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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
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Одеська національна юридична академія, Одеса
СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Визначена структура культури у вітчизняній юридичній літературі, її основні компоненти, доведена взаємодія правової культури з іншими сферами суспільної культури.
Ключові слова: професіонально-правова культура, моральна культура, правова культура, правова культура суспільства, правова культура особистості, правова культура професійної групи.

Постановка проблеми. До теперішнього часу відсутній єдиний підхід до трактування як самої
категорії «правова культура», так і її структурних
елементів у силу того, що дане поняття багатоаспектне. Процес формування феномену правової
культури в Україні проходив так само тернисто і
драматично, як і вся українська історія.
Необхідною передумовою для розробки
умов формування правової культури у працівника правової системи є з'ясування питання: «Що
таке правова культура і в чому її сутність?»
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання про структуру правової культури у вітчизняній юридичній літературі також дискусійна. Наприклад, В.П. Сальников вважає, що структурними елементами правової культури виступають компоненти юридичної дійсності в їх ролі
бути еталонами поведінки: «Право, правосвідомість, правові відносини, законність і правопорядок, правомірна діяльність суб'єктів» [12, с. 150151]. Звичайно, вищеназвані елементи правової
культури перетинаються або виступають складовими частинами інших систем. «Уявити в повній
мірі суть правової культури неможливо, не виділяючи її логічну структуру, - відзначає В.П. Сальников. У цій площині правова культура є юридичні
поняття і категорії, оцінки (оціночні судження) та
деонтичні модальності» [12, с. 155 ].
Осика І.В. особливу увагу приділяє елементній структурі правової культури, розподіляючи
її на об’єктивний та суб’єктивний рівні. Як вважає авторка, «на об’єктивному рівні правова культура складається з рівнів розвитку права, правової діяльності та правосвідомості; на
суб’єктивному рівні – з розвитку правового
знання, рівня і характеру ставлення до права,
установок на правові норми, рівня правосвідомості особистості, правової діяльності, правового
розвитку, правової поведінки» [9, с. 8 ].
Правові поняття і категорії становлять раціональний бік правової культури особистості і

виражають досягнені нею рівні знань і розуміння
правових явищ. Правова культура з цих позицій
є певною сумою об'єктивних за своїм змістом
знань. Правові поняття як об'єктивні за своїм
змістом знання слугують (хоча далеко і не завжди) основою формування оцінної сторони правової культури особистості. Оціночний момент,
органічно властивий правовій культурі, не тільки
дозволяє зрозуміти її роль у правовому регулюванні як фактора, що забезпечує підтримку прогресивних правових норм, а й сприяє скасуванню
застарілих регуляторів, формуванню нових, відповідних високому техніко-юридичному та ідейно-теоретичному рівням.
А.Р. Ратінов у якості елементів правової
культури пропонує виділити: а) право, б) правовідносини, в) державні органи й організації, що
забезпечують реалізацію права, г) правосвідомість, д) правознавча поведінка, тобто система
практичної діяльності людей з виконання та застосування права [10, с. 203 ].
Інший, не менш відомий теоретик Н.М.
Кейзеров, розглядаючи внутрішню структуру
правової культури, вважає, що до вказаних елементів правової культури суспільства треба додати критерії політичної оцінки права та правової поведінки [5, с. 113 ].
По-іншому до розгляду поняття правова
культура підходять С.С. Алексєєв і A.П. Семітко.
С.С. Алексєєв виділяє чотири елементи, до
яких відносить: рівні правосвідомості, законність, досконалість законодавства та юридичну
практику [1, с. 19-180]. Він також вважає за необхідне акцентування уваги на рівні розвитку
законодавства, правової практики та правосвідомості при визначенні і характеристиці структури
правової культури суспільства. На його думку,
структурними елементами правової культури
виступають компоненти правової системи - правові тексти, правова діяльність, свідомість і розвиток суб'єктів [13, с. 21 ].
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Погляди С.С. Алексєєва і А.П. Семітко подаються в цілому переконливіше, адже мова йде
не просто про правові явища, а про рівень їх досконалості.
Мета статті – обґрунтувати основні концепції професіонально-правової культури у вітчизняній правовій науці для дослідження в механізмі формування та реалізації сучасного українського права, описавши предмет професіональноправової культури як наукової дисципліни, охарактеризувавши та висвітливши проблеми, що
постають у ході її вивчення.
Виклад основного матеріалу. Правова
практика з погляду правової теорії - явище надзвичайно містке і багатопланове, що охоплює і
правозастосовчу, і правореалізаційну діяльність,
правовиховний процес і багато іншого, а отже,
аналіз співвідношення правової культури та правової практики може стати предметом для самостійного глобального дослідження .
Безумовно, зазначені структурні елементи
важливі і характеризують правову культуру суспільства, але вони не є самостійними в силу своєї
специфіки і входять до складу інших елементів
правової культури. Наприклад, не можна вести
мову про правові відносини чи правову діяльність без урахування ступеня досконалості законодавства і юридичної практики.
Елементи, що утворюють правову культуру
суспільства, одночасно включені і в інші структури. Як відомо, право входить у систему соціальних норм; правовідносини виступають різновидом суспільних відносин; правосвідомість
представляє одну з форм суспільної свідомості;
правомірна діяльність у юридичній сфері входить до системи всієї соціальної діяльності людей; нарешті, правопорядок є складовою частиною громадського порядку і т.д. [4, с. 44-45 ]
При цьому, будучи одночасно структуруючими елементами одного явища, дані категорії
інтегрують у загальний правовий простір, утворюючи єдине правове поле, яке отримало у правознавстві назву «правова система», вирішальну
роль у визначенні сутності і змісту якої, на наш
погляд, відводиться феномену правової культури, який є своєрідним індикатором, що проявляє
правову систему держави.
Отже, компонентами правової культури є:
правова свідомість; правові відносини; законність і правопорядок; правомірна діяльність суб'єктів; право; державно-правові інститути; юридична техніка; юридичний акт.
Представлені концепції, розгалужуючись у
конкретних інтерпретаціях поняття, змісту, стру6

ктури правової культури, як правило, єдині в розумінні основних функцій, які зводяться, перш за
все, до збереження духовних цінностей у юридичній галузі, передачі правового досвіду наступним поколінням, підтримці механізмів відтворення правової свідомості народу та його впливу
на життєво важливі сфери взаємовідносин.
На основі комплексного підходу, що об'єднує
всі вищевикладені концепції різних авторів, ми
пропонуємо таке визначення правової культури
суспільства: це різновид загальної культури, який
охоплює сукупність цінностей, юридичних інститутів (правосвідомість, законність тощо) і процесів,
що виконують функцію соціоправової орієнтації
людей у конкретному суспільстві .
Правова культура є сферою загальнолюдської культури і, подібно до того, як загальнонаціональна культура надає цілісність та інтегрованість суспільного життя в цілому, правова культура диктує кожній особистості принципи правової поведінки, а суспільству - систему правових цінностей, ідеалів, правові норми, які забезпечують єдність і взаєморозуміння правових інститутів і організацій.
Залежно від носія правової культури розрізняють: правову культуру суспільства; правову
культуру особистості; правову культуру професійної групи [3, с. 59 ].
Структурними складовими правової культури суспільства є:
1. Рівень розвитку правової свідомості та
правової активності суспільства. Правова культура
суспільства залежить від того, наскільки глибоко
освоєні ним такі правові феномени, як цінність
прав і свобод людини, цінність правової процедури
при вирішенні спорів, наскільки поінформоване в
правовому відношенні населення, яке емоційне
ставлення населення до закону, суду, правоохоронних органів, і установка громадян на дотримання (недотримання) правових приписів і т.ін.
2. Рівень розвитку правової діяльності.
Остання складається з теоретичної діяльності
вчених-юристів і практичної, правотворчої та
правореалізуючої, в тому числі правозастосовної,
діяльності. Правова культура суспільства багато
в чому залежить від якості розвитку правотворчої діяльності зі створення законодавчої основи
життя суспільства, у зв'язку з чим правотворчість
і правозастосування вимагають досить високого
теоретичного рівня правової культури, яка створюється колективними зусиллями вчених-філософів, соціологів, юристів, суспільним досвідом
практичних працівників. Правотворчістю повинні займатися компетентні в юридичному відно-
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шенні особи з дотриманням демократичних
принципів. Правозастосування, «... влади діяльність державних органів, які здійснюють індивідуальне регулювання суспільних відносин на
основі закону з метою його реалізації» [14, с.
579], є важливим чинником формування правової
культури суспільства. Якість правозастосовної
діяльності залежить від структури державного
апарату, порядку взаємовідносин його органів, а
також від професіоналізму та культури працівників правозастосовної системи. Зауважимо, що
вдосконалення структури треба починати з підвищення авторитету суду, зміцнення гарантій
його незалежності, впровадження нових принципів діяльності правозастосовних органів, кардинального підвищення третьої гілки влади в Україні – правосуддя.
3. Рівень розвитку всієї системи юридичних норм (рівень розвитку права, культури юридичних текстів і т.д.). Будь-який юридичний акт
повинен відповідати пануючим у суспільній свідомості уявленням про справедливість, свободу,
рівність. Закон повинен бути досконалим, ясним
і зрозумілим для населення, містити визначення
основних понять і термінів. Про рівень розвитку
правової культури суспільства і всієї культури в
цілому можна судити на підставі аналізу різних
правових актів, наукових і публіцистичних текстів на правові теми [3, с. 65 ].
Розглядати суть і функціональну роль правової культури суспільства неможливо без аналізу проблем, пов'язаних з правовою культурою
особистості, яка є фундаментом загальної концепції правової культури. Крім того, саме поняття
правової культури суспільства цілком відображає ступінь і характер прогресивно-правового
розвитку особистості, що забезпечують її правомірну діяльність. Тому дані категорії знаходяться
в органічному взаємозв'язку, визначаючи і конкретизуючи один одного.
Процес становлення правової культури
особистості характеризується багатогранністю,
великою сукупністю складових, різноманітністю
співвідношення кількісних і якісних, об'єктивних
і суб'єктивних факторів, різноманіттям форм їх
прояву та динамікою розвитку.
Правову культуру особистості складають:
правова свідомість і правове мислення, правомірна поведінка, результати правомірної поведінки
і правового мислення
Правова культура особистості сприяє виробленню культурного стилю правомірної поведінки. На вибір цього стилю впливають: 1) ступінь засвоєння і прояву цінностей правової куль-

тури суспільства; 2) специфіка професійної діяльності; 3) індивідуальна неповторність творчості кожної особистості.
Правова культура особистості виражається
у трьох станах: у правових культурних орієнтаціях, у творчій діяльності з їх реалізації і в результатах реалізації цих орієнтації [14, с. 497 ].
Як ступінь особливого розвитку індивіда
правова культура особистості виявляється, перш
за все, в його підготовленості до сприйняття прогресивних, цивілізованих правових ідей і законів, у
вміннях і навичках користуватися правом, а також
в оцінці власних знань права. З цих позицій правова культура особистості характеризується наявністю правових культурних орієнтації. Крім того,
правова культура - це певний характер і рівень творчої діяльності особистості, у процесі якої вона
набуває чи розвиває свої правові знання, вміння,
навички. Правова культура виражається як результат творчої культурної діяльності в галузі права.
Останній спосіб існування правової культури позначається як її внутрішній потенціал [3, с. 68 ].
У визначенні правової культури як ступеня
і характеру правового розвитку особистості, які
забезпечують сторони індивідуальної активності,
на нашу думку, містяться дві її характеристики,
що не зводяться одна з одною. Правова культура
є показником соціальної розвиненості людини,
по-перше, з боку її рівня і, по-друге, з боку її
спрямованості (типу). З цих позицій структура
правової культури особистості виступає ніби у
своїй двозмістовній якості - тип людської діяльності та її орієнтація на право, його галузь, окремий закон. У цьому сенсі можна говорити про
цивілістичну, криміналістичну, адміністративну
та судово-процесуальну правову культуру. Немає
необхідності вести мову про самостійну структуру правової культури особистості, виходячи з існуючих галузей права, однак можуть мати і мають
місце в реальному житті різні її напрямки з урахуванням суттєвих особливостей діяльності суду,
органів внутрішніх справ (у цілому адміністративних органів), слідства або цивілістики. Тому й виділяються напрями правової культури особистості,
зорієнтовані на цивільне, адміністративне, кримінальне право, судовий процес.
Отже, у процесі подальшого дослідження
необхідно враховувати такі моменти: а) правова
культура особистості є сукупністю творчого й
особистісного компонентів; б) правова культура
особистості - частина правової культури суспільства, її творче начало; в) правову культуру особистості можна розглядати як ступінь і характер
її правового розвитку; г) правова культура осо-
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бистості ґрунтується на правовій свідомості та
правовому мисленні; д) правова культура особистості - рівень творчої діяльності, у процесі якої
особистість набуває та розвиває свої правові
знання, навички та вміння.
У зв'язку з цим вважаємо за можливе стверджувати, що правова культура особистості - це
різновид культури суспільства, її ядро; відображає рівень правосвідомості, якості, знань, умінь,
навичок і є результатом і способом діяльності
особистості з реалізації правових цінностей.
До вивчення структури правової культури
особистості можна підійти також з боку рівня і
глибини пізнання правових явищ, з позицій оволодіння ними. Тут виділяються буденний, професійний (спеціальний) і теоретичний рівні правової культури.
Буденний рівень правової культури обмежений повсякденними рамками життя людей при
їх зіткненні з правовими явищами. Буденна правова культура ніби зупиняється на поверхні правових явищ, її узагальнення неглибокі. За допомогою такої культури не можна правильно осмислити й оцінити всі сторони правової практики.
Проте буде помилкою розглядати її як потенційно дефектну, другорозрядну правову культуру.
Специфіка повсякденної правової культури така,
що вона, не піднімаючись до рівня теоретичних
узагальнень, проявляється на рівні здорового
глузду, активно використовується людьми у їх
повсякденному житті при дотриманні, виконанні
юридичних обов'язків і використанні суб'єктивних прав і являє собою величезний масив цивілізованої щоденної поведінки [3, с. 74 ].
Професійний рівень правової культури виробляється в тих осіб, які спеціально займаються
правовою діяльністю, - юристів. При безпосередньому, щоденному зіткненні з правовими явищами
у них виробляється професійний рівень правової
культури. Особам, які володіють цією культурою,
властивий більш високий ступінь знань і розумінь
правових явищ, а також професійної поведінки.
Виявлення сутності та змісту правових
явищ під силу особистості, яка володіє такою
правовою культурою, відповідає її науково-теоретичній діяльності. Правова культура теоретичного рівня являє собою наукові знання про сутЕвристичний рівень
Якщо суб'єкт права, маючи досить надійний
спосіб виконання свого завдання, продовжує
аналізувати склад, структуру своєї діяльності,
зіставляє між собою цілі і завдання, що приводить його до відкриття нових, зовні більш
ефективних способів виконання з формування
закономірності
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ність, характер і взаємодію правових явищ узагалі, всього механізму правового регулювання, а не
якихось його окремих напрямків. Вона виробляється колективними зусиллями вчених-філосо-фів,
соціологів, юристів, громадським досвідом практичних працівників і т.п. Теорія правової культури
як форма концептуального усвідомлення інтересів
і потреб людини у правовому регулюванні тих чи
інших сфер суспільного життя може і повинна бути ідейно-теоретичним джерелом права. Законотворчість, застосування закону компетентними
державними органами припускають досить високий теоретичний рівень правової культури. Тому
елементами теорії правової культури обов'язково
повинні володіти особи, які здійснюють нормотворчу та правозастосовну діяльність.
Повсякденний, професійний і науково-теоретичний рівні правової культури взаємодіють.
Виходячи зі змісту правової культури особистості, можна виділити три групи елементів,
які потрібно розглядати в нерозривній єдності:
ідейно-теоретичні правові уявлення, позитивні
правові почуття і творча діяльність індивіда у
правовій сфері. Перші являють собою систему
поглядів на чинне або бажане право та інші правові явища, правове життя в цілому. У теоретичному, системному вираженні правові уявлення
становлять правову теорію, яка є провідною стороною правової культури. Позитивне емоційне
ставлення особистості до права і правових явищ
являє собою правове почуття, яке разом з настроєм, психологічним складом, звичками і традиціями у сфері дії права становить соціальноправову психологію. Позитивний її прояв і виступає елементом правової культури [3, с. 76].
Вищий рівень правової культури особистості
- це правова активність. Вона виявляється, поперше, в готовності особистості до активних свідомих, творчих дій як у сфері правового регулювання, так і сфері реалізації права, по-друге, в законовідповідній (чи законній) поведінці, в основі якої
лежить переконання в необхідності служіння закону як найвищої цінності. Якщо розглядати правову
активність як інтелектуальну активність особистості, то згідно з концепцією Д.Г. Богоявленської,
можна виділити три рівні (див. табл.).

