаються необхідною обороною дії особи 

(провокатора необхідної оборони), яка сама 

спровокувала застосування щодо себе насильства 

зі сторони іншої особи з метою вбивства цієї 

особи чи заподіяння їй тілесних ушкоджень. Як-

що провокатор необхідної оборони припинив 

будь-які дії, спрямовані на заподіяння шкоди, та 

належно довів це до відома спровокованої особи, 

але вона продовжує спроби заподіяти шкоду йо-

го здоров’ю чи власності, то заподіяння шкоди 

цій особі виправдане і має розглядатися за пра-

вилами необхідної оборони».  

Необхідно врахувати під час з’ясування 

питання дотримання меж необхідної оборони не 

лише вартість майна, на недоторканність якого 

здійснюється посягання, але й значення цього 

майна для потерпілої особи: хоча зазвичай право 

власності на певні речі або саму річ можна від-

новити, трапляються випадки, коли в силу пев-

них обставин майно можна втратити назавжди, 

якщо не виступити на його захист. Так, до таких 

речей, на нашу думку, можна віднести: 1) уніка-

льні, неповторні (єдині у природі) речі (напри-

клад, твори мистецтва); 2) винахід, корисну мо-

дель, промисловий зразок, розміщену на матері-

альному носії раціоналізаторську пропозицію, 

які є такими по суті, але права на які ще не офо-

рмлено (наприклад, у зв’язку з тим, що були 

щойно придумані), – будь-хто, протиправно за-

володівши ними, може видати їх за свої; 3) речі, 

які мають важливе родинне значення чи такі, що 

дорогі як пам’ять про когось, щось. У таких ви-

падках відсутня малозначність діяння, в діях то-

го, хто здійснює посягання, і виникає право на 

необхідну оборону. У ч. 2 ст. 11 КК України за-

конодавцем розкрито зміст малозначності діян-

ня, який зводиться до того, що відсутня суспіль-

на небезпека і істотна шкода фізичній чи юриди-

чній особі, суспільству або державі. А в п. 10 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

№ 1 «Про судову практику у справах про необ-

хідну оборону» від 24 квітня 2002 року [5] 

роз’яснюється, що «… не утворюють стану не-

обхідної оборону дії, спрямовані на припинення 

правопорушення та заподіяння шкоди, яке хоча 

формально і містить ознаки злочину, але через 
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малозначність не становить суспільної небезпе-

ки». Проте вважаємо, що в даному випадку істо-

тність шкоди носить оціночний характер, тому 

щоразу необхідно повною мірою, всебічно й 

об’єктивно враховувати значення такого майна 

для його власника. 

Реалізація громадянами права на необхідну 

оборону багато в чому залежить від того, наскільки 

правильно буде складатися судова практика і насе-

лення відчує свою правову захищеність. Правоохо-

ронним органам треба більше залучати до роз’яс-

нювальної роботи засоби масової інформації. Гро-

мадяни повинні переконатися, що їх правомірна 

протидія тому, хто посягає, в жодному разі не за-

суджується суспільством і державою, а навпаки, 

вітається та заохочується. По суті, мова йде про 

необхідність стимулювання активності громадян у 

реалізації належного їм права, оскільки володіння 

правом ще не означає його реалізацію. 

Висновки. У результаті дослідження, ви-

конаного на основі аналізу чинного законодавст-

ва, практики його застосування та опрацювання 

наукових праць, у роботі сформульовано низку 

висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямо-

ваних на розв’язання актуальних проблем необ-

хідної оборони при посяганні на власність в Ук-

раїні. Так, нами досліджено, що останні виника-

ють у теорії і на практиці з таких причин: 1) ти-

пові помилки при застосуванні судовими і пра-

воохоронними органами ст. 36 КК України часто 

трапляються у зв’язку з фактичною відсутністю 

бажання відмовитись від застарілої радянської 

практики вирішення справ про необхідну оборо-

ну не на користь того, хто оборонявся; 2) праву 

на необхідну оборону часто протиставляється 

зловживання правом особами з певним особли-

вим статусом, наприклад, народними депутатами 

України; 3) чинна конструкція ч. 4 ст. 36 КК Ук-

раїни містить прогалини і «розмиті» формулю-

вання, що може ставати причиною зловживань 

особами, які встановлюють у того, хто обороняв-

ся, відсутність чи наявність стану сильного ду-

шевного хвилювання; 4) ч. 5 ст. 36 КК України 

потребує розширення кола випадків, за яких 

здійснення особою права на необхідну оборону 

буде правомірним навіть шляхом заподіяння тя-

жкої шкоди тому, хто посягає; 5) у чинній редак-

ції ст. 36 КК України відсутнє поняття провока-

тора необхідної оборони; 6) на практиці під час 

з’ясування питання дотримання меж необхідної 

оборони в взагалі не враховується значення для 

потерпілої особи майна, на недоторканність яко-

го здійснюється посягання; 7) невпевненість у 

правомірності своїх дій у випадку можливої реалі-

зації права на необхідну оборону спричинена бра-

ком відповідної роз’ясню-вальної роботи з боку 

працівників правоохоронних органів та ЗМІ. 

Із урахуванням вищенаведеного, з метою 

удосконалення інституту необхідної оборони при 

посяганні на власність в Україні, пропонується 

внести зміни та доповнення до ст. 36 КК України 

та викласти її в такій редакції:  

«Стаття 36. Необхідна оборона 

1. Необхідною обороною визнаються дії, 

вчинені з метою захисту охоронюваних законом 

прав та інтересів особи, яка захищається, або ін-

шої особи, а також суспільних інтересів та інте-

ресів держави від суспільно небезпечного пося-

гання шляхом заподіяння тому, хто посягає, 

шкоди, необхідної і достатньої в даній обстанов-

ці для негайного відвернення чи припинення по-

сягання, якщо при цьому не було допущено пе-

ревищення меж необхідної оборони. 

2. Кожна особа має право на необхідну 

оборону незалежно від можливості уникнути су-

спільно небезпечного посягання або звернутися 

за допомогою до інших осіб чи органів влади. 

3. Перевищенням меж необхідної оборони 

визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, 

тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 

посягання або обстановці захисту. Перевищення 

меж необхідної оборони тягне кримінальну відпо-

відальність лише у випадках, спеціально передба-

чених у статтях 118 і 124 цього Кодексу. 

4. Особа не підлягає кримінальній відпові-

дальності, якщо через сильне душевне хвилю-

вання, яке викликане суспільно небезпечним по-

сяганням і що раптово виникло внаслідок зну-

щання, яке мало систематичний характер, або 

супроводжувалось тяжкою образою з боку того, 

хто посягає, вона не могла оцінити відповідність 

заподіяної нею шкоди небезпечності посягання 

чи обстановці захисту. 

5. Не є перевищенням меж необхідної обо-

рони і не має наслідком кримінальну відповіда-

льність застосування зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів для захисту від нападу 

озброєної особи або нападу групи осіб, для від-

вернення протиправного насильницького вторг-

нення чи проникнення у житло, сховище, інше 

приміщення чи володіння особи, для припинення 

незаконного перебування в останніх, а також для 

негайного відвернення чи припинення викрадення 

людини, зґвалтування, пограбування або явно не-

законного затримання чи арешту, незалежно від 

тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. 

6. Не вважаються необхідною обороною дії 

особи (провокатора необхідної оборони), яка са-
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ма спровокувала застосування щодо себе насиль-

ства зі сторони іншої особи з метою вбивства цієї 

особи чи заподіяння їй тілесних ушкоджень. Як-

що провокатор необхідної оборони припинив 

будь-які дії, спрямовані на заподіяння шкоди, та 

належним чином довів це до відома спровокова-

ної особи, але вона продовжує спроби заподіяти 

шкоду його здоров’ю чи власності, то заподіяння 

шкоди цій особі виправдане і має розглядатися за 

правилами необхідної оборони». 

Усі запропоновані вище зміни і доповнення 

до ст. 36 КК України та роз’яснення у випадку 

їхнього впровадження, на нашу думку, не лише 

зміцнять інститут необхідної оборони в Україні, 

а й створять додаткові гарантії недоторканності 

власності в нашій державі.  
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Summary 

The most actual problems of necessary defense in case encroachment upon property in Ukraine has 

been analyzed in the article and proposed their solutions. Based on the study the conclusions were made 

about the inadequacy of the provisions of state of strong nervousness in conditions of necessary defense, 

given the author's definition of “provocation of necessary defense”. The author pays attention to the importance 

of establishing the value for the victim of property that encroaching. The author proposed to amend the provisions 

on necessary defense in the current Criminal Code of Ukraine. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ПРИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА СОБСТВЕННОСТЬ  

В УКРАИНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация 

Проанализированы наиболее актуальные проблемы необходимой обороны при посягательстве 

на собственность в Украине и предложены пути их решения. На основе исследования сделаны 

выводы о несовершенстве положений о состоянии сильного душевного волнения в условиях необхо-

димой обороны, дано авторское определение понятия «провокация необходимой обороны», обосно-

вана необходимость его законодательного закрепления. Обращается внимание на важность установле-

ния значения для потерпевшего имущества, на неприкосновенность которого осуществляется посяга-

тельство. Предложено внести изменения и дополнения в положения о необходимой обороне в действу-

ющем Уголовном кодексе Украины. 