Формальний рівень
Не стимульована ззовні, самостійна постановка проблеми якісна особливість особистості,
яка має цей рівень інтелектуальної активності.

Пасивний рівень
Якщо суб'єкт права при сумлінній і
енергійній роботі залишається в рамках заданого або початкового способу дій. Це підкреслює не відсутність
розумової діяльності взагалі, а те, що
ця діяльність щоразу визначається
дією якогось зовнішнього стимулу
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За основні ознаки, що характеризують рівень правової культури, ми взяли критерії, вироблені С.М. Саламаткіним. С.М. Саламаткін виділяє п'ять рівнів правової культури: ідеальний,
високий, задовільний, низький, мінімально допустимий [11, с. 123]. Показниками рівнів сформованості культури є: широта, обсяг і глибина правових знань, потреба підвищувати правові знання, володіння правової лексикою, готовність до
суспільно-правової діяльності, мотиви участі у
правовій діяльності, характер навчальної діяльності, правова поведінка у процесі неформального спілкування та інших життєвих ситуаціях.
Т.В. Корчагіна пропонує три рівні: високий, середній і низький [6].
Відразу відзначимо, що всі ці класифікації
мають рівні права на існування, бо їх відмітність
між собою закладена в різних підходах і критеріях, використовуваних дослідниками.
За наявності високої правової культури громадянин може правильно себе орієнтувати, виходячи з визнання соціальної цінності права і власної
обраної поведінки. Нині це особливо важливо,
оскільки, з одному боку, ще існують багато морально застарілих, не відповідаючих інтересам правової держави і громадянського суспільства юридичних правил, а з іншого - з'явилася реальна загроза порушення правового закону під прикриттям
демагогічних міркувань про демократію.
Правова культура в реальному існуванні виконує одночасно кілька специфічних функцій: пізнавально-перетворювальну,
праворегулятивну,
ціннісно-нормативну, правосоціалізаторську, комунікативну і прогностичну [8, с. 495-512].
Характеризуючи
пізнавально-перетворювальну функцію, В.П. Сальников відзначає, що
правова культура пов'язана з теоретичною й організаторською діяльністю з формування правової
держави та забезпечення становлення громадянського суспільства. Ця функція пов'язана зі створенням правових і моральних гарантій таких загальнолюдських цінностей, як чесність і порядність, доброта і милосердя, моральний самоконтроль і совісність, людську гідність і свобода вибору.
Праворегулятивна функція правової культури, на думку В.П. Сальникова, спрямована на
забезпечення стійкого, злагодженого, динамічного й ефективного функціонування всіх елементів
правової системи.
Ціннісно-нормативна функція правової культури виражається за допомогою системи аксіологічних характеристик. Вона проявляється в
різноманітних явищах і фактах, які набувають
ціннісного значення, відбиваючись у свідомості

діючих індивідів, людських учинках, соціальних
інститутах і т.ін.
Правосоціалізаторська функція правової
культури характеризується через призму формування правових якостей особистості.
Комунікативна функція, забезпечуючи спілкування громадян у правовій сфері, реалізує правову
культуру через це спілкування і впливає на нього.
Прогностична функція правової культури
охоплює правотворчість і реалізацію права, проблеми зміцнення законності та правопорядку, забезпечення правомірної поведінки громадян, їх
громадянської активності тощо, включає аналіз
тенденцій, характерних для всієї правової системи.
Г.В. Назаренко виділяє три функції правової культури: пізнавальну, регулятивну, нормативно-аксіологічну [7, с. 275-279].
Пізнавальна функція полягає у вивченні
правової спадщини минулих років і досягнень
українського та зарубіжного права і формуванні
на основі отриманих знань правової держави.
Регулятивна, нормативно-аксіологічна функції збігаються за змістом з функціями, охарактеризованими В.П. Сальниковим.
Правова культура взаємодіє з іншими сферами суспільної культури: політичної, моральної,
релігійної, естетичної тощо, при цьому в специфічному змісті правової культури обов'язково проявляються риси й особливості, властиві як панівній
культурі даного суспільства, так і окремих її сфер.
На думку Г.В. Назаренко, «... правова культура є сукупністю досягнень суспільства, його соціальних груп у сфері такого регулювання суспільних відносин, яке забезпечило б верховенство права у суспільному житті, тобто панування правових
принципів справедливості та гуманізму, захисту
природних прав і свобод людини» [7, с. 275].
Структуру правової культури особистості можна розбити на такі елементи: психологічний (правова психологія); ідеологічний (правова ідеологія); поведінковий (юридично значима поведінка). Але, як
зазначає А.П. Семітко, «виділення структурних компонентів правової культури досить умовна, тому що
немає правової діяльності, здійснюваної окремо від
правової свідомості, правосвідомість може з'явитися
лише у правовій діяльності та в її результатах - правових актах» [14, с. 333].
В.П. Сальников виділяє у структурі правової
культури особистості три групи елементів, які розглядають у нерозривній єдності: ідейно теоретичні
правові уявлення; позитивні правові почуття; творча
діяльність індивіда в правовій сфері [8, с. 498].
В.К. Бабаєв, В.М. Баранов, В.А. Толстік
вважають, що структурними компонентами пра-
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вової культури особи є: знання і розуміння права,
повага до права, звичка діяти відповідно з правом і правова активність [2].
Важливе значення в розумінні структури
правової культури особистості має дослідження
правомірної поведінки (В. М. Баранов, М. М.
Вопленко, Р. Т. Жеругов, В. І. Кудрявцев, В. Л.
Кулаков, В. В. Лазарєв, ВВ . Оксамитний, АС.
Піголкін, Р. К. Русинов, Л. Д. Чулкжін та ін.)
Висновки. Науковий підсумок проведеного дослідження такий. Стан правової культури
держави є показником зрілості її правової системи. Існує кілька наукових підходів до трактування поняття «правова культура», в їх числі антропологічний, соціологічний, філософський. Найбільш
ефективний, на нашу думку, антропологічний (діяльнісний) підхід, згідно з яким правова культура –
це процес і результат творчості людини у сфері
права, який характеризується створенням і затвердженням правових цінностей.
Правова культура не має власної предметності, вона являє собою один з компонентів загальнолюдської культури, яка втілилася в праві та
юридичній практиці. Тільки особистість в її професійному прояві є творцем і носієм, реалізатором правової культури.
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Досліджено правову природу й елементний склад системи джерел права з позицій єдності аксіологічного
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Постановка проблеми. Демократичні трансформації закладають основи правової держави
в сучасній Україні: відбувається докорінне переосмислення ролі права як основного засобу забезпечення суспільної гармонії, обстоювання
загальнолюдських цінностей, охорони і захисту
прав людини.
У практичній реалізації теоретичної платформи правової держави значну роль покликана
відігравати цілісна системна концепція юридичних джерел права. При цьому панівні в юридичній науці радянських часів схеми за якими фактично єдиним прийнятним джерелом права визнавався нормативно-правовий акт, а категорія
«система джерел права» заміщалася категорією
«система законодавства», позбавлені актуальності. В умовах сучасної правової реальності виникла потреба в нових методологічних підходах, які
дали би змогу розглянути загальну теорію джерел права з ширших позицій: як інституцію, що
формується не лише внаслідок цілеспрямованих
зусиль законодавця, але й через трансцендентальну природу людини. Необхідність інтенсифікації досліджень у цьому напрямі значно посилюється й тим, що: по-перше, Україна визнала
ратифіковані Парламентом міжнародні договори
частиною національного законодавства, і за рахунок них зросла роль нормативно-правових договорів серед інших юридичних джерел права;
по-друге, в Україні поширилася дія прецедентів
Європейського суду з прав людини, а певні рішення Конституційного Суду України стали визнаватися прецедентами тлумачення; по-третє,
зберегли, а подекуди поновили своє значення
правові звичаї й узвичаєння. Крім цього, постановка окресленої проблеми актуалізується підставами зовнішнього характеру – євроінтеграційними процесами в правовій системі України, визначенням міри змін і наближенням однієї із її
складових – системи юридичних джерел права до
стандартів Ради Європи і Європейського Союзу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правовий феномен система джерел права є одним із важливих і актуальних у загальнотеорети-

чній науці. Його дослідження проводила ціла
плеяда представників як вітчизняної, так і зарубіжної теорії права, філософії права, зокрема: С.
Алєксєєв, І. Богдановська, Н. Гранат, Г. Дутка, Л.
Корчевна, М. Марченко, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабінович, С. Сливка, О. Титарчук,
Р. Тополевський та ін. Однак, незважаючи на
таку пильну увагу з боку вчених до даної категорії, на сьогодні не досягнуто єдності думок з питання функціонування і сучасних тенденцій розвитку окремих елементів системи джерел права,
на підґрунті якого можливо було б опрацювати
новітню концепцію права.
Метою статті є спроба здійснити пізнавальний аналіз системи джерел права та її структурних елементів.
Виклад основного матеріалу. Система
джерел права – складний світ, багатогранна реальність зі своїми несучими конструкціями, побудовою і логікою, які відрізняються від інших
сфер буття. Це складне, багаторівневе, ієрархічне
і динамічне утворення, що характеризується багатоманітністю і видовим розмаїттям її елементів. Але така багатоманітність не є довільною.
Система юридичних джерел права – це система,
в якій всі її елементи займають чітко визначене
місце й об’єднані спільною метою. Іншими словами, система джерел права – це система органічна, суть якої полягає в тому, що всі її елементи
знаходяться між собою у зв’язках і відносинах, й
дослідивши характер і сутність цих зв’язків, можна побачити ті ознаки, якими система наділена
як цілісність. У науковій літературі визначаються три великі блоки зв’язків, які можна охопити
при дослідженні системи джерел права. Це системний блок структурних, функціональних і генетичних зв’язків. Так, Р. Тополевський, систему
юридичних джерел права визначає як «сукупність усіх форм юридичного закріплення і організаційного забезпечення інформації про загальнообов’язкові правила поведінки у сукупності
їхніх взаємозв’язків – генетичних, структурних і
функціональних» [10]. Іншою ознакою, що притаманна системі юридичних джерел права, є ін-
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тегративність. Це означає, що всі її елементи,
перебуваючи у ієрархічній єдності, так чи інакше
поєднані в одне ціле й виконують загальні та
специфічні функції. Система джерел права характеризується динамічністю, що пов’язано з постійною необхідністю збагачення засобів правового регулювання, забезпечення їх відповідності
потребам правової практики. У динамічній системі завжди існує рух, що потребує постійного
доповнення системи новими елементами. Особливо яскраво ця риса проявляється сьогодні, коли система джерел права України перебуває на
стадії свого розвитку. Протягом багатьох років
юридична наука і практика нашої країни розглядала закон як єдине джерело права. Але, як свідчить правова дійсність, ефективне й адекватне
закріплення у зовнішній формі права чинних відносин можливе лише за умови впровадження
концепції різноджерельного права, тому вчені,
характеризуючи елементний склад системи джерел права, пропонують виділяти різні набори її
компонентів. Так, С. Алєксєєв виділяє три основні види юридичних джерел: нормативний юридичний акт, санкціонований звичай і відзначає,
що в деяких правових системах, зокрема під час
їх становлення, значення юридичного джерела
набувають форми правосвідомості, правової ідеології [1, с. 315]. Г. Василєвич серед важливих
джерел (форм) права називає такі: 1) нормативно-правові акти державних органів (до них дослідник відносить міжнародні договори, які стали
обов’язковими для держави у зв’язку з ратифікацією, приєднанням, затвердженням); 2) правові
звичаї; 3) судові прецеденти; 4) загальні принципи права [3, c. 2]. Залежно від способу закріплення та існування норм права Н. Гранат виділяє
такі види джерел права: правовий звичай; судовий прецедент; нормативно–правовий акт; нормативний договір; загальні принципи права; правову ідеологію, або точніше – правосвідомість;
релігійні тексти [4, c. 7]. Н. Оніщенко наголошує
на соціальній цінності всіх видів джерел права, і
вважає, що не менш цінними за закон є статути
організацій і об’єднань різного характеру, що
пройшли відповідну реєстрацію; акти юридичних
угод (договори), юридична сила яких, якщо вони
приймаються на основі і на виконання закону, повинна прирівнюватися до сили останнього; судові
акти у конкретних справах; звичаї, що мають на
сьогодні не завжди впорядкований статус у правовому регулюванні [7, c. 89].
Отже, з вищесказаного випливає, що до загального переліку джерел права традиційно відносять: правовий звичай; нормативний акт; судо12

вий прецедент; договір нормативного змісту;
принципи права; правові ідеї та доктрини. Однак,
аналізуючи фахову літературу, можна констатувати, що для вітчизняного права перелік його
джерел не настільки широкий, а стосовно тих
правових явищ, які все ж вважаються його джерелами, наявні спірні моменти у їх науковому розумінні та практичному застосуванні. Останнє
пов’язане з існуванням неминучого суб’єктивізму,
коли сформоване уявлення про визнання того чи
іншого виду джерела права більш або менш зумовлене світосприйняттям (свідомістю) певного соціального суб’єкта. Абсолютно усунути цей суб’єктивізм неможливо, тому навіть загальновизнані
існуючі форми права будуть постійно перевіряти.
Сучасним правовим системам характерне
відродження тенденцій різноджерельного права.
Не існує такого юридичного устрою, який віддавав би перевагу виключно одному з джерел права і нехтував усіма іншими, але існують системи, де одне з джерел переважає над іншими [5, c.
21]. Так, у країнах романо–германської сім’ї первинним і широкомасштабним джерелом права
розглядають закон, однак визнання його абсолютного характеру є фікцією, адже закон, як й інші
форми права, має не лише переваги. Позитивність закону вбачаємо в тому, що закон формально визначений, а тому чіткий, зрозумілий та
однозначний. Він зручний у регулюванні поведінки суб’єкта, оскільки конкретно вказує умови,
порядок, спосіб і наслідки його дії. Лише закон
не залежить від особистих бажань чи уявлень
суб’єкта й обов’язковий до виконання. Саме у
ньому містяться первинні норми, базові положення з основних питань суспільного життя. За
змістом закон, як правило, регулює найважливіші суспільні відносини. До того ж, реалізація
будь-якої функції держави не може бути виконана без його видання. Саме в ньому оголошуються мета, завдання, визначаються засоби і способи
їх вирішення, передбачається результат, якого
необхідно досягти. Крім того, не можна ігнорувати й той факт, що в нинішніх умовах форми
правоутворення, особливо законодавство, є юридично змістовнішими. Вони не прямо відображають нормативність права, закладену в суспільних відносинах, а безпосередньо через власні
норми, покликані виконувати роль юридичного
механізму регулювання суспільних відносин.
Останнім часом спостерігається поступове
послаблення віри у пріоритет закону, розуміння
помилковості уявлень про те, що прийняття рішень – це лише технічна й автоматична операція
[5, c. 20]. Незважаючи на всю прогресивність
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закону, при всій його досконалості, він не може
охоплювати всі можливі ситуації, які наявні й
можуть бути у суспільстві. Становлячи окрему
матерію життя суспільства, право весь час перебуває у процесі розвитку. Тому цілком незрозуміло, як логічне мислення може із самого себе
створити розгалужену систему норм, якщо на
створення тільки однієї норми позитивного права
витрачаються місяці, а то і роки напруженої праці, або як може розум створити систему, значущу
всюди і завжди, якщо час, місце і люди постійно
міняються. Враховуючи динамічність життя, важливість передбачення нових суспільних процесів, закон не можна вважати найефективнішою
формою права. Через об’єктивні причини будь–
яке законодавство має тенденцію до відставання
від потреб суспільства, яке постійно розвивається. До того ж у характеристиці закону як джерела
права є ще один негативний момент. Хоча позитивні закони і створюються для того, щоби забезпечити людяність у відносинах між суб’єктами, однак ніхто не може дати гарантію, що вони не перетворяться у протилежне. Тільки у виконанні рішення стає очевидним, наскільки вдалою виявилася природна модель співіснування.
Завжди існує можливість маніпулювання нормами, і тоді найбільша несправедливість може вершитися „за законом”. У зв’язку із цим нагальною вимогою сьогодення є аналіз законів з погляду їхньої спроможності сприяти поставленій
меті. Сутність і мета закону розкриваються через
реалізацію природних прав кожним індивідом,
при цьому щоб не були порушені ні суспільні
інтереси загалом, ні інтереси окремих осіб. Важливою умовою забезпечення реалізації справедливості та пріоритету основних прав і свобод
людини є підвищення якості закону, тобто ознак,
властивих йому як ефективно діючому регулятору суспільних відносин. Неякісний та неефективний закон – це закон, прийнятий без урахування
основ природного права, без належного вивчення
природи і структури соціальних потреб, якими
він був викликаний, без урахування специфіки
правосвідомості суб’єктів-реци-пієнтів, на яких
він був розрахований.
Найбільш природною формою існування
права є живе право. Як і природне право, живе
право „надпозитивне”. Позитивне право становить тільки актуалізовану частину живого права,
оскільки норми останнього живуть у суспільній
свідомості й відкриваються у позитивних формах
лише у процесі правореалізації. Живе право існує не всюди, а лише в тих суспільствах, де право виникає зі звичаю. Під звичаєм у юридичній

літературі розуміють соціальну норму, правило
поведінки людей, що склалося у процесі їх співжиття в результаті фактичного його застосування
впродовж тривалого часу [6]. З’явившись задовго
до правової форми суспільного буття, саме звичай був основною формою соціального регулювання поведінки членів первісного суспільства.
У його основі лежали елементи суспільної необхідності, які на початкових етапах робили звичай
близьким до реальних людських потреб. Коли
панівні у формі звичаїв основи активності людей
переставали ефективно виконувати свою роль
(не справлялися з функціями соціалізації), держава визнавала за звичаями загальнообов’язковість, формальну визначеність, можливість
забезпечити його державним примусом, перетворюючи цим останній у правовий звичай. Правовий звичай – це звичай, санкціонований державою, і цим перетворений у форму права. Сутність санкціонування полягає в тому, що у процесі його здійснення звичай як джерело права
перетворювався у правовий звичай. Отже, джерелом виникнення звичаю визнається суспільство, а держава виконує щодо нього оціночноієрархічні дії. З одного боку, органи держави
оцінюють зміст звичаєвих норм на предмет їх
відповідності вимогам моралі, закону, а з іншого
– позитивна оцінка включає правовий звичай у
ієрархічну систему форм права.
Прагнення охопити законодавчим регулюванням якомога більше коло відносин, що спостерігається останнім часом, звичайно, обмежують сферу діяльності звичаїв. Однак у таких
сферах, як торгівля, мореплавство роль звичаю
як джерела права залишається досить помітною,
а в деяких випадках він навіть має пріоритет перед законом. Торговельні звичаї ділового обороту, санкціоновані державою, дозволяють регулювати правовідносини, пов’язані з економічним
оборотом, простішим і природнішим способом,
ніж це випливає із законодавчої процедури. Звичаї допомогають суддям виносити рішення, що
відповідають духові добра та справедливості, особливо у справах, де національне право не може бути цілком застосоване. За взаємодії з іншими джерелами права його можна використовувати у тлумаченні закону і заповненні прогалин у праві. Важливу роль звичаю слід відзначити в соціалізації
особи. Адже він є регулятивним механізмом, який
допомагає людині ввійти у суспільство, первинною
формою соціальної комунікації [9].
Поряд із правовим звичаєм, одним із найдавніших джерел права вважається судовий прецедент. Як свого часу відзначав дореволюційний
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теоретик права Є. Трубєцкой, «Історично підгрунтям правових норм є конкретні випадки. З часом повторення вдалого рішення казусу перетворювалось у правозастосовче узичаєння та набувало рис окремого джерела права – судового
прецеденту» [11]. Згідно з найпоширенішим уявленням про судовий прецедент, під останнім розуміється обгрунтування рішення суду з конкретної справи, яке є обов’язковим правилом для
застосування судами тієї або іншої інстанції при
вирішенні аналогічних справ. Однак не всяке
судове рішення можна вважати судовим прецедентом. По-перше, судове рішення, на відміну
від судового прецеденту, має точно визначене та
обмежене коло адресатів своєї дії. По-друге, для
прецеденту адресатом є не суб’єкти спору, а суддя (суд), для якого означене джерело права слугує підставою вирішення аналогічного спору згідно з уже пізнаним і незаперечним правом. При
цьому суддя (суд) поєднує у своїй особі як
суб’єкта офіційного застосування джерела права,
так і адресата такої реалізації відомостей про
нього. Навпаки, функцію офіційного правозастосування звичайного судового рішення виконує
державний виконавець (хоча можливе і добровільне виконання) стосовно визначених у ньому
адресатів. По-третє, звичайне судове рішення
при безстроковості існування в принципі остаточне у своїй реалізації, тобто його можна повністю виконати, «реалізувавши» все пізнане у ньому право. Процес реалізації права сформульованого в судовому прецеденті може повторюватися
багато разів протягом тривалого часу. Крім того,
результати правопізнання для звичайного судового рішення та судового прецеденту мають різні
аспекти формального закріплення. Для першого
– це переважно резолютивна частина акта суду,
яка констатує право особи у даному спорі, для
останнього – мотивувальна частина того ж акта,
що містить принцип, згідно з яким слід вирішувати аналогічні справи відповідно до права. Крім
того, не можна забувати про те, що не всі винесені судами рішення є обов’язковими прецедентами, яких надалі потрібно дотримуватися.
Юридична чинність судового прецеденту визначається двома обставинами. По-перше, вона залежить від того, яким судом було прийняте рішення, і, по-друге, від того, стосовно якого суду
оцінюється дія прецеденту. Як справедливо зазначає М. Марченко, “Ведучи мову про прецедент як про джерело права і як про результат
правотворчої діяльності судів, треба особливо
підкреслити, що йдеться про діяльність не всіх
судів, а тільки вищих (судових інстанцій)” [6, с.
14

396]. Рішення судів, за ієрархією нижчих від того
суду, якому пропонується керуватися цим рішенням, мають для останнього характер переконуючого (переконливого) прецеденту, тобто не є
юридично обов’язковими. Зазначимо, що доктрина прецеденту грунтується на принципі stare
decisis, що означає «дотримуватися прецедентів і
не порушувати вже встановлених». Прецедент
закріплює попередні досягнення пізнання, від
яких відштовхуються в подальших дослідженнях. Цей процес нагадує закріплення накопиченого професійного досвіду, форм ефективної поведінки, які для пізніших суддів будуть слугувати не лише надійною спільною опорою, але й
спільною відправною точкою до нового права.
Оскільки цілком аналогічних справ майже не
існує, й суддя сам вирішує чи є він «зв’язаним»
певним прецедентом вищого суду, то варто відзначити ще одну особливість прецеденту - його
інтелектуальний, не механічний характер. Суддя
не може механічно використати попереднє судове рішення просто як шаблон: у більшості випадків прецедентне право для свого існування та
розвитку вимагає специфічних інтелектуальних
якостей, вплив яких можна простежити далеко за
межами суду, бо вони поширюються на юридичну освіту, на роль професії юриста, на стиль
складання текстів законопроектів. Крім того,
прецедентного характеру набувають лише ті рішення вищих судів, які опубліковані у судових
звітах. Їх вивчення дозволяє практичним працівникам глибше проаналізувати правові принципи
та юридичні аргументи, які були використані у
відповідних ситуаціях, та добитися прийняття
більш виправданого з правового погляду рішення по даному конкретному випадку.
У вітчизняній юридичній літературі при
дослідженні питання, чи є джерелом права або
хоча б формою правотворчої конкретизації судові правоположення, можна зустріти як ствердну
відповідь, так і діаметрально протилежну. Однак
важливість динамічного передбачення нових
процесів і тенденцій, що народжуються у суспільстві; недосконалість і суперечливість чинного
законодавства; необхідність ефективного механізму судового захисту прав і свобод людини, а
також визнання обовязковості рішень Європейського суду з прав людини, які мають прецедентний характер, слугують передумовами переосмислення та визнання судового прецедента
важливим джерелом права.
Одним із зовнішніх проявів позитивного
права є правова доктрина. Доктрина – це розвинена новелістична теорія, яка відображає науко-
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ву думку, що склалася, і яка в силу своєї глибини
й авторитетності затребувана суспільною практикою та у певний спосіб впливає на законодавця. Дослідження цього правового явища
пов’язане з вирішенням багатьох питань: відповідність дефініції доктрини сучасним вимогам;
ступінь її обов’язковості; можливість захисту
державною примусовістю та інше. Але в юридичній літературі серед учених аналізується, як
правило, одна із граней цих проблем, а саме: можливість доктрини виступати джерелом права та
її функціональна роль у системі джерел права.
Доцільність визнання доктрини самостійною формою права залежить від підходу до розуміння
права та його сутності. Якщо юридичний позитивізм, не визнаючи самостійності правової науки, прагнув абстрактно оформити її в нормативних актах держави, то прихильники природноправового напряму не тільки визнають самостійний характер правової доктрини, а й говорять
про її ціннісне значення як джерела права.
Останнім часом доволі поширена думка про суттєве зниження ролі доктрини в житті держави і
суспільства. У дуже спрощеній формі її можна
подати так: у стародавні часи доктрина була самостійною, мало не панівною формою права, та
поступово до нинішнього часу ця роль звелася до
допоміжної. Однак із такою позицією однозначно погодитись не можна. Незважаючи на деякі
розбіжності, наявні у країнах різних правових
систем, доктрина як неформальне джерело права
незмінно відіграє провідну роль. Остання проявляється в тому, що саме доктрина створює словник і правові поняття, якими користується законодавець. Наука дає можливість розкривати положення права, не виражені прямо в законі, і
впроваджувати ці положення в життя. Важлива
також її герменевтична роль у встановленні тих
методів, за допомогою яких відкривають і тлумачать право. На цій підставі наука іноді сприяє
подальшому розвиткові права, деколи виробляючи, з метою заповнення прогалин, нові правові
положення у зв’язку з вивченням життєвих явищ.
Додамо до цього вплив, який доктрина може
справити на самого законодавця, на його волю;
останній часто тільки виражає ті тенденції, що
встановлені в доктрині, і сприймає підготовлені
нею пропозиції. Крім того, доктрина відіграє
значну роль у застосуванні права. Вона є „нічим
не замінним путівником” для юридичної практики: адміністративної, судової. Тільки озброєний
науковими знаннями суддя або адміністративний
чиновник може сприяти подальшому прогресивному розвиткові права. Отже, використання док-

тринальних досліджень дозволяє зорієнтувати
юридичну діяльність на прогресивний розвиток
права і держави, тобто на новий якісний рівень.
Винятково важливим і доволі суперечливим джерелом права є принципи права. Принципи права – це виражені у праві вихідні нормативно-керівні засади, управлінські ідеї, що характеризують зміст права, засади, які визначають
закономірності суспільного життя [8, c. 151]. До
недавнього часу вітчизняна правова доктрина,
визнаючи важливу роль принципів права у правотворчості та правозастосуванні, водночас не
визнавала за ними статусу джерела права в буквальному розумінні слова. Це аргументувалося
тим, що принципи права не мають власної форми
вираження, а наділені формою того акта, складовою частиною змісту якого вони є. А тому проблематично вимагати обов’язковості дотримання
положення, яке чітко не прописане, а виведене з
якоїсь абстрактної „вищої ідеї”. Розвиток сучасного праворозуміння по-новому визначає сутність принципів права, їхню роль і місце в системі джерел права. За своєю природою загальні
принципи – це правила, які є ідейною основою
права; це система положень директивного характеру, яким підпорядковані всі наступні процедури. Якщо осягнути їхній зміст, то можна зрозуміти одиничні, конкретні явища, які в сукупності
позначаються цими принципами. На основі
принципів оцінюється рівень й ефективність функціонування системи джерел права. Вони сприяють консолідуванню всіх форм права, виконанню функції регулювання, їх розглядають як вищу
оцінку правомірності вчинків людей. Що ж стосується взаємодії та взаємопроникнення принципів і форм права, то зауважимо, що незалежність
принципів права як джерела права не виключає
того, що вони набувають зовнішнього оформлення, отримують письмову оболонку за рахунок
інших форм права, які, сприймаючи ці принципи,
деталізують їхні положення, надаючи їм характеру конкретних правил поведінки. Найбільше
проявляється зв’язок принципів права з таким
джерелом права, як судовою практикою. Судді
використовують принципи, коли необхідно визначити смисл незрозумілих і двозначних текстів. Якщо при аналізі певного правила виявляється його невідповідність принципові, суд зобов’язаний дати чітку інтерпретацію такого правила. Але роль загальних принципів виявляється
ще значнішою, коли йдеться про заповнення
юридичних прогалин. Клопітка законодавча регламентація за всієї її розвиненості не може передбачити всього, тоді як загальні принципи мо-
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жуть увібрати в себе велику кількість нових і
непередбачених ситуацій. Як регулятори суспільних відносин, принципи права мають і загальну цілеспрямованість: вони багато в чому визначають перспективи розвитку права. Іншими словами, будучи основою нормативного регулювання, принципи права є певним камертоном усієї
подальшої нормотворчості. Вони гарантують
безперервність, послідовність законодавчого
процесу, забезпечують взаємозв’язок права та
законодавства, адаптують відповідну нормотворчість держави до особливостей традиційної правосвідомості населення.
Висновки. Отже, підсумовуючи все вищесказане, систему джерел права можна визначити
як цілісне, динамічне, інтегративне, об’єктивне
правове утворення, що визначається взаємозв’язком таких елементів, як закон, договір,
звичай, правова доктрина, принципи права, суддівська правотворчість. Розвиток прецедентного,
судового, договірного права, визнання процесу
суспільного правоутворення, що є незалежним
від правотворчості держави, взаємозв’язок
суб’єктивного права з об’єктивним, сприйняття
та поширення звичаєвого права і норм ділової
активності, відмова від абсолютизації законодавства, адміністративної нормотворчості і надання
офіційного значення науковій інтерпретації права – всі ці чинники здатні вдосконалити структуру чинного в Україні права. Поліпшуючи як внутрішню побудову права, так і форму зовнішнього
його прояву, у поєднанні з антидогматичним,
антистатичним аспектом правової системи, вони

здатні створити нове соціальне, демократичне,
гуманістичне право.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Справедливість як принцип цивільного права є формою реалізації у цивільних правовідносинах ідеї визнання
суб’єктивного права особи. У цивільних правовідносинах принцип справедливості детермінує сферу приватної автономії особи. Справедливість у цивільних правовідносинах розуміється як досягнення компромісу між правами й інтересами власника та інших суб’єктів права, спадкодавця і спадкоємців, а також сторін у договорі.