Ключевые слова: необходимая оборона, посягательства на собственность, право собственности, 

провокация необходимой обороны, сильное душевное волнение, имущество. 
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СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
Розглядається порядок призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи на основі чинного вітчи-

зняного законодавства. Визначені правові підстави призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи та 

його особливості (учасники провадження, які мають право призначати або ініціювати проведення експертизи, а 

також умови, за наявності яких може бути проведене експертне дослідження необхідних об’єктів) 

Ключові слова: судова комп'ютерно-технічна експертиза, призначення експертизи, експерт. 

 

Постановка проблеми. Судова експертиза – 

основна форма застосування спеціальних знань під 

час кримінального провадження яка у Законі Укра-

їни «Про судову експертизу» (далі – Закон) визна-

чена як процес дослідження експертом на основі 

спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і 

процесів, які містять інформацію про обставини 

справи, що перебуває у провадженні органів досу-

дового розслідування чи суду. 

13 квітня 2012 року прийнятий новий Кри-

мінальний процесуальний кодекс України (далі – 

КПК України), який змінив процес кримінально-

го провадження в нашій країні в цілому та приз-

начення експертизи, зокрема. Ці зміни, на думку 

автора, можна назвати позитивними для нашого 

суспільства, оскільки у новому КПК України ми 

вбачаємо потенціал щодо якісних змін криміналь-

ного провадження в Україні та його відповідність 

сучасним світовим демократичним стандартам. Це 

зумовлює необхідність проаналізувати його норми, 

які стосуються призначення експертиз. 

В Україні з 1994 року була встановлена 

відповідальність за злочини, що вчиняються за 

допомогою електронно-обчислювальних машин. 

З цього періоду в нашому суспільстві «офіційно» 

з’явилося та було визнано таке негативне явище, 

як комп’ютерна злочинність, що зумовило роз-

виток судової комп’ютерно-технічної експертизи 

(далі – СКТЕ). До того ж сучасний стан і позити-

вні тенденції у процесі комп’ютеризації суспіль-

ства та всіх сфер життя зумовлює зростання рів-

ня протиправного посягання на комп’ютерні сис-

теми чи мережі, а також інформацію, що зберіга-

ється на цифрових носіях. Це посилює інтерес і 

необхідність розвитку та вдосконалення методик 

СКТЕ. Отже, з одного боку, ми маємо докорінно 

новий КПК України, а з другого – комп’ютерну 

злочинність, що вимагає від правоохоронної сис-

теми проведення відносно нового виду судової 

експертизи – комп’ютерно-технічної. Це зумов-

лює необхідність в аналізі правових підстав і 

особливостей призначення СКТЕ. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Свої дослідження поняттю судових експертиз, у 

тому числі й порядку їх призначення, присвятили 

такі вчені, як А.І. Вінберг, Н.Т. Малаховська, 

М.В. Салтевський, О.Р. Шляхов, Г.Л. Грановсь-

кий, М.О. Селіванов. Що стосується саме СКТЕ, 

то це питання потрапило у коло досліджень О.Р. 

Росинської, А.І. Усова, В.Б. Вєхова, Б.К. Давлє-

това, Д.В. Пашнєва та інших. Але правові основи 

призначення СКТЕ відповідно до нового КПК 

України розглянуті ще не були. 

Отже, метою статті є характеристика право-

вих підстав і особливостей призначення СКТЕ. 

Виклад основного матеріалу. Крім Зако-

ну порядок призначення та проведення судових 

експертиз під час кримінального провадження, 

оформлення їх результатів, а також права, 

обов’язки та відповідальність судового експерта 

регулюється КПК України від 13.04.2012 р. Ме-

ханізм проведення судових експертиз також де-

тально врегульований в Інструкції про призна-

чення та проведення судових експертиз та експе-

ртних досліджень, яка затверджена наказом Мі-

ністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 р. 

(далі – Інструкція). 

Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України, експер-

тиза проводиться за зверненням будь-якої зі сто-

рін кримінального провадження чи за доручен-

ням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування 

обставин, важливих для справи, необхідні спеці-

альні знання. Ч. 2 ст. 242 КПК України передба-

чає також випадки, в яких слідчий або прокурор 

зобов’язані призначити експертизу, а саме щодо: 

1) встановлення причин смерті; 2) встановлення 

тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) 

визначення психічного стану підозрюваного за 

наявності відомостей, які викликають сумнів 

щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) 

встановлення віку особи, якщо це необхідно для 

вирішення питання  про  можливість притягнен-

ня її до  кримінальної відповідальності, а іншим 

способом неможливо отримати ці відомості; 
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5) встановлення статевої зрілості потерпілої осо-

би в кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

передбачених статтею 155 Кримінального кодек-

су України (далі – КК України). На відміну від 

нового, у Кримінально-процесуальному кодексі 

України від 28.12.1960 р. № 1001-05, що втратив 

чинність, загальні та обов’язкові підстави приз-

начення експертизи містились у ст. 75 та ст. 76 

відповідно. Аналізуючи ст. 75 старого Криміна-

льно-процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 

242 нового КПК України виділимо такі новели: 

1) визначено осіб за зверненням/дорученням 

яких може бути призначена експертиза; 2) виді-

лено приблизний перелік сфер, у яких можуть 

знаходитись необхідні спеціальні знання;  

3) з’явилася категорична заборона щодо прове-

дення експертизи з питань права. Щодо обста-

вин, за наявності яких обов’язково призначається 

експертиза, вони залишились незмінні. 

З норми ч. 1 ст. 242 КПК України, п. 2 По-

станови Пленуму Верховного суду України «Про 

судову експертизу в кримінальних і цивільних 

справах» №8 від 30.05.97 р. та п. 1 Інформацій-

ного листа вищого господарського суду України 

№ 01-8/2651 від 27.11.2006 р. «Про деякі питання 

призначення судових експертиз» випливає, що 

призначення експертизи, коли з’ясування певних 

обставин не потребує спеціальних знань (крім 

випадків, які передбачають обов’язкове прове-

дення експертизи), неприпустиме. 

Під час кримінального провадження екс-

пертами можуть проводитись первинні, додатко-

ві чи повторні експертизи, які можуть бути од-

ноосібною, комісійною чи комплексною. Правом 

залучати до справи експерта наділені: 1) сторона 

обвинувачення (слідчий, прокурор) особисто чи 

за клопотанням потерпілого; 2) сторона захисту 

шляхом подання відповідного клопотання слід-

чому, прокурору, а у разі його відхилення ними, 

має право звернутися з таким самим клопотан-

ням до слідчого судді, крім цього, експерт може 

бути залучений на договірних умовах; 3) суд за 

клопотанням сторін, потерпілого, і у випадках, 

передбачених ст. 242 КПК України. Залучення 

експерта чи задоволення клопотання про залу-

чення експерта є прямою передумовою прове-

дення експертизи й автоматично тягне за собою 

її призначення. 

У кримінальному провадженні обов’язко-

вою умовою призначення експертизи було по-

рушення кримінальної справи, але з прийняттям 

нового КПК України від 13.04.2012 р. стадія по-

рушення кримінальної справи скасована. Замість 

неї введена така стадія кримінального прова-

дження, як досудове розслідування, яка почина-

ється з моменту внесення відомостей про кримі-

нальне правопорушення до Єдиного реєстру до-

судових розслідувань. Отже, експертиза може 

бути призначена після початку досудового розс-

лідування, яке починається слідчим або прокуро-

ром не пізніше одного дня після подання заяви, 

повідомлення про кримінальне правопорушення 

або після самостійного виявлення ним з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчи-

нення кримінального правопорушення. 

Отже, СКТЕ призначається у випадках ко-

ли для встановлення фактів і пізнання обставин і 

подій, що мають значення для кримінальної 

справи, виникає необхідність у застосуванні спе-

ціальних знань або у випадках прямо передбаче-

них законом. Оскільки під час розслідування 

комп’ютерних злочинів, де комп’ютер є засобом 

їх вчинення, СКТЕ не має на меті вирішення за-

вдань, передбачених ч. 2 ст. 242 КПК України 

(випадки обов’язкового призначення експерти-

зи), то вона призначається після початку досудо-

вого розслідування слідчим, прокурором або су-

дом за власною ініціативою, а також за умов за-

доволення клопотання потерпілого чи сторони 

захисту стороною обвинувачення, слідчим суд-

дею, судом або на договірних умовах між сторо-

ною захисту та експертом. При цьому зазначимо, 

що відповідно до положень старого Криміналь-

но-процесуального кодексу України від 

28.12.1960 р., правом залучення до кримінально-

го провадження експерта, а відповідно й призна-

чення експертизи, були наділені лише слідчий, 

прокурор і суд. Сьогодні ж таким правом наділе-

ні сторона обвинувачення (ст. 242, ч. 1 ст. 243, ч. 

1 ст. 332 КПК України), потерпілий (ч. 1 ст. 243, 

ч. 1 ст. 332 КПК України), сторона захисту (ч. 1 

ст. 242, ч. 2, 3 ст. 243, ч. 1 ст. 332 КПК України), 

слідчий суддя (ч 1, 3 ст. 242, ч. 3 ст. 243, ст. 244 

КПК України), суд (ч. 1, 3 ст. 242, ст. 332 КПК 

України). Виняток становить необхідність при-

мусового залучення особи для проведення меди-

чної або психіатричної експертизи, що здійсню-

ється лише за ухвалою слідчого судді чи суду.  

Підставою ж для проведення СКТЕ є пе-

редбачений законом процесуальний документ 

(постанова, ухвала) або договір між стороною 

захисту й експертом. 

Перед призначенням СКТЕ слідчий, зазви-

чай, взаємодіє зі спеціалістом у відповідній галу-

зі, що може виражатися як у процесуальній, так і 

непроцесуальній формах. Даний процес є пози-

тивним для слідчого оскільки він має можливість 

проконсультуватись з фахівцем з питань стосов-
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но: 1) визначання виду СКТЕ (що залежить від 

функціонального призначення і природи 

об’єкта); 2) підбір експерта з необхідною сукуп-

ністю знань; 3) формування питань, які будуть 

винесені перед експертом; 4) підготовка об’єктів 

для проведення СКТЕ. О.В. Наріжний зазначає, 

що проведення непроцесуальних «оціночних» 

оглядів комп’ютерної техніки спеціалістом на 

місці події до порушення кримінальної справи є 

необхідним заходом [5, C. 138]. Та оскільки з 

прийняттям нового КПК України дана стадія 

кримінального провадження скасована, тому при 

розслідуванні комп’ютерних злочинів вважаємо 

за необхідне залучати спеціаліста для допомоги у 

проведенні першого ж огляду місця події з мо-

менту внесення відомостей про кримінальне пра-

вопорушення до Єдиного реєстру досудових роз-

слідувань. Слідчий самостійно або через подання 

клопотання ініціює проведення експертизи. При 

призначенні СКТЕ необхідно максимально конк-

ретно визначати коло питань, які мають бути 

роз’яснені судовим експертом та обсяг потрібних 

для експертного дослідження матеріалів, в той 

же час вони не можуть виходити за межі спеціа-

льних знань експерта. Якщо об’єкти, що підля-

гають дослідженню, можуть містити чи містять 

державну таємницю, то в такому випадку СКТЕ 

треба проводити відповідно до положень ст. 518 

КПК України. 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додер-

жанням законів при проведенні досудового розс-

лідування, так само самостійно або шляхом по-

дання клопотання має право доручати проведен-

ня експертизи. 

Сторона захисту для ініціювання СКТЕ че-

рез подання відповідного клопотання та подаль-

шого його задоволення слідчим суддею (у разі 

відхилення цього ж клопотання слідчим, проку-

рором) шляхом винесення відповідної ухвали, 

повинна довести, що: 1) для вирішення питань, 

які мають істотні значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, але 

існує одна з таких обставин: а) сторона обвину-

вачення не залучила його; б) на вирішення залу-

ченого стороною обвинувачення експерта були 

поставлені запитання, що не дозволяють дати 

повний та належний висновок з питань, для 

з’ясування яких необхідне проведення експерти-

зи; в) існують достатні підстави вважати, що за-

лучений стороною обвинувачення експерт вна-

слідок відсутності у нього необхідних знань, 

упередженості чи з інших причин може надати 

або надав неповний чи неправильний висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно че-

рез відсутність коштів чи з інших об’єктивних 

причин. Як бачимо, за наявності висновку експерта 

про проведені дослідження за ініціативою сторони 

обвинувачення, сторона захисту має право призна-

чити експертизу тільки в разі обґрунтування дово-

дів стосовно неналежно проведеної експертизи. Це 

саме обмеження стосується залучення експерта 

стороною захисту на договірних умовах. 

На основі викладеного можна констатува-

ти, що в тому випадку, якщо експертиза за дору-

ченням сторони захисту буде проведена після 

експертизи ініційованої стороною обвинувачен-

ня та проведена відносно одного й того ж об’єкта 

СКТЕ, то вона буде нести характер додаткової 

або повторної. 

Суд, під час судового розгляду, за клопо-

танням сторін, потерпілого при наявності підс-

тав, передбачених ст. 242 КПК України, має пра-

во своєю ухвалою доручити проведення експер-

тизи. У ч. 2 ст. 332 КПК України, також передба-

чені випадки, за яких суд своєю ухвалою може 

призначити СКТЕ, незалежно від наявності кло-

потання, а саме: 1) якщо суду надано кілька ви-

сновків експертів, які суперечать один одному, а 

допит експертів не дозволив усунути виявлені 

суперечності; 2) якщо під час судового розгляду 

виникли підстави, передбачені ч. 2 ст. 509 КПК 

України. Отже, під час кримінального прова-

дження стосовно комп’ютерних злочинів СКТЕ 

може призначатися ухвалою суду за наявності 

клопотання сторін, за власною ініціативою, а та-

кож у разі суперечності один одному вже наявних 

декількох висновків експертів. Після постановлен-

ня такої ухвали судовий розгляд продовжується, за 

винятком випадків, коли таке продовження немож-

ливе до отримання висновку експерта. 

Однією з особливостей СКТЕ під час судо-

вого провадження є, в більшості випадків, немо-

жливість її проведення в судовому засіданні 

оскільки такого роду дослідження потребують 

відповідного програмного забезпечення та засо-

бів, що кардинально відрізняє даний процес екс-

пертних досліджень. Крім того, в разі необхідно-

сті дослідження комп’ютерних систем і мереж, 

це неможливо з технічних причин. Тому ми по-

годжуємося з думкою О.В. Наріжного про доці-

льність проведення СКТЕ на місці події [5, C. 

137-139] або розташування об’єктів дослідження. 

До того ж, ця процедура прописана у п. 3.9 Ін-

струкції. Особливо це актуально при необхіднос-

ті дослідження цілої комп’ютерної системи, 

оскільки в будь-якому випадку вона володіє пев-

ними особливостями як побудови самої системи, 

так і програмним і апаратним забезпеченням, які 
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складно та матеріально невиправдано штучно 

відтворювати. Тому при необхідності проведен-

ня СКТЕ на місці події або місці розташування 

об’єкта, орган або особа, за ініціативою якої була 

призначена експертиза, повинна забезпечити 

прибуття експерта, безперешкодний доступ до 

об’єкта, а також належні умови його роботи. 

Отже, про призначення СКТЕ може прийма-

тися одне з таких процесуальних рішень: слідчим, 

прокурором у формі постанови відповідно до ви-

мог п. 5, 6, 7 ст. 110 КПК України; слідчим суддею, 

судом у формі ухвали відповідно до вимог п. 7 ст. 

244, п. 3, 4, 5 ст. 371, ст. 372, п. 3 ст. 332 КПК Укра-

їни. В будь-якому з цих рішень, окрім вимог до 

його змісту, передбачених КПК України, мають 

бути дані, які передбачені п. 3.3 Інструкції. 

Прийнятий КПК України містить багато 

новел, які змінили процес кримінального прова-

дження. Певні зміни торкнулися й порядку приз-

начення експертиз, а відповідно і СКТЕ. На ос-

нові викладеного можна зробити такі висновки. 