Постановка проблеми. Цивільне право
нині є єдиною галуззю права України, в якій
принцип справедливості отримав пряме нормативне закріплення у ролі загальної засади цивільного законодавства. Ст. 3 ЦК України увібрала
в себе основоположні правові ідеї та визначила
їх як фундамент правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин. Значення
такого нормативного закріплення основних
принципів полягає в тому, що правові ідеї, які
раніше виводилися із змісту закону і використовувалися лише у теоретичних розробках та дослідженнях, тепер визначені як загальнообов’язкові норми, які можуть і повинні застосовуватися у практиці розв’язання цивільноправових спорів. Важливість законодавчого визначення основних принципів цивільного права
підкреслює А. С. Довгерт: “Згадані принципи
мають загальнообов’язковий характер, і тому їх
дотримання та врахування при законотворенні і
розгляді конкретних правових ситуацій є
обов’язковою вимогою закону. Практичне значення цього положення полягає, зокрема, в тому,
що суд повинен не лише механічно аналізувати
конкретні юридичні документи, а й осмислювати
принципи та цілі, що лежать в основі їх прийняття” [12, с. 9]. Нормативне закріплення загальних
засад цивільного законодавства надає галузі концептуального характеру, концентровано відображає правову основу, на грунті якої будуть
реалізовуватися усі інші нормативні приписи [2].
Щоб уникнути термінологічного непорозуміння, зазначимо, що хоча ст. 3 ЦК України
має назву “Загальні засади цивільного законодавства”, ті положення, які вона визначає, а саме:
неприпустимість свавільного втручання у сферу
особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист
цивільного права та інтересу; справедливість,
добросовісність і розумність, у теоретико-

правових дослідженнях, а також у практиції застосування цивільно-правових норм традиційно
розглядаються як принципи права [1; 11, с. 9; 12,
с. 9-10]. Проблема правомірності ототожнення
понять “принципи права” та “загальні засади законодавства” не досліджувалася у вітчизняній
правовій науці. Аналогічна ситуація у російському цивільному праві проаналізована О. Г. Комісаровою, яка прийшла до висновку, що принцип у
праві – це правова ідея, яка у вигляді даних науки,
розробок провідних юристів тією чи іншою мірою
впливає на розсуд законодавця, а загальна засада –
це узагальнення нормативного рівня, результат
проходження науково абстрагованих ідей крізь
свідомість законодавця, що безпосередньо проявляється у матерії об’єктивного права. За допомогою засад правові принципи втілюються у нормативних положеннях, завдяки чому наділяються
примусовою силою і впливають на організацію
правового регулювання [2].
Стосовно українського цивільного права можна стверджувати, що за своєю сутністю положення шести пунктів ст. 3 ЦК є галузевими принципами, тобто визначають основні, вихідні положення
та ідеї, що найбільш повно характеризують специфіку правового регулювання цивільно-правових
відносин. Вибір законодавцем терміна “загальні
засади” пояснюється тим, що саме ці положення
він вважає за доцільне нормативно закріпити і тим
надати їм регулятивності, водночас усвідомлюючи
наявність інших принципів-ідей, які відповідають
сутності права і можуть виводитися зі змісту окремих цивільно-правових норм.
Закріплення справедливості як однієї із загальних засад цивільного законодавства (п. 6 ст.
3 ЦК України) означає: по-перше, декларацію
справедливого характеру норм чинного цивільного законодавства, по-друге, вимогу, яка повинна враховуватися при розробці та прийнятті
усіх подальших нормативно-правових актів у
сфері цивільного права, по-третє, принцип правозастосовчої діяльності усіх суб’єктів цивільноправових відносин.
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Свідченням того, що визначення законодавцем принципу справедливості як однієї із засад
цивільного права є результатом глибокого теоретичного осмислення та усвідомлення важливості
і, навіть, невід’ємності цього принципу для регулювання цивільно-правових відносин, є послідовне його використання у нормах окремих інститутів цивільного права. Обов’язок враховувати
вимоги справедливості прямо передбачений
ст.ст. 23, 509, 627 ЦК України.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Попри широке використання категорії справедливості у ЦК України та визначення її як однієї із
загальних засад цивільного законодавства у сучасній українській цивільно-правовій науці відсутні грунтовні наукові дослідження характерних особливостей та специфіки застосування категорії справедливості у цивільних правовідносинах. На нашу думку, це пояснюється насамперед нетривалим періодом, який минув з часу набрання чинності новим Цивільним кодексом
України, а також впровадженням з його прийняттям численних законодавчих новел, які, у
зв’язку із відсутністю практики їхнього застосування, потребують науково-теоретичних осмислень і обгрунтувань.
Оскільки принцип справедливості прямо закріплений як загальна засада цивільного законодавства, він не був залишений поза увагою розробниками коментарів Цивільного кодексу України. І
хоча ці дослідження не можна вважати вичерпними, вони значною мірою відображають особливості сучасного розуміння принципу справедливості у
цивільному праві та закладають теоретичні основи
для подальших наукових розробок.
А. С. Довгерт, коментуючи ст. 3 ЦК України, підкреслює, що закріплені принципи мають
природно-правовий характер і їх зміст “не може
вбачатися лише в текстах позитивного права”
[12, с. 9]. Принципи справедливості, добросовісності та розумності, на думку автора, по-перше,
акумулюють у собі усі визначені у ст. 3 засади
цивільного законодавства, а також інші принципи цивільного права, а, по-друге, встановлюють
заборону такого застосування усіх принципів
цивільного права, яке б призвело до несправедливого, нерозумного та недобросовісного результату [12, с. 12-13]. Як зазначає А. С. Довгерт:
“З позицій природного права справедливість – це
застосування моральних вимог як вимог правових до актів цивільного законодавства, це поняття про належне, яке відповідає розумінню сутності людини та її прав” [12, с. 13]. Водночас дослідник зауважує, що “визначити поняття справе18

дливості й закріпити його нормативно в законах
неможливо. Справедливість є категорією, яка
адекватно може бути реалізована через правозастосовну діяльність” [12, с. 13]. Таку позицію
автора не можна визнати цілком слушною.
Впровадження категорії справедливості у позитивне законодавство надає їй ознак загальнообов’язкового правового припису, для належної
реалізації якого посилання на вимоги моралі явно недостатньо.
Тверждення А. С. Довгерта про те, що “коли несправедливість закону стає нестерпною, суд
повинен захищати справедливість” [12, с. 13],
порушує важливу дискусійну проблему. Ще
Й.О.Покровський застерігав щодо надмірного
розширення повноважень суддівського розсуду,
не визначеного жодними об’єктивними орієнтирами: “Якщо судам повинна бути надана більша
свобода розсуду, то лише за тієї умови, якщо їм
одночасно наданий як порадник, хоч і позазаконний, але усе ж той чи інший об’єктивний
критерій” [7, с. 99]. Й. О. Покровський не був
противником природно-правових тенденцій у
галузі цивільного права, проте, аналізуючи світовий цивільно-правовий досвід, він виступав
проти довільного та некритичного впровадження
у сферу цивільного судочинства природноправових засад, оскільки “бажання облагородити
практику судів добродійною засадою справедливості призводило врешті-решт до знищення віри
у саму цю справедливість, до посилення скептичних і морально-нігілістичних течій” [7, с. 102103]. Учений наголошував на необхідності максимальної чіткості та визначеності цивільноправових норм та категорій.
Тому, якщо українським цивільним законодавством була сприйнята тенденція до нормативного закріплення природно-правових засад,
теоретики цивільного права не можуть залишити
суддів та інших суб’єктів правозастосовчого
процесу без чітких, визначених орієнтирів щодо
реалізації цих принципів. Відсутність нормативного визначення справедливості пояснюється, поперше, тим, що українська правова наука нині перебуває на стадії теоретичних розробок категорії
справедливості, і, по-друге, відсутністю практики
безпосереднього застосування природно-правових
засад у сфері цивільного судочинства.
Досить чітке й лаконічне визначення принципу справедливості у цивільному праві сформульоване Є. О. Харитоновим, який пропонує
трактувати справедливість “як визначення нормою права обсягу, межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи адекватно її ста-
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вленню до вимог правових норм” [11, с. 10]. Але
це формулювання викликає низку питань, які
ставлять під сумнів можливість успішного використання принципу справедливості у такому визначенні. По-перше, воно не містить вказівок
щодо того, хто має повноваження і за якими критеріями повинна здійснюватися оцінка ставлення
особи до вимог правових норм. По-друге, норми
права, якщо автор має на увазі норми позитивного права, визначають обсяг, порядок реалізації і
захисту цивільних прав та інтересів без огляду на
суб’єктивні характеристики особи та її ставлення
до цих норм, однаково для всіх учасників цивільно-правових відносин, на засадах юридичної
рівності. Наприклад, норми права однаковою
мірою захищають право власності як законослухняних громадян, так і тих осіб, що вчинили правопорушення. Право звернення до суду мають і
та сторона, яка належним чином виконала умови
договору, і та особа, яка є винною у його невиконанні. Така практика не є випадковою, і не
може бути визнана несправедливою, оскільки
відповідає сутності, природі права, зокрема відображає застосування принципу юридичної рівності. Тому ставити реалізацію правових норм у
залежність від суб’єктивного відношення особи
до їхніх вимог і, особливо, визначати в такий
спосіб принцип справедливості неприпустима.
Російський дослідник Л. В. Щенникова,
аналізуючи цивільне законодавство Російської
Федерації, пропонує розглядати справедливість
як інтегративний принцип, який включає в себе
усі основоположні засади цивільного права. Вона
зазначає, що “теоретичний стрижень справедливості у цивільному праві міститься у глибинах
самого цивільного законодавства” [16, с. 120], і
вбачає критерії справедливості у ст. 1 ЦК РФ,
яка визначає основні принципи цивільного законодавства. Зауважимо, що у Цивільному кодексі
Російської Федерації справедливість прямо не
закріплена як основний принцип (ст. 1), а згадується лише у п. 2 ст. 6 ЦК РФ, який передбачає
можливість застосування аналогії права – визначення прав та обов’язків сторін на основі “загальних засад і сенсу цивільного законодавства та
вимог добросовісності, розумності і справедливості” [16, с. 119]. Нормативне закріплення
принципу справедливості ЦК України є свідченням глибшого сприйняття природно-правових
тенденцій цивільним законодавством України.
Визначення ж справедливості лише шляхом посилання на загальні засади законодавства позбавляє цей принцип самостійного змісту та практичного регулятивного значення.

Метою статті є визначення змісту справедливості як загальної засади цивільного законодавства та її співвідношення з принципами добросовісності та розумності, а також дослідження
особливостей застосування принципу справедливості у відносинах власності, спадкування та у
договірних правовідносинах.
Виклад основного матеріалу. Справедливість як принцип цивільного права є формою реалізації у цивільних правовідносинах ідеї визнання суб’єктивного права особи. Новелою цивільного законодавства є нормативне закріплення
особистих немайнових прав фізичної особи (книга
друга Цивільного кодексу України), завдяки чому
створюється законодавча база й виникає нормативна передумова втілення ідеї визнання суб’єктивного права особи та реалізації принципу справедливості у цивільно-правовій сфері.
Серед особливих, специфічних характеристик справедливості у цивільних правовідносинах
слід відзначити те, що як загальна засада цивільного законодавства справедливість визначена
разом з принципами добросовісності та розумності (п. 6 ст. 3 ЦК України), які виконують допоміжну, доповнюючу функцію щодо реалізації
принципу справедливості. Добросовісність і розумність є вимогами, які звернені до учасників цивільно-правових відносин щодо здійснення ними
своїх прав та виконання обов’язків. Чесне, старанне і сумлінне виконання обов’язків суб’єктами цивільних правовідносин охоплюється поняттям добросовісності. Практично-корисне, доцільне використання учасниками своїх прав, обрання порядку і
способів їхнього здійснення на підставі здорового
глузду, передбачає принцип розумності.
Провідною ідеєю цивільного права як сфери
приватноправового регулювання є свобода. Громадяни вільні вступати або не вступати у цивільноправові відносини, самостійно визначати вид, характер і форму своєї поведінки у межах, окреслених законодавством. Диспозитивні начала у цивільному праві надають суб’єктам цивільного права
можливість за своєю волею, на власний розсуд визначати зміст цивільних прав та обов’язків.
Нормативне закріплення неприпустимості
свавільного втручання у сферу особистого життя
людини, свободи договору, свободи підприємницької діяльності як основоположних засад цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України) означає
визнання та забезпечення свободи особистості.
Але свобода у праві не є безмежною. Окремі норми цивільного законодавства покликані прямо
чи опосередковано визначити межі свободи індивіда у цивільно-правових відносинах. Будь-яке
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обмеження свободи повинно бути обгрунтованим. Однією з підстав обмеження індивідуальних правомочностей у цивільному праві є справедливість. Попри, безумовно, важливе значення,
яке надається свободі у сфері приватноправового
регулювання, можна зазначити, що норми окремих інститутів цивільного права утверджують
пріоритет справедливості щодо свободи. До них
належать: інститути права власності та спадкування, а також інститут договору.
У правовідносинах власності принцип
справедливості актуалізується у двох аспектах:
визнанні суб’єктивного права власника й обмеженні цього права, зумовленому визнанням прав
інших осіб.
Перший із зазначених аспектів проявляється в абсолютному характері права власності. Ст.
316 ЦК України визначає право власності як
“право особи на річ (майно), яке вона здійснює
відповідно до закону за своєю волею, незалежно
від волі інших осіб”. Право власності визначає
ставлення особи до речі як до своєї та відносини
між особами (власниками та невласниками) з
приводу майна. Абсолютний характер права власності означає повноту правомочностей власника
щодо свого майна та обов’язок усіх інших осіб
утримуватися від будь-яких посягань на чуже
майно. Визнання суб’єктивного права власника
нормативно закріплене, забезпечується державою і полягає у вимозі не порушувати це право,
яка адресована усім суб’єктам правовідносин.
Б. М. Чичерін підкреслював, що власник
повинен протидіяти будь-яким порушенням свого права власності як з боку приватних осіб, так і
з боку держави, яка може встановлювати такі
норми позитивного законодавства, що перешкоджають здійсненню цього права [14, с. 132]. Він
зазначав, що “власність є нормою, а обмеження
складають виняток” [14, с. 131]. Відповідно до
українського законодавства обмеження суб’єктивного права власника допускається лише у випадках та порядку, встановлених законом (ч. 5
ст. 41 Конституції України, ч. 7 ст. 319, ч. 2 ст.
321 ЦК). Але й ті норми, що визначають порядок
здійснення власником своїх прав, накладають
суттєві обмеження: “Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству”
(ч. 3 ст. 13 Конституції України); “Використання
власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні
якості землі” (ч. 7 ст. 41 Конституції України, ч.
5 ст. 319 ЦК); “При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержува20