Порядок призначення СКТЕ чітко регламентова-

ний Законом України «Про судову експертизу», 

Кримінальним процесуальним кодексом України 

та іншими нормативно-правовими актами. Оскі-

льки СКТЕ не торкається завдань, які повинні 

бути виконані в обов’язковому порядку і ство-

рюють зобов’язання перед слідчим або прокуро-

ром звернутися до експерта для проведення екс-

пертизи (ч. 2 ст. 242 КПК України), то вона при-

значається на загальних умовах визначених наці-

ональним законодавством. Умовами для призна-

чення експертного дослідження об’єктів СКТЕ є: 

а) звернення сторони кримінального проваджен-

ня або за дорученням слідчого судді чи суду;  

б) з’ясування певних обставин, що мають зна-

чення для вирішення кримінальної справи, пот-

ребує застосування спеціальних знань; в) вине-

сення відповідного процесуального рішення; г) у 

випадках необхідності проведення додаткової 

або повторної експертизи слідчий суддя або суд 

самостійно або шляхом задоволення відповідно-

го клопотання виносить відповідне процесуальне 

рішення, в якому обґрунтовуються підстави, що 

ставлять під сумнів попередній висновок експер-

та або зазначаються умови, які зумовлюють не-

обхідність розширення дослідження. Під час 

кримінального провадження СКТЕ може бути 

призначена лише у випадках коли для встанов-

лення певних обставин, що мають значення для 

справи, виникає необхідність у застосуванні спе-

ціальних знань, про що виноситься одне з таких 

процесуальних рішень: Передбачений законом 

процесуальним документом, що тягне за собою 

проведення СКТЕ, є: 1) вмотивована постанова 

слідчого чи прокурора або 2) ухвала слідчого 

суді чи суду. В окремих випадках СКТЕ може 

бути призначена та проведена на основі догово-

ру, укладеного між стороною захисту й експер-

том. При призначенні СКТЕ необхідно врахову-

вати її технологічні та технічні особливості, а 

тому у багатьох випадках місцем її проведення, 

по можливості, треба обирати місце події або 

місцезнаходження об’єкта СКТЕ без його пере-

міщення до експертної установи. 
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FORENSIC COMPUTER-TECHNICAL EXAMINATION: 

LEGAL BASIS AND FEATURES OF APPOINTMENT  

 

Summary 

In the article the procedure of forensic computer-technical examination appointment, which based on 

current national legislation, is considered. The author determines the legal basis of forensic computer-technical 

examination appointment and its features (participants of the proceedings, who have the right to appoint or to 

initiate such examination, and conditions, under which, can be carried an expert research of the objects). 
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СУДЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Аннотация 

Рассматривается порядок назначения судебной компьютерно-технической экспертизы на осно-

вании действующего отечественного законодательства. Определены правовые основания назначения 

судебной компьютерно-технической экспертизы и его особенности (участники процесса, которые 

имеют право назначить или инициировать проведение экспертизы, а также условия, при наличии ко-

торых может быть проведено экспертное исследование необходимых объектов). 

Ключевые слова: судебная компьютерно-техническая экспертиза, эксперт, назначение экспертизы. 
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Національна академія Служби безпеки України, Київ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

 
Досліджуються проблеми об’єкта злочинів, передбачених ст.ст. 328, 329, 330 та ст. 422 КК України, міс-

ця вказаних норм у системі Особливої частини КК України, сформульовано пропозиції, спрямовані на удоско-

налення закону України про кримінальну відповідальність. 

Ключові слова: національна безпека, безпека держави, злочини проти безпеки держави в інформаційній 

сфері, об’єкт злочину, система кримінально-правових норм. 

 

Постановка проблеми. Важливою складо-

вою розвитку законодавства є підвищення його 

якості на підставі досягнень науки кримінально-

го права. Вирішення цієї проблеми передбачає 

здійснення ґрунтовних досліджень, у тому числі 

щодо злочинів, передбачених ст.ст. 328, 329, 330 

та 422 КК України. Упорядкування системи цих 

суспільно небезпечних діянь на підставі обґрун-

тованих критеріїв сприятиме вирішенню бага-

тьох теоретичних і практичних проблем. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми кримінальної відповідальності за зло-

чини, що розглядаються, були предметом дослі-

джень О.Ф. Бантишева, В.О. Глушкова, С.Г. Го-

рдієнка, В.К. Грищука, Н.О. Гуторової, О.П. 

Дзьобаня, С.В. Дьякова, І.В. Діордіци, О.О. Ду-

дорова, О.І. Звонарьова, А.Б. Качинського, В.С. 

Картавцева, О.О. Климчука, В.А. Ліпкана, М.І. 

Мельника, В.О. Навроцького, Г.В. Новицького, 

В.Г. Пилипчука, М.А. Погорецького, О.С. Соту-

ли, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.П. Тихого, М.І. 

Хавронюка та інших вчених.  

Разом з тим, з огляду на розвиток системи 

законодавства в інформаційній сфері та сфері наці-

ональної безпеки, складовою якого є закон про 

кримінальну відповідальність [1, с. 300-313], поло-

ження теорії кримінального права в частині вчення 

про об’єкт злочину і систематизацію кримінально-

правових норм питання кримінально-правової охо-

рони безпеки держави в інформаційній сфері пот-

ребують подальшої наукової розробки.  

Досліджуючи поняття злочинів, віднесених 

до Розділу І Особливої частини КК України, на-

ми зазначалося, що їхнім родовим об’єктом є су-

спільні відносини із забезпечення безпеки дер-

жави у сферах, визначених Законом України 

«Про основи національної безпеки України» [2], 

яка разом із безпекою особи і безпекою суспільс-

тва утворює національну безпеку України як 

правову категорію. З огляду на значимість та 

специфіку об’єктів поставлених під охорону 

норм, розміщених у Розділі І Особливої частини 

закону про кримінальну відповідальність, зако-

нодавець визнав за необхідне об’єднати їх в од-

ній групі [3]. Водночас суспільно небезпечні ді-

яння, передбачені ст.ст. 328, 329, 330 та 422 КК 

України, що безпосередньо заподіюють шкоду 

безпеці держави в інформаційній сфері не увій-

шли до вказаного Розділу. Окрім цього, деякі 

принципові зміни, яких зазнав Закон України 

«Про інформацію» [4], та окремі положення За-

кону України «Про державну таємницю» [5], що 

розкривають зміст і об’єм базових категорій, по-

кладених в основу диспозицій вказаних криміна-

льно-правових норм, а отже, безпосередньо 

впливають на визначення кола суспільних відно-

син, поставлених під їх охорону, не повною мі-

рою враховані законодавцем при формулюванні 

відповідних складів злочинів. 

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту 

суспільних відносин, які утворюють основний 

безпосередній об’єкт злочинів, передбачених 

ст.ст. 328, 329, 330 та 422 КК України, їх місця в 

системі Особливої частини КК України та фор-

мулювання пропозицій із удосконалення закону 

України про кримінальну відповідальність.  

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, 

що вирішення порушеного у статті питання пот-

ребує аналізу положень КК України як складової 

системи законодавства, в якій сам КК України та 

інші нормативно-правові акти перебувають у 

складних взаємозв’язках, що об’єктивно обумов-

лює необхідність комплексного дослідження 

безпеки різних об’єктів: особи, суспільства, дер-

жави. Отже, кримінально-правова охорона інфо-

рмаційної сфери повинна відбуватися на підставі 

сучасних поглядів науки на національну безпеку 

і її складові, зокрема безпеку держави, на що на-

ми вже зверталася увага [3]. 

У свою чергу, дослідження проблеми сис-

тематизації норм, якими передбачено відповіда-

льність за злочини проти безпеки держави в ін-

формаційній сфері, має не лише важливе теоре-

тичне, але і вагоме практичне значення, оскільки 
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сприяє упорядкуванню кримінально-правових 

норм, розгляду їх як певної логічно узгодженої 

системи, виявленню недоліків у законодавстві.  

На підставі аналізу відомих теоретичних 

положень вважаємо, що в основу систематизації 

кримінально-правових норм, у тому числі тих, 

що передбачають відповідальність за злочини 

проти безпеки держави, має бути покладений 

об’єкт злочину як єдиний науково обґрунтований 

підхід до класифікації всієї сукупності злочинів 

[6, с. 63]. Залежно від ступеня узагальнення сус-

пільних відносин у науці кримінального права 

найбільш поширеною є класифікація об’єктів 

злочину, відповідно до якої окрім загального, 

виділяють, родовий та безпосередній об’єкти [7, 

с. 9; 8, с. 105-108; 9, с, 97-100].  

Отже, система тих чи інших кримінально-

правових норм, повинна базуватися на двох рів-

нях. Перший з них передбачає віднесення відпо-

відних кримінально-правових норм до одного 

розділу Особливої частини КК України; другий 

– формування відповідної підгрупи усередині 

цієї групи (розділу) [10, с. 26].  

Поділяючи вказаний підхід, нами відміча-

лося, що родовим об’єктом злочинів, передбаче-

них у Розділі І Особливої частини КК України, є 

суспільні відносини щодо забезпечення безпеки 

держави як одного з трьох об’єктів національної 

безпеки у різних сферах, у тому числі в інформа-

ційній [3]. Підтвердженням цього є, зокрема, 

віднесення незаконних дій щодо відомостей, які 

становить державну таємницю чи  службову ін-

формацію і спрямовані на забезпечення потреб 

та національних інтересів суспільства й держави 

у статті 7 Закону України «Про основи націона-

льної безпеки України» до загроз безпеці держа-

ви в інформаційній сфері. 

Проте в КК України норми, якими встанов-

лено кримінальну відповідальність за  вчинення 

вказаних дій, розміщено законодавцем у різних 

розділах його Особливої частини, що є не пов-

ною мірою обґрунтованим, оскільки такий підхід 

не враховує специфіки об’єкта злочинів, перед-

бачених ст.ст. 328, 329, 330 та 422 КК України як 

єдиного критерію їх систематизації, визначення 

якого залежить від правильного розуміння пред-

мета правового регулювання і положень Закону 

України «Про основи національної безпеки Ук-

раїни» – системоутворюючого закону в системі 

законодавства у сфері національної безпеки, а 

також законів України «Про державну таємни-

цю», «Про інформацію» та Кримінального коде-

ксу  України в частині системи об’єктів націона-

льної безпеки, місця в ній безпеки держави, її 

структури, змісту, особливостей правової охоро-

ни держаної таємниці та службової інформації, а 

саме – їх захищеності від незаконного набуття, 

використання і розповсюдження чи порушення 

порядку зберігання такої інформації. 

На користь наведеної позиції може слугу-

вати той аспект, що, помістивши ст. 422 КК Ук-

раїни до Розділу XIX Особливої частини КК Ук-

раїни, законодавець відступив від наукової сис-

тематизації кримінально-правових норм, покла-

вши у його основу не об’єкт злочину, а особли-

вості його суб’єкта, визнавши при цьому родо-

вим об’єктом зазначеного діяння суспільні від-

носини щодо забезпечення порядку несення вій-

ськової служби.  

Разом з тим, виходячи із положень ст. 8 За-

кону України «Про державну таємницю», зазна-

чену таємницю, окрім військової, становлять та-

кож відомості у сферах економіки, науки, техні-

ки, зовнішніх відносин держави, охорони право-

порядку тощо,  розголошення яких також може 

завдати шкоди державі в різних сферах життєді-

яльності. Не викликає сумнівів і той факт, що, 

виходячи із особливостей внутрішнього чи зов-

нішнього становища України, а також змісту 

конкретних відомостей невійськового характеру 

щодо яких встановлений особливий порядок їх 

набуття, поширення, розповсюдження, зберіган-

ня і передачі, шкода, яка може бути заподіяна 

безпеці держави у результаті неправомірного 

виходу вказаної інформації у вільний обіг, а от-

же, і суспільна небезпека вчиненого може бути 

незрівнянно більшою, ніж шкода у випадку, коли 

предметом злочину були відомості військового 

характеру.  У зв’язку з цим, встановлення кримі-

нальної відповідальності за розголошення війсь-

кової таємниці чи втрату документів або матері-

алів, що містять відомості військового характеру, 

які становлять державну таємницю у самостійній 

статті Розділу ХІХ Особливої частини КК Украї-

ни, і передбачення більш суворого покарання 

порівняно з діяннями, відповідальність за які пе-

редбачено у ст.ст. 328 і 329 КК України лише з 

урахуванням специфіки суб’єкта злочину, вида-

ється малообґрунтованим. 

 Окрім цього, існування в законі про кри-

мінальну відповідальність ст.ст. 328, 329 та 422 

КК України за незаконні дії щодо відомостей, які 

становлять державну таємницю чи матеріальних 

носіїв секретної інформації, створює надлишкову 

конкуренцію кримінально-правових норм, що не 

сприяє підвищенню якості КК України та практики 

його застосування, а в окремих випадках ставить 

під сумнів обґрунтованість існування самостійної 



Актуальні проблеми кримінально-правової охорони безпеки держави в інформаційній сфері  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 141 

статті, котрою передбачено відповідальність війсь-

ковослужбовця за розголошення відомостей війсь-

кового характеру чи втрату документів або матері-

алів, що містять відомості військового характеру, 

які становлять державну таємницю.  

Як приклад можна навести положення ч. 2 

ст. 422 та ч. 1 ст. 329 КК України. Так, відомо, 

що важливу роль у вирішенні питання щодо 

криміналізації діяння, а також визначення розмі-

ру санкцій, у межах яких винному призначається 

покарання, відіграє суспільна небезпека вчине-

ного. Отже, втрата військовослужбовцем доку-

ментів, які містять державну таємницю, виходя-

чи із санкцій вказаних норм, визнається більш 

небезпечним діянням, ніж аналогічний злочин, 

суб’єктом котрого є цивільна особа. На нашу ду-

мку, наведений підхід важко визнати науково 

обґрунтованим. Без відповіді залишається пи-

тання: чому законодавець передбачає можливість 

застосування більш м’якого покарання до циві-

льної особи, яка обіймає керівну посаду в Мініс-

терстві оборони України і втратила документ, що 

містить відомості військового характеру з грифом 

обмеження доступу «особливої важливості» порів-

няно з аналогічними діями, вчиненими військовос-

лужбовцем, зокрема, коли їх предметом є документ 

із грифом обмеження доступу «таємно»? 

З таких же міркувань додаткової аргумен-

тації потребують положення КК України в тій 

частині, що військовослужбовці правоохоронних 

органів визнані законодавцем одночасно суб’єк-

тами злочинів, передбачених ч. 1 ст. 329 і ч. 2 ст. 

422 КК України, оскільки вони, з огляду на спе-

цифіку покладених на них завдань, мають доступ 

не лише до відомостей військового характеру.   

Окрім цього, на критичну оцінку заслугову-

ють положення КК України, відповідно до яких 

військовослужбовець правоохоронного органу, 

втративши внаслідок порушення правил секретно-

го діловодства документ, який містить секретні 

відомості невійськового характеру з грифом обме-

ження доступу «цілком таємно» чи «особливої ва-

жливості», підлягатиме менш суворому покаранню 

в разі, коли ним же втрачені документи, які містять 

відомості військового характеру з грифом обме-

ження доступу «таємно» [11, с. 107-110]. 

Наведені приклади можливої злочинної ді-

яльності у сфері кримінально-правової охорони 

безпеки держави в інформаційній сфері обумов-

люють необхідність додаткового аналізу відпові-

дних положень КК України на підставі устале-

них підходів науки кримінального права до ро-

зуміння об’єкта злочину та вироблення пропози-

цій щодо їх удосконалення.  

Як зазначалося, ст.ст. 328-330 та ст. 422 КК 

України розміщені законодавцем у різних розді-

лах Особливої частини КК України. Отже, пе-

редбачені ними злочини визнані законодавцем 

такими, що посягають на різні родові об’єкти. 

Втім, зміст суспільних відносин, поставлених під 

охорону зазначених норм, по-перше, вказує на 

інформаційну сферу як складову безпеки держа-

ви. Це дає підстави для віднесення передбачених 

у них злочинів до діянь, родовим об’єктом яких є 

суспільні відносини щодо забезпечення безпеки 

держави, тобто здійснення систематизації пер-

шого рівня, про що уже йшлося у цій статті; по-

друге, встановлення основного безпосереднього 

об’єкта діянь, які заподіюють шкоду безпеці 

держави в інформаційній сфері, дозволить об’єд-

нати їх в одній групі всередині Розділу І Особли-

вої частини КК України.  

Таким об’єктом, виходячи з аналізу диспозицій 

відповідних кримінально-правових норм, є суспільні 

відносини щодо забезпечення порядку створення, 

збирання, одержання, набуття, зберігання, викорис-

тання, поширення відомостей, які містять державну 

таємницю (ст.ст. 328, 329, 422 КК України) і службо-

ву інформацію1 (ст. 330 КК України).  

Отже, суспільно небезпечні діяння, перед-

бачені ст.ст. 328, 329, 330 і 422 КК України, ут-

ворюють самостійну групу в системі злочинів 

проти безпеки держави. 

Коло проблемних питань щодо криміналь-

но-правової охорони безпеки держави в інфор-

маційній сфері викладеним не обмежується і по-

требує комплексного аналізу Закону України 

«Про державну таємницю», положення якого 

розкривають зміст і об’єм базових категорій, по-

кладених в основу диспозицій ст.ст. 328, 329 і ст. 

422 КК України, а отже, сприяють з’ясуванню 

кола суспільних відносин, поставлених під їх 

охорону, виявленню прогалин у законі про кри-

мінальну відповідальність і, як наслідок, форму-

люванню пропозицій з підвищення його якості. 

Так, відповідно до преамбули предметом 

правового регулювання вказаного Закону є сус-

пільні відносини, пов’язані з віднесенням інфор-

мації до державної таємниці, засекречуванням, 

розсекречуванням її матеріальних носіїв та охо-

роною державної таємниці. Разом з тим статтею 

                                                           
1 З огляду на зміни, внесені до Закону України «Про 

інформацію» Законом України від 13.01.2011 р. № 

2938-VI, в частині визначення видів інформації з об-

меженим доступом (зокрема конфіденційну інформа-

цію, яка є власністю держави, віднесено до службової 

інформації) положення ст. 330 КК України потребу-

ють відповідного коригування. 