тися моральних засад суспільства” (ч. 2 ст. 319
ЦК). Отже, використання особою свого майна у
будь-який спосіб і без жодних обмежень можливе
тільки у ситуаціях, які допускають, що “як би власник не вчинив зі своїм майном, це стосується лише його і більше нікого” [10, с. 128].
У зв’язку із численними обмеженнями, які
у сучасних цивільних правовідносинах накладаються на власника, Д. Ллойд дійшов висновку,
що суб’єктивні повноваження власника є не абсолютним, а “залишковим” правом: “право власності не стільки є у загальному і цілому особистою свободою людини робити все, що завгодно з
належною їй власністю, скільки внаслідок своєї
природи є швидше певного роду залишковим
правом, яке залишається після того, як належне
були враховані усі інші відповідні права й обмеження” [3, с. 369]. Обов’язок власника враховувати
при здійсненні своїх повноважень вимоги законодавства, права та інтереси інших осіб, моральні
засади суспільства тощо не скасовує непорушність
і абсолютний характер права власності. Але нормативні обмеження суб’єктивних прав власника дозволяють зробити висновок, що не свобода є визначальною характеристикою правовідносин власності, а справедливість як баланс прав та інтересів
власника й інших суб’єктів.
Конституція України (ч. 3 ст. 13) та Цивільний кодекс (ч. 4 ст. 319 ЦК) містять положення
“власність зобов’язує”. Є. О. Харитонов вважає,
що “це правило виглядає дещо декларативним”
[11, с. 216] і його позитивним моментом є лише
формування правосвідомості учасників правовідносин власності. З цією думкою важко погодитися, оскільки обов’язки власника конкретизуються в окремих статтях цивільного законодавства і мають не лише декларативний, але й
чітко визначений нормативний характер.
Специфікою правовідносин власності є те,
що благо володіння суб’єктивним правом накладає обов’язок на самого уповноваженого суб’єкта. Норма “власність зобов’язує” узагальнює вимоги та обмеження прав власника у сфері здійснення повноважень щодо належного йому майна,
обумовлене визнанням суб’єктивних прав інших
осіб. Обов’язки власника “по-різному формуються залежно від різновиду предметів та особливо небезпеки й наслідків, які вони можуть мати для суспільства, а також від суспільного та
господарського значення предметів” [13, с. 236].
Норми цивільного права покладають на
власника обов’язок утримання й охорони майна,
нести відповідальність у разі заподіяння ним
шкоди, здійснення права власності у порядку,
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передбаченому законодавством, та у такий спосіб, щоб не порушувалися права та законні інтереси інших учасників цивільних правовідносин,
а також держави й суспільства в цілому. “Функціональна пов’язаність власності та зумовлені
цим державні регулятивні повноваження стосовно неї змінюються залежно від суспільних і економічних відносин і повинні узгоджуватися з
останніми” [13, с. 237]. В. Темченко, аналізуючи
сучасне українське законодавство та норми міжнародного права, зазначає, що одним із принципів, на яких повинно базуватися регулювання
майнових відносин, є пріоритет загальносуспільного над приватним, оскільки “інтереси суспільства є інтересом та обов’язком кожного” [9, с.
78]. Проте Б. М. Чичерін застерігав, що, “користуючись своїм правом, позитивне законодавство
може, під виглядом суспільної користі, настільки
обмежити власність, що від неї нічого не залишиться” [14, с. 132].
Відповідно до вимоги домірності та заборони перевищення необхідної міри справедливість вимагає, аби тягарі й обмеження, покладені
на власника у зв’язку із здійсненням ним свого
суб’єктивного права, не були більшими за благо
володіння цим правом. Обов’язки, покладені на
власника, обмеження його суб’єктивних правомочностей, обумовлені необхідністю визнання та
охорони прав та інтересів інших осіб, держави і
суспільства, не повинні бути надмірними, адже у
такому разі нівелюється зміст інституту права
власності, знищується його сутність. А. С. Довгерт зазначає, що “втручання у право власності
передбачає справедливу рівновагу між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини. Зокрема необхідно,
щоб була дотримана розумна пропорційність між
використаними заходами й тією метою, на досягнення якої спрямовувався будь-який захід, що
позбавив особу власності” [12, с. 10-11].
Реалізація принципу справедливості при
обмеженні суб’єктивних прав власника забезпечується дотриманням таких принципів: 1) принцип допустимості обмеження права власності
виключно в інтересах “суспільного блага”; 2)
принцип справедливої компенсації державою
власнику майнових втрат; 3) принцип законності
– обмеження встановлюються на підставі й у
межах закону; 4) принцип рівності усіх власників
при встановленні обмежень, тобто вони повинні
встановлюватися не щодо окремих власників, а
шляхом загального правового регулювання; 5)
принцип судового захисту права власності – мо-

жливість звернення до суду з оскарженням обмеження права [4, с. 22].
Зазначені принципи закріплені у ст.ст. 321,
353, 386, 391-393 ЦК України, отже, обов’язок
забезпечення справедливості при обмеженні
суб’єктивних прав власника прямо передбачений
чинним законодавством.
Інститут спадкування, який визначає порядок переходу прав і обов’язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб, є похідним від
права власності. Порядок спадкування, відповідно до якого повинно здійснюватися спадкове
правоноступництво в конкретній ситуації, відображає існуючі у суспільстві уявлення про найбільш справедливий розподіл спадщини [5, с.
57]. У книзі шостій Цивільного кодексу спадкування за заповітом передує спадкуванню за законом, так законодавець підкреслив провідну роль
відносин власності у спадкуванні. Принцип
справедливості у спадкових правовідносинах
передбачає врахування інтересів спадкодавця та
спадкоємців, тобто забезпечення як права власника розпорядитися майном на власний розсуд,
так і прав інших осіб на отримання частки у спадковому майні.
Критерієм справедливості у спадковому
праві є максимальне врахування законних інтересів членів сім’ї спадкодавця та забезпечення
власнику можливості розпорядитися майном, як
він забажає. Спадкодавець має право скласти
заповіт – особисте розпорядження особи на випадок своєї смерті, – у якому визначити коло
своїх спадкоємців і частки майна, що переходить
кожному з них. Виконання заповіту є визнанням
суб’єктивного права спадкодавця на власний розсуд визначити долю належного йому майна. У
заповіті спадкодавець може передбачити порядок розподілу майна між спадкоємцями за законом, залишити майно одному або декільком із
них, позбавити права на спадкування одного чи
всіх спадкоємців за законом, заповісти своє майно будь-яким особам, у тому числі і тим, які не є
членами його сім’ї (ст. 1235 ЦК).
Проте свобода заповідача розпорядитися
майном обмежена законодавством в інтересах
осіб, які мають право на обов’язкову частку у
спадщині (ст. 1241 ЦК). Необхідність визнання
суб’єктивних прав і врахування законних інтересів інших осіб вимагає справедливого обмеження
свободи заповіту. Право спадкодавця розпорядитися належним йому майном на власний розсуд обмежується обов’язком, який випливає з норм сімейного права, надавати матеріальну допомогу
близьким родичам (неповнолітнім або повнолітнім
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непрацездатним дітям, непрацездатній дружині або
чоловіку та непрацездатним батькам), які мають
право на обов’язкову частку у спадщині.
Положення ч. 2 п. 1 ст. 1241 ЦК, згідно з
яким “розмір обов’язкової частки у спадщині
може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем,
а також інших обставин, які мають істотне значення”, свідчить про те, що обмеження суб’єктивного права заповідача здійснюється для досягнення справедливості та врахування інтересів
непрацездатних спадкоємців, а не заради обмеження як такого.
Принцип справедливості у договірних правовідносинах означає взаємне визнання сторонами договору суб’єктивних прав одне одного. Домовленість сторін, яка є змістом договору, є водночас і формою реалізації суб’єктивного права
кожного з учасників договору, й актом визнання
права іншої сторони договору, тобто обов’язком
не порушувати це право. У взаємній зобов’язаності учасників договору В. В. Шкода
вбачає єдність свободи і залежності: “я потребую
іншого, а водночас інший має потребу в мені.
Я втілюю власну свободу завдяки іншому, а інший власну свободу завдяки мені” [15, с. 107].
Договір є проявом фундаментального
принципу свободи у майновому обороті. Воля
сторін, реалізована у договорі, створює живу матерію права – правові відносини. Домовленість
суб’єктів складає сутність договору, оскільки
“іншого способу привести вільні волі до спільної
або взаємної дії, окрім добровільної згоди, немає
і не може бути” [14, с. 138]. Договір є реалізацією приватної автономії індивіда, способом здійснення ним активної свободи, яка є необхідною
передумовою самого цивільного права, тому
принцип договірної свободи є верховною основою цієї сфери правових відносин [7, с. 249-250].
Принцип свободи договору є однією із засад цивільного законодавства України (п. 3 ст. 3
ЦК), він має універсальне значення для всіх учасників цивільних відносин і “закріплює неприпустимість адміністративного втручання в цивільний оборот” [12, с. 11]. Право осіб самостійно
врегульовувати у договорі свої відносини, порядок регулювання яких не передбачений актами
цивільного законодавства, встановлено у ст. 6
ЦК. Принцип свободи договору конкретизований
ст. 627 ЦК, яка зазначає, що “сторони є вільними
в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного законо-
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давства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості”.
Свобода договору не є безмежною.
Й.О.Покровський вважав, що питання про те, як
далеко можуть поширюватися обмеження договірної свободи і у яких термінах виражатися, розкриває надзвичайно складну проблему – “можливо, одну з найскладніших проблем усього цивільного права” [7, с. 251].
Питання про підстави обмеження свободи
договору вирішується авторами по-різному.
Г.Радбрух вважав, що необхідність обмеження
свободи договору зумовлена її власною природою: “Законодавче обмеження свободи договорів
уже тому є необхідним, що ця свобода, підкорюючись діалектиці власного розвитку, сама себе обмежувала і навіть нерідко відміняла” [8, с.
163]. Б. М. Чичерін підкреслював значення моральних норм як підстави обмеження свободи договору: “Якщо взагалі моральні відносини не підлягають примусу, тоді угоди, які стосуються
цих відносин, не можуть мати юридичної сили”
[14, с. 142]. Й. О. Покровський визначав законні
(договір не може суперечити нормам закону) та
позазаконні критерії обмеження свободи договору. До останніх він відносив “суспільний порядок” та “добрі звичаї” [7, с. 251-258]. Р. Циппеліус як підстави обмеження свободи договору називає: право іншого, конституційний порядок та
звичаєві закони [13, с. 226].
Узагальнюючи підстави обмеження свободи договору, розроблені в юридичній науці, Цивільний кодекс України (ст. 627) передбачає, що
договір не може суперечити нормам цивільного
законодавства, звичаям ділового обороту, вимогам розумності та справедливості. Як принцип
цивільного права справедливість означає визнання суб’єктивного права особи усіма іншими
учасниками цивільних правовідносин. Конкретизована як підстава обмеження свободи договору
справедливість вимагає визнання кожною із сторін договору суб’єктивних прав контрагента, а
також прав інших осіб, які не є стороною договору. Вимога справедливості як підстава обмеження свободи договору не допускає укладення
договорів, які суперечать моральним засадам суспільства (п. 1 ст. 203), спрямовані на порушення
публічного порядку (ст. 228), укладені під впливом помилки (ст. 229), обману (ст. 230), насильства (ст. 231) або тяжкої обставини і на вкрай невигідних умовах (ст. 233).
Основна засада договірних зобов’язань –
обов’язковість виконання умов договору (ст.
629) також грунтується на принципі справедли-
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вості, оскільки її сутнісним змістом є визнання
суб’єктивного права особи. Укладаючи договір,
сторони беруть на себе обов’язок виконати певну
дію. Цьому обов’язку відповідає право іншої
сторони за договором вимагати певної поведінки. Належне виконання умов договору є визнанням суб’єктивного права контрагента. Мотивами
належної поведінки у договірних правовідносинах є моральний обов’язок суб’єктів виконувати
обіцяне, а також очікування відповідної зустрічної поведінки іншої сторони у договорі [6, с. 223224]. Справедливість як обов’язковість виконання умов договору і визнання суб’єктивного права
іншої сторони не породжується вимогами закону, а є наслідком вільного волевиявлення осіб,
втіленого у договорі. З моменту укладення договору, у який сторони вступають вільно, для задоволення своїх потреб та інтересів, закон зобов’язує їх підкоритися власній волі [8, с. 162].
Висновки. У цивільних правовідносинах
принцип справедливості детермінує сферу приватної автономії особи. Нормативні обмеження
цивільних прав суб’єкта зумовлені реалізацією у
цивільно-правових відносинах ідеї визнання
суб’єктивного права іншої особи. Підставою обмеження прав суб’єкта у цивільних правовідносинах є право іншої особи або обов’язок самого
суб’єкта, що виникають на підставі природного
права, закону або договору.
Принцип справедливості є однією із засад
цивільного законодавства, яка одержала нормативне закріплення у п. 6 ст. 3 ЦК України. Справедливість як принцип цивільного права є формою реалізації у цивільних правовідносинах ідеї
визнання суб’єктивного права особи. Принципи
добросовісності і розумності, які також визначені у ЦК як засади цивільного законодавства, виконують допоміжну роль щодо реалізації принципу справедливості.
Хоча провідною ідеєю цивільного права як
сфери приватноправового регулювання є свобода,
окремі норми цивільного законодавства на підставі
принципу справедливості обмежують свободу індивіда, утверджуючи пріоритет справедливості
щодо свободи. Такими є норми інститутів права
власності, спадкування та інститут договору.
Обмеження суб’єктивного права власності
здійснюється на засадах справедливості й зумовлене необхідністю врахування у майнових відносинах прав і законних інтересів інших осіб.
Принцип справедливості у спадкових правовідносинах забезпечує реалізацію права власника
розпорядитися майном на власний розсуд і прав
інших осіб на отримання частки у спадковому

майні. Свобода заповіту обмежується обов’язком, що випливає з норм сімейного права, утримувати осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. У договірних правовідносинах
справедливість є підставою обмеження свободи
договору і вимагає визнання кожною зі сторін
договору суб’єктивних прав контрагента, а також
інших осіб, які не є стороною договору.
Справедливість у цивільних правовідносинах розуміється як досягнення компромісу між
правами й інтересами власника та інших
суб’єктів права, спадкодавця і спадкоємців, а також сторін у договорі.
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V.O. Vasylchuk
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE CIVIL LEGAL RELATIONS:
PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT
Summary
A justice as a principle of the civil law is a form of realization of idea of the recognition of the
subjective rights of a person in the civil legal relations. In the civil legal relations principle of justice
stipulates the sphere of the private autonomy of an individual. The principle of justice in the civil legal
relations is regarded as achievement of the compromise between rights and interests of the owner and other
subject of law, legator and legatee and also between parties to a contract.
В.А. Васильчук
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ:
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Резюме
Справедливость как принцип гражданского права является формой реализации в гражданских
правоотношениях идеи признания субъективных прав личности. В гражданских правоотношениях
принцип справедливости детерминирует сферу личной автономии индивида. Принцип справедливости в гражданских правоотношениях рассматривается как достижение компромисса между правами и
интересами собственника и других субъектов права, наследодателя и наследников, а также сторон в
договоре.
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Досліджуються організаційно-правові засади та зміст навчального процесу на юридичному факультеті
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Постановка проблеми. Після приєднання
Буковини до Румунії у 1918 році відбулася румунізація Чернівецького університету. У зв’язку
з цим значних перетворень зазнав і навчальний
процес у ньому. З червня 1925 року на територію
Буковини поширив свою дію Закон Румунії про
середню та вищу освіту, а з 9 грудня 1933 року
відповідно до новоприйнятого Закону про організацію університетського навчання Чернівецький університет отримав автономні права в організації навчального процесу та наукових досліджень [8, р. 28].
Ступінь наукової розробки проблематики. Організація навчального процесу в досліджуваний період – одна із “білих плям” історії
розвитку юридичного факультету у Чернівцях. В
українській та зарубіжній науковій літературі
з’ясовані лише окремі аспекти навчального процесу на юридичному факультеті Чернівецького
університету у 1918-1940 рр. [1; 3; 4; 26].
Метою статті є історико-правове дослідження навчального процесу на юридичному
факультеті Чернівецького університету у 19181940 рр. на основі маловідомих в Україні румунських нормативно-правових актів про вищу освіту, університетських і факультетських документів та архівних матеріалів.
Виклад основного матеріалу. Усі університети Румунії видавали два типи дипломів: ліценціата та доктора. Окрім дипломів університети мали право видавати сертифікати про проведені практичні роботи та складені екзамени аудієнтами (вільними слухачами). Однак сертифікати
не прирівнювалися до державних дипломів.
У перші роки після встановлення румунської влади на Буковині юридичний факультет готував лише спеціалістів для практичної діяльності, тобто ліценціатів. 21 листопада 1922 року відбулося урочисте відкриття докторату на юридичному факультеті. За словами М. Гакмана, професора міжнародного приватного та публічного
права, це була подія великого культурного значення. К. Редулеску, тогочасний декан юридичного
факультету, розкриваючи роль докторату вказував