Р.Л. Чорний 

142 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 

3 цього Закону сферу його дії поширено на: а) 

іноземних громадян та осіб без громадянства, 

яким відповідно до його ст. 27 наданий доступ до 

державної таємниці (на підставі міжнародних 

договорів України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, або письмо-

вого розпорядження Президента України з ура-

хуванням необхідності  забезпечення  національ-

ної безпеки України на підставі пропозицій Ради 

національної безпеки і оборони України); б) пе-

редані нашій державі відомості, що становлять 

таємницю іноземної держави чи міжнародної 

організації, охорона яких здійснюється у поряд-

ку, визначеному цим Законом або, якщо міжна-

родним договором установлено інші правила 

охорони таємниці іноземної держави чи міжна-

родної організації, у порядку, визначеному пра-

вилами такого міжнародного договору України. 

Наведене дає підстави для твердження, що 

не всі врегульовані Законом України «Про дер-

жавну таємницю» суспільні відносини, посяган-

ня на які може заподіяти суттєву шкоду безпеці 

держави в інформаційній сфері, поставлені під 

охорону закону про кримінальну відповідаль-

ність. Вочевидь, це є недоліком КК України, ус-

унення якого покладено, зокрема, на науку кри-

мінального права. 

У зв’язку з цим, вважаємо, що суспільні ві-

дносини щодо забезпечення порядку одержання, 

набуття, зберігання, використання, поширення 

відомостей, які містять державну таємницю і до-

вірені у встановленому законодавством України 

порядку іноземному громадянинові чи особі без 

громадянства або таємницю іноземної держави чи 

міжнародної організації, що стала відома громадя-

нинові України у зв’язку з виконанням ним служ-

бових обов’язків, повинні бути поставлені під охо-

рону відповідних норм КК України. 

Висновки. На підставі викладеного, а та-

кож враховуючи результати наших попередніх 

досліджень, можна дійти таких висновків: 

- злочини, передбачені ст.ст. 328, 329, 330 і 

422 КК України мають спільний родовий об’єкт 

– суспільні відносини щодо забезпечення безпе-

ки держави в інформаційній сфері, що дає підс-

тави віднести їх до Розділу І Особливої частини 

КК України; 

- з огляду на специфіку основного безпосе-

реднього об’єкта зазначених діянь, норми, в яких 

встановлено відповідальність за їх вчинення, утво-

рюють самостійну групу – злочини проти порядку 

створення, збирання, одержання, набуття, збері-

гання, використання, поширення відомостей, які 

містять службову інформацію, державну таємницю 

чи таємницю іноземної держави або міжнародної 

організації, передані Україні відповідно до міжна-

родного договору, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України. 

- враховуючи вироблені наукою криміна-

льного права підходи і критерії систематизації 

кримінально-правових норм, з метою уникнення 

їх зайвої конкуренції і підвищення якості закону 

про кримінальну відповідальність, а також при-

ведення його положень у відповідність до зако-

нів України «Про інформацію» (в редакції від 

13.01.2011р. із наступними змінами), «Про дер-

жавну таємницю»  пропонується виключити 

ст.ст. 328, 329, 330 і 422 КК України, запропону-

вавши у Розділі І Особливої частини КК України 

нову статтю 114-1 у такій редакції:  

«Стаття 114-1. Порушення порядку ство-

рення, збирання, одержання, набуття, зберігання, 

використання, поширення відомостей, які міс-

тять службову інформацію, державну таємницю 

чи таємницю іноземної держави або міжнародної 

організації, передані Україні відповідно до між-

народного договору, згода на обов’язковість яко-

го надана Верховною Радою України 

1. Передача або збирання з метою передачі 

іноземним підприємствам, установам, організаціям 

або їх представникам відомостей, які становлять 

службову інформацію особою, якій ці відомості 

були довірені або стали відомі у зв’язку з виконан-

ням службових обов’язків, за відсутності ознак 

державної зради або шпигунства, - караються … 

2. Розголошення відомостей,  що станов-

лять державну таємницю чи таємницю іноземної 

держави або міжнародної організації, передані 

Україні відповідно до міжнародного договору, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, особою, якій ці відомості були 

довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків чи на підставі міжнарод-

них договорів України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, або пи-

сьмового розпорядження Президента України на 

підставі пропозицій Ради національної безпеки і 

оборони України за відсутності ознак державної 

зради або шпигунства, - карається ... 

3. Втрата документів або інших матеріальних 

носіїв секретної інформації, що містять таємницю, 

передбачену в частині другій цієї статті, а так само 

предметів, відомості про які становлять таку таєм-

ницю, особою, якій вони були довірені, якщо втра-

та стала результатом порушення встановленого 

законом чи міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою Ук-

раїни, порядку поводження із зазначеними доку-
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ментами та іншими матеріальними носіями секре-

тної інформації або предметами, - карається … 

4. Діяння,  передбачені частинами другою – 

третьою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки, - караються …  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Дане дослідження присвячено вивченню досвіду зарубіжних держав з запобігання організованій злочин-

ності. В статті проводиться аналіз інституцій окремих держав (Польща, США, Хорватія, Італія, Великобританія, 

Нідерланди), предметом діяльності яких є запобігання організованій злочинності. 

Ключові слова: організована злочинність, зарубіжний досвід, зарубіжна практика, запобігання організо-

ваній злочинності. 

 

Актуальність теми. Досліджуючи органі-

зовану злочинність, ми з‘ясували, що вона є 

явищем, яке по-різному розуміється і трактується 

науковцями в залежності від їхньої професійної 

кваліфікації. Так само різниться зміст організо-

ваної злочинності в залежності від конкретної 

держави, яка веде боротьбу з такою злочинністю. 

Це зумовлено специфікою злочинності в кожній 

окремій державі. Так, наприклад, у складі організо-

ваної злочинності в одних країнах переважає теро-

ризм та торгівля людьми, а в інших – злочини, пре-

дметом яких є наркотичні засоби і т.д.  

Проте без сумніву можна стверджувати, що 

організована злочинність – це найскладніше і 

найнебезпечніше антисуспільне явище, що не 

має державних кордонів і масштаби якого у су-

часних умовах розвитку України становлять реа-

льну загрозу державі і суспільству. Характерни-

ми її рисами є: вторгнення в економіку держави і 

перетворення її на тіньову економіку; поширення 

контролю організованих злочинних угруповань і 

організацій над діяльністю банків і фінансово-

кредитних систем, інвестиційними надходжен-

нями, приватизаційними процесами; втручання у 

митну справу; пристосування і втручання в роз-

виток ринкових відносин; блокування ефектив-

них процесів реформ; встановлення контролю 

над прибутковими видами злочинної діяльності 

(наркобізнес, проституція, азартні ігри, нелега-

льна торгівля зброєю, контрабанда, незаконна 

міграція і торгівля людьми, трансплантація люд-

ських органів та ін.); проникнення в органи дер-

жавної влади та правоохоронні органи; зрощення 

з міжнародною злочинністю тощо [2, с.3]. Тому, 

вивчення зарубіжного досвіду у боротьбі з орга-

нізованою злочинністю має на меті декілька за-

вдань: це і уніфікація заходів запобігання та бо-

ротьби з організованою злочинністю в міжнаро-

дному масштабі, використання зарубіжного дос-

віду по боротьбі з організованою злочинністю. 

Актуальність цього питання обумовлюєть-

ся також тим, що організована злочинність за 

своєю природою схильна до порушення націона-

льних кордонів, тому суміжні держави повинні 

об’єднувати свої зусилля у боротьбі з цим небез-

печним явищем. Вирішення проблеми боротьби з 

організованою злочинністю вимагає подолання 

національних кордонів і поглиблення соціально-

го контролю над різноманітною і динамічно змі-

нюваною організованою злочинністю в рамках 

дотримання фундаментальних прав людини. Бо-

ротьба з нею у новому столітті ще більшою мі-

рою об’єднає зусилля різних правоохоронних 

органів на міждержавному рівні [2, с.3]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Зарубіжний досвід запобігання організованій 

злочинності розглянуто в роботах Л.С. Верченко, 

О.М. Джужі, В.М. Дрьоміна, І.М.Гриненко, 

В.Л. Грохольського, О.М. Костенка, С.В. Моро-

зенка, Б.В. Романюка, А.В. Савченка, Т. Серва-

тко, Є.Д. Скулиша, В.А. Тимошенка, В.О. Туля-

кова, М.І. Хавронюка, О.Ю. Шостко. 

Метою даної статті є дослідження та порі-

вняння досвіду (практики) зарубіжних країн у 

сфері запобігання організованій злочинності. 

Виклад основного матеріалу. Спершу ми 

маємо зазначити, що згідно з визначенням Ради 

ЄС від 28 травня 2001 р., запобігання — це дія-

льність, що охоплює всі заходи, які сприяють 

скороченню злочинів, а також зменшенню від-

чуття небезпечності (небезпеки) у громадян як 

кількісно, так і якісно безпосередньо за допомо-

гою утримання від злочинних дій або через полі-

тику і втручання, спрямовані на зменшення мож-

ливостей для вчинення злочинів, а також через 

впливи на причини злочинності. Виокремлюючи 

напрями запобігання організованій злочинності 

О.Ю. Шостко зазначає, що головними напряма-

ми є соціальне запобігання, реабілітаційний під-

хід, ситуаційне запобігання, стратегії правоохо-

ронних органів, спрямовані на своєчасне вияв-

лення і покарання злочинців [11, с.199]. На цій 

підставі ми маємо зробити висновок про те, що 

запобігання організованій злочинності не зво-

диться лише до діяльності правоохоронних ін-

ституцій, воно є глибшим за змістом та має взає-



Зарубіжний досвід запобігання організованій злочинності 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 660. Правознавство. 145 

мопов‘язані напрями, що обумовлюють різнома-

нітність способів, методів та заходів запобігання 

організованій злочинності. 

Так, у сфері протидії організованій злочин-

ності можна виокремити два основні підходи – 

традиційний і нетрадиційний. Перший (тради-

ційний), пов’язаний, насамперед, з належним 

функціонуванням системи кримінальної юстиції 

охоплює діяльність з розробки: 1) незалежного 

кримінального законодавства, особливо щодо 

відмивання брудних грошей і конфіскації зло-

чинно отриманих коштів; 2) процесуального за-

конодавства, передусім того, яке стосується 

співпраці у сфері правової допомоги (наприклад 

співробітництва в рамках Євроюсту); 3) засобів й 

ресурсів, що дозволяють адекватно провадити 

розслідування по цій категорії справ (спеціалізо-

вані центральні агентства боротьби з небезпеч-

ними організованими угрупованнями).  

Другий (нетрадиційний) – охоплює запобі-

жну діяльність і включає різного роду підходи на 

рівні громади (надання громадянам інформації 

щодо різних збитків і ризиків, що тягне за собою 

організована злочинність, упровадження гарячих 

ліній; участь у роботі різних громадських органі-

зацій), а також регуляторну політику [9, с.177].  

Предметом нашого дослідження є перший 

(традиційний) підхід до запобігання організова-

ній злочинності в зарубіжних державах. Для цьо-

го ми розглянемо досвід окремих країн: Велико-

британії, Італії, США, Хорватії, Нідерландів та 

Польщі. Ці держави обрані нами невипадково: 

шляхом порівняння практики запобігання органі-

зованої злочинності в державах з різною право-

вою традицією та рівнем розвитку ми будемо 

намагатися показати найбільш суттєві риси ін-

ституційного забезпечення запобігання організо-

ваній злочинності. 

Так, маємо зауважити, що до цього часу бі-

льшість європейських країн дотримується тради-

ційного підходу у боротьбі з організованою зло-

чинністю за допомогою органів, що входять до 

системи кримінальної юстиції. Тільки деякі краї-

ни впроваджують адміністративний підхід. Се-

ред них – Нідерланди, де не вважають традицій-

ний підхід головним у протидії організованій 

злочинності. З 90–х років у країні почалося 

впровадження нової запобіжної моделі, яка до-

повнювала можливості правоохоронних органів. 

У 2003 році в Нідерландах було прийнято закон 

про стимулювання чесної оцінки урядом. Цей 

закон сприяє перевірці кримінального минулого 

заявників на отримання ліцензій, субсидій, або 

тендерів, таким чином захищаючи уряд від нена-

вмисного надання нових можливостей для вчи-

нення злочинів. Для проведення такої перевірки 

адміністрація повинна мати доступ до відповід-

ної інформації. Центральна або місцева адмініст-

рація – головна діюча особа у запобіганні зло-

чинності за допомогою адміністративного підхо-

ду. Стаття 3 вищезгаданого закону містить дода-

ткові підстави для відкликання наданих дозволів, 

якщо місцевий уряд (мерія) має обґрунтовані пі-

дстави вважати, що існує серйозна загроза того, 

що: дозвіл буде використано для фінансових пере-

ваг вже вчинених злочинів (відмивання грошей), 

дозвіл буде сприяти вчиненню злочинів, злочини 

будуть вчинені для отримання самого дозволу (ха-

барі офіційним особам). Потрібно звернути увагу 

на той факт, що для відкликання ліцензії не потрі-

бне обов’язкове засудження власника за вчинення 

того чи іншого злочину, достатньо просто обґрун-

тованої підозри щодо його злочинних дій. Крім 

того, масштаби системи перевірки благонадійності 

згідно закону обмежені окремими галузями індуст-

рії, які є найбільш уразливими до проникнення в 

них організованої злочинності. Це готельний і рес-

торанний бізнес, індустрія надання секс послуг, 

промислове і житлове будівництво, переробка 

сміття, транспорт [10, с.109]. 

Отже, боротьба з організованою злочин-

ність в Нідерландах має превентивний характер: 

дана функція покладається на місцеві виконавчі 

органи влади. Звісно, боротьба з організованою 

злочинність на наступних за попередженням ста-

діях, здійснюється правоохоронними органами 

різних видів. Виокремлюють два підходи до ін-

ституціонального забезпечення запобігання та 

боротьби з організованою злочинність: в першо-

му випадку запобігання організованій злочинно-

сті здійснюють правоохоронні органи взагалі, без 

створення спеціальних органів, покликаних за-

побігти організованій злочинності. В другому 

випадку створюються спеціалізовані органи. 

Другий варіант є більш цікавим для залу-

чення зарубіжного досвіду, тому ми розглянемо 

його на прикладах США, Великобританії, Італії, 

Польщі та Хорватії. 

Так, для підвищення ефективності діяльно-

сті з протидії організованій злочинності, зокре-

ма, належного виявлення й розслідування, у де-

яких європейських країнах створюються спеціа-

лізовані органи. 

Система правоохоронних органів США є 

складним конгломератом нейтралізованих (фе-

деральних) і децентралізованих (місцевих) стру-

ктур. Завдання боротьби з організованою зло-

чинністю тією чи іншою мірою покладені на фе-
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деральні правоохоронні відомства, яких у США 

нараховується більше семидесяти. У складній 

багатосуб‘єктній системі федеральних правоохо-

ронних органів США все ж таки можна виділити 

кілька головних міністерств, які відіграють про-

відну роль у боротьбі з організованою злочинніс-

тю в країні: 1) федеральне бюро розслідувань (у 

діяльності сучасного ФБР пріоритетним є напрям 

боротьби з організованою злочинністю); 2) дер-

жавна атторнейська служба (прокуратура);  

3) велике журі (Велике журі складається з 23 при-

сяжних та є органом досудового розслідування і 

віддання до суду, воно не розглядає кримінальні 

справи і не виносить обвинувальних вироків. Ре-

зультатом розгляду справи Великим журі може 

бути або її припинення, або направлення до суду з 

обвинувальним висновком) [1, с.142-144]. 

Крім того, відповідно до Програми бороть-

би з організованою злочинністю федеральним 

урядом США створено об'єднання «Ударні си-

ли». Головне завдання «Ударних сил», що діють 

під загальним керівництвом Міністерства юсти-

ції США та в тісному контакті з правоохоронни-

ми органами штатів, полягає у виявленні груп 

організованої злочинності. До обов'язків «Удар-

них сил» віднесено пошук доказів злочинної дія-

льності учасників незаконного підприємництва. 

Правовий режим діяльності «Ударних сил» ви-

значається кримінально-процесуальним законо-

давством та спеціальними інструкціями Мініс-

терства юстиції США [8, с.84]. 

Таким чином, маємо зауважити, що запобі-

гання організованій злочинності в США ведеться 

на двох рівнях: загальному та спеціальному. 

В Великобританії з 1 квітня 2006 р. діє 

Служба по боротьбі з найбільш небезпечною ор-

ганізованою злочинністю SOCA (Serious 

Organised Crime Agency), пріоритетними напря-

мками діяльності якої є: 1) підвищення рівня обі-

знаності населення про організовану злочин-

ність;  

2) збільшення обсягу повернених коштів, отри-

маних незаконним шляхом і числа розкритих 

кримінальних справ; 3) підвищення загрози для 

діяльності організованих злочинних угруповань 

у Великобританії завдяки відпрацьованим опера-

тивним і слідчим діям, а також впровадженню 

нових способів боротьби з цим явищем [9, с.180]. 

Отже, у Великобританії для запобігання 

організованій злочинності створено окрему ін-

ституцію, проте предметом її діяльності є лише 

особливо небезпечна організована злочинність. 