на важливість поглиблення вивчення права студентами як майбутніми науковцями [15, р. 2].
Отже, з 1922 року підготовка фахівців проходила за двоступеневою системою. Перший етап
навчання, термін якого не міг бути меншим, ніж
три роки, – ліценції, та другий етап – два роки –
докторату. Загалом навчання не повинне було перевищувати шести років [23, art. 16]. Ці терміни
були незмінними досить довгий час, тільки з 1935
року термін навчання для ліценціатів збільшився
на один рік, тобто до 4 років, а з 1937 року навчання докторатів зменшилося до 1 року.
Згідно із Законом про вищу освіту (ст. 58)
юридичному факультету було надане право самостійно визначати навчальні курси, спеціалізації та створювати секції на факультеті.
Здебільшого, у перші роки румунського періоду історії факультету програми навчальних курсів були “запозичені” у юридичних факультетів
провідних румунських університетів (Бухарестського, Клузького, Ясського). Та з ростом професорсько-викладацького складу навчальні курси вдосконалювалися, перероблялися, з’являлися нові.
Навчальний рік на юридичному факультеті
розпочинався 1 жовтня та закінчувався наприкінці червня [22, art. 5, 6]. Кожен рік навчання мав
свою програму курсів. Так, для студентів першого курсу ліценції обов’язковими були курси: енциклопедія права, римське право, цивільне право
Румунії, конституційне право Румунії, політична
та національна економіка. На другому році кандидати у ліценціати вивчали римське право, цивільне право Румунії, адміністративне і кримінальне право Румунії, кримінальний процес Румунії, фінанси та статистику. Програма третього
року навчання включала: комерційне право Румунії, цивільний процес Румунії, публічне міжнародне право, історію румунського права, криміналістику та судову медицину [22, art. 7].
З уведенням чотирирічного терміну навчання у 1935 році програма навчальних курсів
для ліценціатів дещо змінилася. Зокрема, перший
курс включав: вступ до приватного права, вступ
до публічного права, вступ до римського права,
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вступ до кримінального права, загальну теорію
права, юридичну психологію та юридичну соціологію [8, p. 337; 9, p. 172-173]. Наступні роки навчання ліценціатів дублювали програму курсів
“трирічного терміну навчання”.
Курси докторату розподілялися на дві секції: юридичну та політико-економічну. Студенти
докторату юридичної секції на першому році навчання вивчали порівняльне цивільне право, порівняльне конституційне право, порівняльне
кримінальне право та криміналістику. Другий рік
навчання містив такі курси, як міжнародне приватне право, порівняльне комерційне та морське
право, порівняльне церковне право та церковну
політику, соціологію та філософію права.
Для студентів докторату політико-еконо-мічної
секції на першому році навчання викладалися курси з
політики та засобів масової інформації, національної
економіки та політики, порівняльного конституційного права; на другому році – порівняльне комерційне та морське право, міжнародне публічне право, порівняльне адміністративне право, порівняльне церковне право та церковна політика. Окрім згаданих
обов’язкових курсів, зі згоди факультетської ра-

ди обидві секції мали право розробляти спеціалізовані курси докторату з будь-яких предметів,
що читалися на факультеті. Так, студентам докторату юридичної секції був запропонований
спецкурс з римського права, а студентам політико-економічної секції – з фінансів і статистики.
Навчання здебільшого проводилося у лекційній формі. Однак з 1929 року в практику
увійшли і семінарські заняття. Насамперед до
навчальної програми студентів першого та другого курсів був уведений семінар з цивільного
права Румунії; для студентів третього року навчання – з історії права Румунії [8, р. 72]. І тільки з 1937
року проводилися семінарські заняття майже з усіх
курсів, що читалися на факультеті. Семінари проводилися по 1-2 години та тиждень, якщо число
студентів було меншим 30, і двічі по 1-2 години на
тиждень, якщо кількість студентів перевищувала
30. Згодом практикувався поділ студентів на підгрупи для проведення семінарських занять.
Таблиця 1 відображає тижневе лекційне
та семінарське навантаження студентів юридичного факультету у 1937-1938 навчальному році.

Таблиця 1.
Тижневе навчальне навантаження студентів юридичного факультету Чернівецького університету
на 1937-1938 н.р.
Ліценція
Навчальний
рік
1 курс

Разом
2 курс

Разом
3 курс

Разом
4 курс

Назва предмету
Вступ до економічної науки;
Вступ до соціології;
Вступ до римського права;
Вступ до приватного права;
Вступ до публічного права.
Енциклопедія права;
Римське право;
Конституційне право Румунії;
Цивільне право Румунії;
Політична та національна економіка.
Римське право;
Цивільне право Румунії;
Адміністративне право Румунії;
Кримінальне право Румунії;
Фінанси та статистика.
Історія румунського права;
Міжнародне право;
Комерційне право Румунії;
Кримінологія;
Цивільний процес Румунії.

Разом
Юридична
секція

26

Докторат
Соціологія та філософія права;
Порівняльне конституційне право;
Порівняльне комерційне та морське право;
Порівняльне цивільне право;
Порівняльне кримінальне право та кримінологія;

Лекції
год./тижд.

Семінари
год./тижд.

Разом

3
2
3
2
2
12
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
2
14

1
1
1
1
2
6
1,5
2
2
1,5
2
9
2
1,5
2
2
2
9,5
4
2
2
2
2
12

4
3
4
3
4
18
4,5
5
5
4,5
5
24
5
4,5
5
5
5
24,5
7
5
5
5
4
26

3
3
3
3
3

1
1
2
2
2

4
4
5
5
5
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Особливості навчального процесу на юридичному факультеті Чернівецького університету у 1918-1940 рр.
Римське право (спецкурс).
Разом
Політикоекономічна
секція

Політика і преса;
Політична та національна економіка;
Порівняльне конституційне право;
Порівняльне адміністративне право;
Міжнародне публічне право;
Фінанси та статистика (спецкурс);

Разом

Проведення лекційних та семінарських занять забезпечувалося висококваліфікованим викладацьким складом. До нього, відповідно до
румунських нормативно-правових актів про вищу освіту та загальноуніверситських документів, висувався ряд вимог. Так, згідно Регламенту
про призначення доцентів*, агрегаців** та професорів університету лише титуловані професори
(завідувачі кафедр) та професори-агрегаці (професор кафедри) мали право читати лекції. Їхні
курси мали обов’язковий характер [25, art. 49]. У
1923-1924 навчальному році навчальний процес на
факультеті забезпечували 5 титулованих професорів, 5 професорів-агрегаців, 1 доцент та 4 конференціатів***. У 1938-1939 рр. число титулованих професорів досягло 10, професорів-агрегаців – 1, конференціатів – 2, асистентів – 1. У 1933-1936 навчальних роках нараховувалася найбільша кількість
титулованих професорів – 14.
Порівняльний аналіз навчальних програм
різних років юридичного факультету румунського періоду його історії свідчить, що науковопедагогічне навантаження титулованих професорів та професорів-агрегаців коливалося у рамках
10-15 годин на тиждень лекційних та семінарських занять [7, р. 82-84; 8, p. 72-73, 337-340; 9, р.
172-174]. Окрім, цього обов’язковими були і щотижневі консультації для студентів. Багато професорів університету також читали свої лекції
для буковинського населення, т.зв. “Курси популяризації”. Так, у 1923-1924 навчальному році
А. Штефенеску-Ґалаці виступив з лекцією “Виховання і політична культура, національна проблема, факти і поради” (3 год.) [10, р. 14]. У
1924-25 навчальному році “Курси популяризації”
читали: Траян Іонашку “Політика об’єднання
законодавства” (2 год), Іон Ґіцеску “Засоби одужання економіки” (1 год), А. Папакостя “Традиціоналізм та політичний раціоналізм”, К. Петрес*

Доцент – викладач зі ступенем доктора права, що
успішно склав габалітаційний іспит.
**
Професор-агрегаць – з франц. термінології; професор кафедри рівня екстраординарних професорів у
Німеччині.
***
Конференціат – викладач, що проводив семінарські
заняття.

3
18
3
3
3
4
3
3
19

1
9
1
1
1
2
2
7

4
27
4
4
4
6
3
5
26

ку-Ерчя “Законодавча влада в законодавстві різних держав” (1 год). У 1925-1926 н.р. –
Г. Дрегенеску “Соціальна функція права” (1 год),
І. Ґіцеску “Фашизм з політичної, соціальної та
культурної точки зору” (1 год).
Семінарські заняття проводили конференціати та асистенти. Асистентами могли бути випускники вищих закладів, які отримали диплом
доктора права та пройшли конкурсний відбір на
факультеті. Інформацію про наявність вакантних
місць в Чернівецькому університеті щорічно публікували у місцевих періодичних виданнях. Так,
у газеті “Glasul Bucovinei” (“Голос Буковини”) від
3 листопада 1922 року зазначалося, що на основі
ст. 80 Закону про середню та вищу освіту оголошено конкурсний відбір на зайняття вакантних
місць на кафедрах цивільного, міжнародного, адміністративного та румунського права юридичного
факультету. Протягом наступних двох місяців бажаючі взяти участь у конкурсі подавали заяву, свої
наукові праці тощо [12, р. 1]. Із збільшенням “асистентського стажу” роботи асистенти могли претендувати на посаду конференціата.
Для підготовки студентів до семінарських
занять професорами факультету були написані
підручники, методичні рекомендації тощо. У
1923-24 навчальному році адміністрація університету виділила кошти на суму 150 000 лей для
опублікування лекцій університетських професорів [10, р. 8]. Так, К. Редулеску розробив науково-методичний двотомник “Кримінальне право
і кримінологія для юридичного факультету у Чернівцях”, “Курс кримінології, науки і тюремного
законодавства”, “Курс кримінального права і
кримінальні процедури”, “Курс кримінального
права і криміналістики” [10, р. 9; 19; 20]. М. Гакман
видав курси з комерційного та міжнародного права
[16; 17; 18]. Г. Дрегенеску для чернівецьких студентів-юристів склав навчальну програму з курсу
“Цивільне порівняльне право”, опублікував “Курс
цивільного права” та “Енциклопедію права” [10, р.
9; 14]. Д. Гелешеску розробив курс лекцій “Цивільний процес”. К. Спул-бером видано лекції з історії румунського права; К. Бераріу розробив лекційний курс “Конституційне право”, а І. Лунгуляк –
“Римське право” [10, р. 9].
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Окрім обов’язкового відвідування лекційних
та семінарських занять, важливим засобом здобуття вищої юридичної освіти у Чернівцях була участь
у наукових конференціях та обговореннях прочитаних правознавцями лекцій. Майже щороку на
юридичний факультет запрошувалися визнані науковці з інших країн. Зокрема, 14 березня 1925 року
з лекцією “Ідея держави в працях Руссо, Канта і
Гегеля” на факультеті виступив видатний представник французької науки, декан юридичного факультету університету м. Бордо Леон Дюгі, а 20 травня 1937 року відвідав університет і виступив з лекцією професор міжнародного права Паризького
університету Л. Лефюр [1, с. 6-7].
У 1932 році в університеті відбулася конференція, присвячена 300-річчю з дня народження Д. Локка та Б. Спінози [2, ф.14, оп.1, спр. 93,
арк.. 5-6; 2, ф. 216, оп. 4, спр. 31, арк.. 9-11].
На запрошення керівництва юридичного
факультету у 1934 році Чернівецький університет відвідав професор юридичного факультету з
Парижа Местре, який виступив із лекцією
“Юридичний та адміністративний контроль”.
Для отримання диплома ліценціата чи доктора складалися державні екзамени. Згідно зі ст.
33 Регламенту факультету диплом ліценціата
надавався студентам після складання всіх екзаменів у кінці третього (згодом четвертого) навчального року. Екзамени складалися 6-20 жовтня і 10-25 червня з кожного предмета окремо, а
результати подавалися у деканат екзаменаційною
комісією за десятибальною шкалою, при цьому
оцінки в 1-3 бали вважалися “незадовільними”.
Кандидат на отримання ліценції, який задовільно склав екзамени, але не був допущений до
одного, у крайньому випадку, до двох екзаменів,
оголошувався другорічником. Перескладання незданих предметів попередньої сесії відбувалося на
наступній сесії. Кандидат у ліценціати, який успішно пересклав екзамен, мав право продовжувати
навчання. Повторне нескладання екзамену тягло за
собою перескладання повного курсу.
Відповідно до ст. 36 Регламенту факультету
кандидат, який не був допущений більше ніж до двох
екзаменаційних предметів, вважався виключеним.
Реєстрація до екзамену ліценції відбувалася 1-5 жовтня та 1-6 червня кожного року. Для
реєстрації кандидатам на отримання диплома
ліценції потрібно було довести свою учать у навчальних курсах, конференціях по темах предмета відповідного екзамену та ознайомитися із сумами оплати. Для екзамену ліценціата кожна
спроба вартувала 100 лей, для отримання диплома ліценції – 150. Екзамен ліценції вважався
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складеним, якщо “за” проголосував хоча б один
член екзаменаційної комісії, а інші – утрималися.
Ступінь доктора права надавався після успішного складання трьох екзаменів. Перші два
екзамени складалися з предметів, що викладалися на першому та другому році докторантури.
Третій екзамен складався з проблематики докторської роботи. До докторського екзамену не
допускалися другорічники.
Комісії для екзаменів докторантури складалися із викладачів, які спеціалізувалися з питань, що підлягали розгляду.
Докторський екзамен складався з надрукованої роботи, тема якої обиралася кандидатом за
домовленістю з професором факультету і за погодженням із факультетською радою. Вона друкувалася у 5 копіях за місяць перед її захистом.
Навчання як ліценціатів, так і докторантів
було платним. За кожен екзамен докторату доводилося платити 150 лей. Перевірка докторської
роботи вартувала 200 лей. За диплом доктора
сплачували також 200 лей.
Із загальної суми зібраних коштів 5 % виділялись на користь факультету. Решта суми
пропорційно розподілялася між екзаменаторами.
Висновки. З перетворенням Чернівецького
університету в румуномовний навчальний процес на юридичному факультеті зазнав значних
змін. Насамперед, відбулося введення дворівневої системи підготовки майбутніх фахівців права
на зразок румунських вузів (Бухарестського,
Клузького, Ясського). Після закінчення першого
етапу навчання (три роки, згодом чотири) студенти-юристи отримували диплом ліценції та здобували перший науковий ступінь, який дозволяв
викладати у середньому навчальному закладі та
займатися практичною діяльністю за фахом. Після
п’яти років навчання, тобто закінчення докторату,
студенти-правники отримували диплом доктора та
можливість займатися науково-педагогічною роботою у вищих начальних закладах.
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THE PECULIARITIES OF THE TEACHING-LEARNING PROCESS AT THE LAW
DEPARTMENT OF CHERNIVTSI UNIVERSITY DURING 1918-1940
Summary
The organizational and principles and the content of the teaching-learning process at the Law
department of Chernivtsi university during the period Romanian reign are investigated (1918-1940).
Т.А.Грекул-Ковалик
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ЧЕРНОВИЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РУМЫНСКИЙ ПЕРИОД ЕГО ИСТОРИИ
(1918-1940 ГГ.)
Аннотация
Исследуются организационно-правовые начала и содержание учебного процесса на юридическом факультете Черновицкого университета в румынский период его истории (1918-1940 гг.).
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Розглядаються особливості розуміння ідеї суверенітету в політико-правовій думці західних держав ХVІXVІІІ століть. З'ясовуються підходи вчених до характеристики елементів суверенітету та питаннях про
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Постановка проблеми. Ідея суверенітету,
як відомо, налічує більше чотирьох століть.
З часу формулювання її Ж.Боденом у 1576 році в
праці «Шість книг про державу» вона лягла в
основу різних теорій суверенітету і на сьогодні
знайшла своє втілення в конституціях більшості
держав світу. Незважаючи на це, в юридичній
науці не припиняються дискусії про природу і
характер суверенітету сучасних держав. Досить
часто сучасні дослідники, оперуючи тією чи іншою теорією суверенітету минулого, намагають-ся
обґрунтувати безпорадність і нездатність сучасної
національної держави протистояти глобалізаційним викликам і відкидають ідею суверенітету як
таку, що втратила свою цінність перед ідеєю
«світової держави» і сітьового управління. Вивчення процесу розвитку вчення про суверенітет
важливе не лише для глибшого пізнання цього
явища, накопичення знань про нього, але й для
аналізу його сучасного стану та прогнозування
можливих тенденцій розвитку в майбутньому.
Ступінь наукової розробки. Теорія суверенітету є невід’ємною складовою загальної
теорії держави і права та конституційного, тому
питання розвитку ідеї суверенітетут були і залишаються предметом уваги багатьох науковців.
Безпосередньо питанням генезису теорії суверенітету присвячена грунтовна праця М.І.Палієнка
«Суверенітет. Історичне значення ідеї суверенітету і її правове значення» (1903 р.). Історія
розвитку поняття суверенітету була предметом
уваги Г.Єллінека в його праці «Загальне вчення
про державу» (1900р.). Особливості розуміння
ідеї суверенітету в окремих державах з’ясовували П.Лабанд, А. Есмен, А. Дайсі, О.В.Романович-Славатинський, С.С.Дністрянський. Питання
періодизації ідеї суверенітету досліджували
Л.Оппенгейм, М.Оріу, П.Новгородцев.
Цим
проблемам з позицій класової теорії приділяли
увагу радянські вчені, зокрема Й.Д.Лєвін,
В.С.Шевцов. Визнаючи безспірну цінність
внеску названих і багатьох інших учених у
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дослідження зазначеної проблематики, необхідно
визнати, що комплексних досліджень розвитку
особливостей розуміння ідей державного, народного та національного суверенітету в політикоправовій думці західних держав 16-18 століття
недостатньо.
Мета цієї статті – комплексний аналіз
розвитку ідеї суверенітету і виявлення особливостей її розуміння в політико-правовій думці
західних держав 16-18 століття, виділення
важливих для сучасності дискусійних питань
теорії суверенітету.
Викладення основного матеріалу. Як вже
зазначалось, французькій мислитель Ж.Боден
вперше сформулював і обґрунтував поняття
суверенітету як суттєвої ознаки держави: «Суверенітет – це абсолютна і постійна влада держави
… Абсолютна, не пов’язана ніякими законами
влада над громадянами і підданими» [2, с.146].
Абсолютна і постійна влада держави наділяється
Ж.Боденом ознаками вищості і незалежності як
усередині країни, так і у відносинах із зарубіжними державами. Вище носія суверенної влади
тільки Бог і закони природи. Суверенітет у
мислителя означає, перш за все, незалежність
держави від влади церковної і Папи римського,
від імператора і станів, від інших держав. Зміст
верховенства визначає наявність у властителя
сукупності прав: права видавати і скасовувати
закони, оголошувати війну й укладати мир, призначати вищих посадових осіб, здійснювати верховний суд, право помилування, право карбувати
монету і встановлювати податки. Сформульована
Ж.Боденом абсолютистська концепція відіграла
важливу роль у формуванні державності середньовічної Франції, але приміряти її до сучасної
держави означає не брати до уваги всієї історії
розвитку теорії суверенітету і напрацьваних нею
прогресивних державотворчих ідей.
Виникнення теорії народного суверенітету
пов’язують з ім’ям німецького вченого Івана
(Іоана) Альтузія. Свою теорію Іван Альтузій
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обґрунтував у праці «Політика», що вийшла в
світ у 1603 році. Як прихильник договірної теорії
виникнення держави і влади монарха, І.Альтузій
загалом розвиває ті ж думки про суверенітет, що
і французькі монархомахи 16 століття. Як і
Ж.Боден, І.Альтузій вважав, що суверенна влада,
як душа в тілі, – єдина, неподільна і невідчужувана. Проте він не погоджується з Боденом у
питанні абсолютності влади, він стверджує, що
суверенна влада обмежена не тільки природним
правом і божественним законами, але й позитивними, і особливо, основними законами, хоча й не
підлягає примусу та покаранню. І.Альтузій
упевнений у тому, що вищою владою в державі,
суверенітетом володіє тільки весь народ, а вища
влада – це безроздільна власність народу, і ніхто
ніколи не може претендувати на неї як окрема
особа, а той, хто намагається узурпувати належний народу суверенітет, ризикує стати самозванцем чи навіть тираном [4, с.199]. Отже,
початок розвитку теорії народного суверенітету
можна пов’язати з іменем Альтузія. Щоправда,
російський учений П.І.Новгородцев зазначає, що
ідеї народного суверенітету й уявлення про договірне походження держави відомі ще з давнини,
в Середні віки вони постійно наводяться в
публіцистиці. А найбільшого розвитку теорія
народного суверенітету набула у зв’язку із розвитком у політико-правовій науці теорії суспільного договору і природного права – 17-18
століть. У 17 столітті в Англії ідеї народного
суверенітету розвивалися під впливом Роджера
Вільямса, Лільборна, левеллєрів, Мільтона. У
П.І.Новгородцева знаходимо свідчення початку
національних ідей у левеллєрів. Вони проголошували, що нація є початком, серединою і кінцем будь-якої влади і бачили себе захисниками
нації від узурпаторів королів і священників [5,
с.50]. Демократичні ідеї Мільтона були викладені в працях «Про владу королів і посадових
осіб», «Захист англійського народу проти Салмазія», «Другий захист англійського народу
проти анонімного памфлету», що вийшли в світ
між 1649 і 1655 роками. Отже, ще за сто років до
Ж.Ж.Руссо ідея народного суверенітету отримала розвиток в англійській політико-правовій
думці, в якій, на відміну від абсолютистської
теорії Руссо, обґрунтовувалися близькі до
сучасного розуміння демократичні ідеї.
Надалі теорія суверенітету розвивалася на
ґрунті еволюції державності та відображала
характер державного ладу в тій чи іншій країні.
Характерною особливістю розвитку цієї теорії в
ті часи був дуалізм у розумінні держави і

суверенітету, що зумовлювалося механічною
договірною теорією держави, згідно з якою
держава являла собою єдність її громадян, що
уклали договір про підкорення одному
правителю. Звідси і протиставлення народу та
правителя. Пізніше цей дуалізм зумовить
розвиток теорії суверенітету органу держави,
найяскравішим втіленням якої є верховенство
(суверенітет) англійського парламенту.
Певним кроком у наближенні до ідеї державного суверенітету, до розмежування суверенітету держави і суверенітету монарха чи народу
стала праця Гуго Гроція «Три книги про право
війни і миру» 1625 року. За Гроцієм, необхідно
розрізняти конкретного носія верховної влади в
державі, який є особливим суб’єктом суверенітету, від цілої держави, що є загальним суб’єктом
верховної влади, суверенітету. Це дозволило
Г.Гроцію підійти ближче до розуміння державного суверенітету, виокремивши його від суверенітету конкретного носія влади, та зробити важливий висновок про те, що суверенітет є не стільки
сама державна влада, скільки особлива її якість.
Загалом протягом 16-17 століть розвиток
вчення про суверенітет характеризувалося протистоянням двох протилежних концепцій: монархічного суверенітету та народного суверенітету. Видатним захисником ідеї абсолютного
монархічного суверенітету 17 століття вважається Т.Гоббс. Політико-правова доктрина Т. Гоббса
викладена в його працях «Філософське начало
вчення про громадянина» (1642), «Левіафан, або
матерія, форма і влада держави церковної та
світської» (1651). В основу розуміння держави
Т.Гоббс покладає поняття особи на зразок штучного обличчя, потужної машини, смертного Бога
Левіафана, створеного людьми шляхом договору. Цю особу він і вважав суб’єктом суверенної
влади. Воля і влада цього штучного тіла, сама
особа держави зводиться Т. Гоббсом до волі,
влади й особи конкретного правителя. Суверенітет держави в Гоббса – це суверенітет конкретного правителя, влада якого не має жодних
правових меж. Ні закони, ні договори не
обмежують його суверенітет, - вищу й абсолютну владу, безумовно владарюючу над особами і
майном підданих. Щодо позитивного змісту
поняття суверенітету, Т.Гоббс, як Ж.Боден та
інші мислителі, називає ряд прав, необхідних
носію верховної влади. Оскільки в силу договору
громадяни передали правителю свою волю, то
всі права по цьому договору належать виключно
йому. Суверену належить право законодавства,
судова влада і право вирішувати спори, право
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війни і миру, право нагляду за думками і
вченнями в державі, свобода від будь-якого
примусу і покарання. Жодне з цих прав не може
бути перенесено на інших осіб. Лише держава в
особі правителя володіє такою абсолютною і
незалежною владою (суверенітетом), всі інші
союзи їй підпорядковані і нею встановлюються.
Як і Т.Гоббс, ідею необмеженого суверенітету розвивав голландський філософ Бенедикт
Спіноза. Він так само бачить державну владу
абсолютною і неподільною, без будь-яких обмежень перенесену на правителя і не пов’язану
ніякими законами. Ця верховна влада є вищим
природним правом на все. Єдність держави
полягає в тому, що її воля визнається волею всіх.
Як і Т.Гоббс, Б.Спіноза ототожнює державу з
особою властителя. Він також приписує громадянам обов’язок безумовно повинуватися владі.
На його думку, право – це те, що держава
оголошує таким. Проте на відміну від Т.Гоббса,
Б.Спіноза у своєму вченні про державне верховенство надає перевагу демократії, яку він визначає як «загальне зібрання людей, які разом мають
верховне право на все» і яка, на його думку, є
«найбільш природною і найбільш наближеною до
свободи, яку природа надає кожному» [8, с.317318]. Б.Спіноза звертає увагу на відмітності
народів чи націй між собою і утверджує (більше
ніж за півстоліття до Монтескьє), що вони існують
у смислі відмінностей суспільства і законів, за
якими народи живуть і управляються [8, с.93].
Певний внесок у розвиток теорії суверенітету зроблено відомим англійським філософом
Джоном Локком. Д. Локк – засновник конституційної теорії, який перший теоретично формулює
ідею конституційної монархії, обґрунтовуючи її
основами природного права, вказує на необхідність відділення виконавчої влади від законодавчої з метою забезпечення політичної свободи
громадян, і в своєму вченні про державну владу
розвиває ідеї, що лягли в основу сучасної правової держави. Погляди на державу і державну
владу Д. Локк виклав у творі «Два трактати про
правління» (1689). Д. Локк зовсім не цікавився
точним визначенням суверенітету, а сконцентрував свою увагу на аналізі умов правомірності дії
влади та з’ясуванні якостей державної влади. На
противагу Ж.Бодену і Т.Гоббсу, Д.Локк заперечував саме поняття необмеженої влади. Верховна
влада у нього не абсолютна, оскільки абсолютизм несумісний з державним порядком. У державі всі повинні підпорядковуватися законам,
навіть влада монарха обмежена законом і правами громадян. На думку Д.Локка, уряди встанов32

люються тільки для охорони природних прав, і
якщо вони ухиляються від цього завдання, то
порушують основні закони співжиття, в такому
випадку народ має право встановлювати новий
уряд. Із необхідності забезпечення політичної
свободи Д. Локк формулює ідеї для розвитку
конституційної правової держави, заперечуючи
принцип абсолютизму державної влади. Отже,
ще в 17 столітті, у класичній країні конституційного правління – в Англії, виникла теорія
конституційної держави, яка остаточно підірвала
ідею абсолютизму. Утвердження в Англії
конституційної монархії було оформлено двома
актами парламенту – Біллем про права 1689 року
та Актом про устрій 1701 року. В Біллі про права
і було визначено положення парламенту в системі державних органів і визначені межі королівської влади у взаємовідносинах з представницьким органом. Акт про устрій 1701 року
містив положення про порядок спадкування
престолу й уточнював прерогативи виконавчої
влади.Отже, в кінці 17, на початку 18 століття в
Англії отримало оформлення верхо-венство
парламенту, а державний лад того часу визначався як дуалістична монархія. Протягом 18
століття головними напрямками еволюції британської монархії були подальше обмеження
королівської влади й утвердження нових принципів взаємовідносин законодавчої і виконавчої
влади. Особливість цих змін полягала у тому, що
вони не були оформлені конституційними (законодавчими) актами, а склалися в процесі політичної практики. Відповідно і, так звана, Англійська конституція набула унікальної форми і
змісту. Для нашого дослідження важливо підкреслити, що з того часу в Англії почала
утверджуватись ідея верховенства парламенту та
належності йому суверенітету, на основі якої
функціонує і сучасна Великобританія.
На континенті ж, початки англійської
конституції та конституційна теорія англійських
письменників були мало відомі в ті часи. І лише
в середині 18 століття починають звертати увагу
на англійську конституцію, в якій бачать ідеал
державного ладу і вільних установ. Ш.-Л.Монтеск’є знайомить Францію і континентальну
Європу з цією конституцією і вслід за Д.Локком
починає розвивати конституційну теорію [6,
с.164-165].
Теорія Ш.-Л.Монтеск’є викладена в його
відомій праці «Про дух законів» (1748). Монтеск’є не досліджував поняття суверенітету, не
визначав, у чому полягає поняття верховної
влади, чи повинна вона бути незалежною і в
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чому юридично виражається її верховенство.
Проте він розумів важливість запобігання зловживань з боку влади та забезпечення дотримання законів і політичної свободи, для чого
обгрунтував необхідність встановлення такої
організації, в якій влада зупинятиме владу. Крім
цього, необхідно звернути увагу ще на один
важливий для нашого дослідження момент у
вченні Ш.Монтеск’є. Виділяючи історичний елемент у позитивному праві, вчений вбачав у
законах відображення національного характеру
народу, ступінь його історичного розвитку, умови його життя. Пізніше ці ідеї будуть підтримані
Г. Гегелем. А ми можемо стверджувати, що у Ш.
Монтеск’є починає визрівати ідея нації.
Подальший розвиток конституційної теорії
остаточно відкинув ідею абсолютизму влади і
сприяв утвердженню думки, що суверенітет
належить не одному монарху, оскільки він лише
представник чи орган держави, але належить
державі як цілому і лише здійснення суверенної
влади може бути доручено декільком органам,
кожен з яких має свої особливі функції, діє
разом з іншими органами не порушуючи засади
єдності державної влади [6, с.177-178].
Одним з найбільш визнаних теоретиків
народного суверенітету вважається Жан-Жак
Руссо. Політико-правові погляди Ж.-Ж.Руссо
викладені в таких його творах: «Про походження
та підстави нерівності між людьми» (1754), «Про
політичну економію» (1755), «Про суспільний
договір чи принципи політичного права» (1762).
Ж.-Ж. Руссо переносить безмежну владу
абсолютного князя на народну волю: Кожен
передає до загального здобутку і ставить під
вище керівництво спільної волі себе і всі свої
сили, і, в результаті, кожен для всіх разом стає
нероздільною частиною цілого», яке «колись
іменувалось громадянською общиною, і нині
іменується Республікою, або політичним організмом: його члени називають цей політичний
організм Державою, коли він пасивний, Сувереном, коли він активний». Влада, що управляється спільною волею, називається у Ж.Ж.Руссо суверенітетом [7, с.201-202]. Суверенітет у Ж.-Ж.Руссо є невідчужуваним, а суверен як
колективна істота може бути представлений
тільки самим собою, передаватись може влада,
але ніяк не воля. Ж.-Ж.Руссо не визнавав представницьку форму влади, принцип та ідеї поділу
влади. Законодавча влада у нього – суверенна
державна влада повинна здійснюватись народомсувереном безпосередньо. А виконавча влада
повинна створюватись за рішенням суверена.