В Італії, з метою посилення боротьби з ор-

ганізованою злочинністю, Парламент країни за-

снував спеціальну Генеральну Раду по боротьбі з 

організованою злочинністю, а також окружні 

управління по боротьбі з організованою злочин-

ністю та мафією і окремо – Державне управління 

по боротьбі з мафією та слідче управління по 

боротьбі з мафією. Крім того, в складі Генераль-

ної прокуратури Італії створено оперативно-

слідче управління по боротьбі з організованою 

злочинністю та мафією. Таким чином, Націона-

льне управління по боротьбі з організованою 

злочинністю та мафією, окружне управління й 

оперативно-слідче управління по боротьбі з ор-

ганізованою злочинністю складають систему ба-

гатофункціональних, спеціалізованих оператив-

них, слідчих та інформаційних елементів з пи-

тань протидії організованій злочинності. Кожні 

шість місяців міністр внутрішніх справ доповідає 

парламенту про проведену роботу. Передбачено 

також щорічну доповідь міністра парламенту з 

усього комплексу проблем, пов'язаних з органі-

зованою злочинністю [8, с.83]. 

Як бачимо, запобігання організованій зло-

чинності в Італії здійснюється не лише на рівні 

правоохоронних органів, але й рівні виконавчих 

органів, підзвітних парламенту. 

У Хорватії у 2001 році у структурі Держав-

ної прокуратури Хорватії було створено Управ-

ління по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю (Ured za suzbijanje korupcije i 

organiziranog kriminala — USKOK). Начальник 

Управління є одночасно Заступником Генераль-

ного прокурора і призначається на посаду Гене-

ральним прокурором на чотири роки за пого-

дженням Міністра юстиції та Ради державних 

прокурорів. Спеціальні прокурори Управління 

призначаються Генеральним прокурором за по-

данням начальника Управління. Управління 

здійснює керівництво і нагляд за розслідуванням 

злочинів, пов’язаних з корупцією і організова-

ною злочинністю, та підтримання обвинувачен-

ня. Управління само не проводить розслідування 

правопорушень. Воно лише здійснює нагляд і 

керівництво офіцерами поліції, які в основному 

працюють у Департаменті поліції по боротьбі з 

економічними злочинами і корупцією [4, с.10].  

Отже, хорватський спеціалізований орган 

по запобіганню організованій злочинності існує 

лише на рівні прокуратури, яка в даному випадку 

є лише наглядовою інстанцією.  

Протилежний досвід Польщі, де в 2000 р. 

було утворено Центральне бюро розслідування, 

яке є незалежним від місцевої поліції, хоча й має 

свої підрозділи в кожному регіоні країни.  
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Центральне бюро розслідування займається 

головним чином трьома напрямами: 1) бороть-

бою з організованою злочинністю й незаконними 

діяннями, які сприяють її процвітанню (торгівля 

зброєю, вибуховими пристроями, вимагання то-

що); 2) злочинами, пов’язаними з незаконним 

обігом наркотиків (виробництвом, контрабан-

дою, розповсюдженням); 3) економічними зло-

чинами (відмивання брудних грошей, шахрайст-

во, корупція) [9, с.181]. 

Отже, маємо підсумувати, що в Польщі па-

ралельно до поліції існує аналогічно їй відомства 

з запобігання та боротьби з організованою зло-

чинністю. 

Зважаючи на транснаціональний характер 

злочинності, що проявляється протягом останніх 

десятиліть, у 90-ті pp. XX ст. практики гостро 

відчули проблематику розслідування і судового 

розгляду національними правоохоронними ор-

ганами справ про злочини, що входять до струк-

тури організованої злочинності. Пов’язана вона, 

перш за все, із тим, що різноманіття мов, якими 

користуються злочинці, висуває необхідність залу-

чення перекладачів, підвищення рівня обробки до-

кументів, що видаються іноземними мовами, опе-

ративного, а головне, узгодженого і одночасного 

застосування технічних засобів тощо [6, с.162]. 

Правильно, на нашу думку, зазначає О.О. 

Онищук: ефективність заходів для боротьби зі 

злочинністю в значній мірі залежить від досяг-

нення їхньої однаковості в рамках погодженої і 

послідовної єдиної європейської політики. Ця 

умова стає усе більш необхідною у зв’язку з ная-

вністю таких явищ, як організована злочинність, 

що часто носить міжнародний характер, перед 

обличчям якої національні системи можуть ви-

явитися неефективними. У сучасній Європі, де 

кордони між країнами зникають, не можна не 

розглядати поліцію і її повноваження в міжнаро-

дній перспективі. Проблема полягає в тому, на-

скільки ефективна поліція в боротьбі з формами 

злочинності, що усе частіше переступає через 

державні кордони, в тому числі з організованою 

злочинністю [3, с.179]. 

Тому окремої уваги заслуговує Європол – 

Європейська міжурядова організація поліційного 

напряму з питань протидії організованій злочин-

ності. Вартим уваги є той факт, що Європол, 

зважаючи на недостатній рівень фінансування, 

свідомо відмовляється від жорсткої і регламен-

тованої організаційної структури і здійснює дія-

льність за такими принципами: делегування від-

повідальності по окремих видах діяльності (зва-

жаючи на надійність кожного співробітника); 

робота в команді і таким чином максимальне 

уникнення ієрархії (члени дирекції Європолу од-

ночасно очолюють окремі його підрозділи, дія-

льність яких координують без застосування кла-

сичних керівних принципів); виконання завдань 

окремими співробітниками не стільки в межах 

їхніх безпосередніх повноважень, скільки на ос-

нові їхніх практичних знань і навичок (свідоме 

уникнення формалістики) [6, с.162-164]. 

Звісно, ми не можемо запозичити досвід дія-

льності Європола, оскільки така організація діяль-

ності є доволі незвичною та поки що нехарактер-

ною за своїми методами роботи для України, проте 

ми можемо зазначити про доцільність орієнтування 

України до практики Європола у сфері запобігання 

та боротьби зі злочинністю, особливо в аспекті 

майбутньої євпроінтеграції нашої держави. 

Відомо, що у галузі розширення міжнарод-

ного співробітництва щодо боротьби з організо-

ваною злочинністю передбачається прискорення 

підготовки i керування урядом України проектів 

міждержавних угод про правові відносини та 

правову допомогу; розширення практики укла-

дання угод правоохоронних міністерств i ві-

домств України з відповідними структурами за-

рубіжних країн про співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю, зокрема організованою; рішуче по-

ліпшення практичної взаємодії на підставі укла-

дених угод; аналіз наявних в Україні матеріалів, 

пропозицій, рекомендацій міжнародних органі-

зацій, конференцій, правоохоронних та інших 

державних органів зарубіжних країн, а також 

узагальнень досвіду останніх у боротьбі з органі-

зованою злочинністю, забезпечення їх впрова-

дження у діяльність відповідних організацій на-

шої країни; встановлення співробітництва з нау-

ково-дослідними установами зарубіжних країн, 

які займаються проблемами боротьби з організо-

ваною злочинністю i корупцією; налагодження 

постійного обміну досвідом спецпідрозділів на-

шої держави зі спецслужбами зарубіжних країн, 

стажування та навчання за кордоном найбільш 

перспективних співробітників правоохоронних 

відомств України; відпрацювання функцій, форм 

i засобів зв'язку, конкретної взаємодії між служ-

бами МВС, СБУ, Українським бюро Інтерполу та 

відповідними структурами зарубіжних країн по 

боротьбі з проявами транснаціональної організо-

ваної злочинності; інформування державних ор-

ганів та громадськості зарубіжних країн про за-

ходи, що вживаються в Україні для покращення 

діяльності у боротьбі з організованою злочинніс-

тю та корупцією [7]. 
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Висновки. Отже, маємо зауважити, що хо-

ча попередження організованої злочинності у 

всіх розглянутих державах є прерогативою пра-

воохоронних органів, проте в західноєвропейсь-

ких державах набуває розповсюдження і нетра-

диційний спосіб запобігання, який в Україні по-

ки що не набув поширення через недосконалий 

стан громадянського суспільства. Тому існує не-

обхідність та доцільність запозичення досвіду 

зарубіжних держав із запобігання організованій 

злочинності в частині створення спеціальних ін-

ституцій на рівні правоохоронних органів. Вва-

жаємо, що дані інституції повинні бути згрупо-

вані всередині одного державного органу, який 

буде не суто каральним, а вмістить в собі функції 

по запобіганню та скороченню масштабів органі-

зованої злочинності. 
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Summary 

This study examines the experience of foreign states in organized crime prevention. In the article the institutions 
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prevention, are analyzed. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация 

Данное исследование посвящено изучению опыта зарубежных государств по предотвращению организо-

ванной преступности. В статье проводится анализ институций отдельных государств (Польша, США, Хорватия, 

Италия, Великобритания, Нидерланды), предметом деятельности которых является предотвращение организо-

ванной преступности. 
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