Остання, на думку Ж.-Ж.Руссо, є сила, що має
виконувати акти народної волі.
Значення вчення Ж.-Ж. Руссо і сьогодні залишається величезним. Як Ж.Боден, який обґрунтував абсолютну владу монарха і його суверенітет,
так і Ж.-Ж.Руссо обґрунтував безмежну владу
народу, спільній волі якого підпорядковані всі
державні установи, весь державний порядок, всі
права і воля особистостей. Ці ідеї стали теоретичним підґрунтям для розвитку і уконституювання
різних форм безпосередньої демократії.
На ідеях Ж.-Ж.Руссо і Ш.Л.Монтеск’є
ґрунтувалися політико-правові погляди Ж.П.Марата, викладені ним у «Проекті Декларації прав
людини і громадянина з наступним планом
справедливої, мудрої і вільної Конституції»
(1789 року). Істинний суверен у нього – це взяті
разом члени держави, а кожен окремий з цих
членів є підданим. Цей суверен незалежний від
усякої людської влади і користується безмежною
свободою в силу тієї необмеженої свободи, якою
наділила людину природа. Він здійснює свою
суверенність лише об’єднанням усіх воль, тільки
шляхом їх голосування [4, с. 389]. Націю він
вважає істинним законодавцем, проте, на відміну
від Ж.-Ж.Руссо, допускає здійснення суверенної
влади представниками, влада яких завжди повинна бути обмеженою, хоча їх діяльності ніщо не
повинно заважати.
Загалом, в кінці 18 століття в західній
політико-правовій думці найбільш поширеним
було визначення суверенітету лише за ознакою
зовнішньої незалежності. Стосовно внутрішнього змісту (володіння сукупністю прав владарювання), - не визначав суверена як такого, з огляду на права імперських чинів, що закріплювалися за ними ще Вестфальським мирним трактатом 1648 року, і найперше, - їх територіальне
верховенство. Государів, які не мали юридичної
незалежності, проте мали права владарювання
називали «напівсуверенними». Питання напівсуверенітету розвивалися вченими: Мозером, Єйхманом, Лузеном, Ле-Бретом. З’явилося поняття
«відносного» суверенітету, авторство якого приписують Крейтмайеру [6, с.151]. З кінця 18 століття поняття напівсуверенітету розвивається не
тільки в теорії, але й на практиці, в міжнародних
договорах, в яких імперських князів визнають
суб’єктами міжнародних відносин. І лише з
розпадом Германської імперії і встановленням
Рейнського союзу в 1806 році за колишніми
імперськими чинами визнається незалежність і
вся повнота суверенітету[6, с.152].
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З кінця 18 століття поняття суверенітету
стає стрижнем, навколо якого групуються вчення
про сутність складних державних утворень. Ці
проблеми особливо активно обговорюються в
США. Прихильники суверенітету штатів вбачали
в союзній конституції лише договір між
незалежними державами, згідно з яким, штати
залишаються суверенними і в новому союзному
утворенні, а отже зберігають за собою права
нуліфікації та сецесії. На такій позиції стояв,
зокрема, Т.Джефферсон, коментуючи Блекстона.
З ім’ям Т.Джефферсона, як основного автора
Декларації незалежності США (1776) пов’язують
появу принципу права націй на самовизначення і
розвиток теорії національного суверенітету.
Щоправда в розумінні Т.Джефферсона терміни
«нація» та «народ» явно не мали ні етнічного, ні
географічного смислу. В «Огляді прав Британської Америки» він писав, що колонії створювались на незаселених територіях Америки [1, с.9].
Очевидно, «батьки—засновники США», і, зокрема, Т.Джефферсон не відносили до складу «американської нації», ні індійців, ні негрів-рабів.
Проти теорії союзної держави, суверенітету союзної влади і ділимості суверенітету
активно виступає філософ і державний діяч,
сенатор Джон Калхун. Свої основні концептуальні положення він виклав у трактатах «Дослідження про урядову владу» і «Роздуми про Конституцію і Уряд Сполучених Штатів», що були
опубліковані після його смерті в 1851 році. Дж.
Калхун надавав великого значення певному
розумінню концепції суверенітету, що безпосередньо сполучена з проблемою взаємозв’язку
влади і свободи та проблемою правління більшості. У його розумінні, суверенітет як найвища
влада в суспільстві не може бути розділеним чи
розщепленим без того, щоб бути зруйнованим,
він неділимий по самій своїй природі. Він
належить народу штату, втілюючись у Конституцію і реалізуючись через систему органів
влади. Останні є агентами-помічниками у здійсненні суверенних прав народу. А федеративний
(спільний, за термінологією Калхуна) уряд виконує роль сукупного агента для спільних цілей.
Повноваження федерації, на думку Д.Калхуна, –
це повноваження, делеговані, надані цьому
сукупному агенту. Отже, якщо федеральний уряд
незаконно вторгнеться у збережені в союзі права
штату, то такий штат має право підтвердити
свою суверенність і чинити опір діям федерального уряду. Конвент штату у випадку порушення
федеральним урядом вимог Конституції може
оголосити його акт нуліфікованим (недіючим),
34

тобто таким, що не має сили в межах цього
штату. Так Калхун обґрунтував право штату на
вільний вихід із Союзу» [4, с.499].
Прихильники союзної держави і суверенітету союзної влади вважали, що союзна конституція не є договором між штатами, оскільки вона
змінила свою природу, перетворившись із
договору в закон, яким утворено не тільки союз
держав, але й єдиний народ і єдину державу. На
такій позиції стояли творці американської Конституції Гамільтон, Медіссон, Джей, які розвивали свої ідеї в статтях «Федераліста». Гамільтон
передбачав, що слабкість конфедеративної організації США, закріпленої статтями Конфедерації
1781 року, буде подолана федеративним устроєм,
оскільки тільки сильна центральна влада здатна
створити міцну державу і не допустити внутрішнього розбрату та народних повстань.
З кінця 18 століття у політико-правовій
думці Західної Європи все більше утверджується
поняття нації, й зародження самого феномену
нації пов’язують саме з Новим часом. В.Й.Старосольський, цитуючи Реннера, зазначає, що «на
означеному ступені європейського розвою, який
можна обмежити роками 1789 та 1914, французькою революцією та світовою війною …
виступають язикові та культурні спільноти народів, після вікового доспівання, зі своєю політичною пасивністю, почувають себе силою, яку
кличе історія, домагаються володіння державою»
[9, с.69]. Отже, від Великої французької революції, яка проголосила принцип суверенності націй,
розпочинається період з якого нації виступають
на історичну сцену. З цього часу бере свій
початок теорія національного суверенітету. Ідея
національного суверенітету законодавчо була
закріплена в Декларації прав людини і громадянина (1789 р.), де у статті третій зазначається:
„Джерелом суверенної влади є нація. Ніякі установи, жоден індивід не можуть володіти владою,
яка не походить явно від нації“[3, с.80-82]. І на
сьогодні ця Декларація є невід’ємною частиною
чинної Конститції Франції. З тих часів у конституційних актах різних держав «нація» виступає
як джерело і носій суверенітету. Проте саме
поняття нації викличе чимало наукових дискусій.
Висновки. Еволюція політичного життя в
країнах Західної Європи, що вплинула на
виникнення ідеї суверенітету зумовила і значний
її розвиток протягом 16-18 століть. Закладене
Ж.Боденом розуміння суверенітету як необмеженої влади верхового правителя еволюціонувало від «суверенітету монарха» до «суверенітету держави». В означений період офорлюються і
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розвиваються абсолютистська і демократична
теорії народного суверенітету. Від цього часу
розпочинаються дискусії про джерело і носіїв
суверенітету. Виникнення теорій поділу влади та
правової держави відкидають ідеї необмеженої
влади і актуалізують питання про встановлення
обмежень влади суверена правом. Виникнення
складних держав зумовлюють постановку питання про ділимість суверенітету та виникнення
теорій непівсуверенітету, відносного суверенітету тощо. Кінець 18 століття приводить до
життя ідею нації та знаменує початок розвитку
теорії національного суверенітету, яка актуалізує
питання про націю як суб’єкта суверенітету, про
її суверенні права. Загалом, з 19 століття ідея
суверенітету як принцип втілюється в конституціях більшості держав світу і починає утверджуватися в міжнародному праві, а теорія суверенітету набуває ще більшого розвитку. Це тема
окремого дослідження.
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Особенности понимания идеи суверенитета в политико-правовой мысли западных государств
ХVI-XVIII веков
Аннотация
Рассматриваются особенности понимания идеи суверенитета в политико-правовой мысли
западных государств ХVI-XVIII веков. Выясняются подходы ученых к характеристике элементов
суверенитета и вопросах о субъектах суверенитета.
Ключевые слова: государство, государственная власть, суверенитет, народ, народный
суверенитет, нация, национальный суверенитет.
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НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА НА ПИТАННЯ ПРАВА
У статті проаналізовано існуючу літературу, пов’язану з питанням правових поглядів відомого українського письменника, вченого, громадського діяча Івана Яковича Франка. З´ясовано стан наукової розробки проблеми, розглянуто етапи теоретичного осмислення правових поглядів мислителя.
Ключові слова: Іван Франко, історіографія, державно-правові погляди.

Постановка проблеми. Вивчення правових аспектів творчості І.Франка є складовою частиною франкознавства. Франкознавство, як
окрема галузь гуманітарної науки в Україні, має
більш ніж столітню історію. Вперше, термін
“франкознавство” був вжитий М.Возняком у
1925 р.: учений звернув увагу на появу нової дисципліни, пов’язаної з іменем видатного українського письменника. І якщо в цей період корпус
досліджень пов’язувався, здебільшого, з українським літературознавством та мовознавством, то
згодом до філологів приєдналися філософи, історики, журналісти, психологи і економісти, етнографи і юристи, педагоги і бібліографи. Цьому
сприяв універсалізм І.Франка, оскільки, для того,
щоб осягнути весь творчий спадок мислителя,
потрібні зусилля представників різних наук.
Мета статті полягає в тому, щоб на підставі
ґрунтовного аналізу існуючої літератури, пов’язаної з питанням правових поглядів І.Франка, з´ясувати розгляд етапів теоретичного осмислення державно-правових міркувань письменника.
Виклад основного матеріалу. Вивчення
Франкових поглядів на державу та право розпочалося порівняно пізно. Спеціальним працям передували, а потім з’являлися , паралельно до них,
матеріали, які містили принагідні міркування про
державно-правові погляди І.Франка. Такими є
статті та монографії, присвячені розглядові життя та творчості письменника (І.Басс, М.Возняк,
С.Єфремов, М.Климась, М.Лозинський, Л.Луців,
Я.Мельник, В.Микитась та ін.), праці про суспільно-політичні погляди І.Франка (А.Астаф’єв,
А.Брагінець, О.Білоус, Я.Грицак, Р.Заклинський,
Б.Кравців, В.Савчук, В.Сахаров, Д.Славич та ін.),
дослідження, присвячені філософським (О. Забужко, В.Мазепа, М.Скринник, Р.П’ятківський),
соціологічним (В.Калениченко, О.Лисенко), історичним (І.Гуржій, М.Кравець, Я.Товстуха,
Ф.Шевченко) та
економічним (Д.Вірник,
Є.Голубовська, С.Злупко) поглядам ученого.
Власне юридичні дослідження поглядів
І.Франка на державу та право з’являються лише
в ІІ половині ХХ століття і пов’язані вони з пра36

цями львівських авторів. Міркування І.Франка
про виборче право на західноукраїнських землях
у складі Австро-Угорської монархії були розглянуті В.Кульчицьким та Н.Титовою у розвідці
“Критика І.Франком буржуазного виборчого
права” (1959) [15]. Джерелами цього дослідження стали архівні матеріали, а також статті
І.Франка, опубліковані у різних періодичних виданнях того часу. В 1971 р. В.Кульчицький проаналізував ставлення І.Франка до Австрійської
конституції 1867 р. [13].
У статтях В.Сокуренка “Державно-правові
погляди Івана Франка” (1966) [26], “Політичні і
правові погляди І.Франка” (1986) [25] описані
міркування письменника щодо процесу виникнення держави та права, розуміння І.Франком
сутності цих інститутів. Для з’ясування особливостей правових поглядів І.Франка важливим є
їхнє зіставлення з міркуваннями його сучасників.
Саме з цієї позиції важливою для нас є монографія В.Сокуренка “Демократичні вчення про державу і право на Україні в другій половині ХІХ
ст.” (1966 р.), у якій розглянуті політико-правові
погляди М.Драгоманова, С.Подолинського та
О.Терлецького. На початку свого дослідження
відомий історик права пояснив причину того, що
поза розглядом залишилися думки І.Франка [24].
Так, називаючи М.Драгоманова. С.Подолинського, О.Терлецького найвидатнішими представниками демократичної думки про державу та
право 70-90-х рр. ХІХ ст., він у примітці зауважує: “Видатним представником суспільнополітичної і державно-правової думки в Галичині був І.Франко, але розквіт його діяльності відноситься до пізнішого періоду – кінця ХІХ – початку ХХ ст.” [24, с. 7]. Разом з тим, у монографії
В.Сокуренка неодноразово згадується ім’я
І.Франка. Хочемо звернути увагу на ретельне
опрацювання В.Сокуренком джерельної бази дослідження і намагання автора дійти оригінальних
висновків у тих скромних межах наукової свободи, які дозволяли тогочасні умови.
В 1967 р. була опублікована монографія
В.Калиновича “Політичні процеси Івана Франка
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та його товаришів” [5]. У цьому дослідженні, на
основі архівних матеріалів судових процесів Галичини, автор намагався показати ставлення
І.Франка, М.Павлика, О.Терлецького та ін. до
ідей соціалізму та марксизму. В.Калинович широко висвітлив історію та глибоко розкрив характер політичних судових процесів, які масово
організовувались у Галичині в останній чверті
ХІХ ст. Взяті до уваги тільки ті, найважливіші,
на думку дослідника, процеси, в яких учасниками були І.Франко та його товариші-однодумці
(Віденський процес 1876 р. і Львівські процеси
1877, 1878, 1889, 1892 років та Коломийський
процес 1880 р.). Автор вказав на безпідставність
арештів І.Франка, а також детально проаналізував всі положення обвинувачувальних актів, головною метою яких було не стільки залякати засуджених, скільки бажання тримати в покорі все
підвладне населення Австрійської держави. “Політичні процеси викривали поліцейський характер політичного режиму Австро-Угорщини, пише дослідник. – Грубо обходячи і порушуючи
буржуазні закони, судові і прокурорські органи,
створювали штучні, неіснуючі і недоведені підстави для звинувачення і засудження, оскільки
діяльність і світогляд підсудних були вкрай небезпечні для існуючого суспільно-політичного
ладу” [5, с.145].
В 1968 р. на коференції, присвяченій 110річчю від дня народження І.Франка, була проголошена доповідь О.Сербенської на тему “Питання трудового права у спадщині Івана Франка”
[18]. У ній наголошувалось, що правознавство є
тією галуззю науки, в якій І.Франко мав основні
та детальні відомості. Глибока обізнаність письменника з правовими нормами тогочасного ладу
і минулих суспільних епох, як зазначала
О.Сербенська, допомагала йому в публіцистичній діяльності, ставала в пригоді під час участі у
парламентських виборах, виступах на селянських
вічах [18, с.112]. У спадщині І.Франка міститься
чимало цікавих відомостей про норми авторського, кримінального, процесуального та трудового
права. О.Сербенська стверджувала, що у низці
наукових та публіцистичних творів І.Франко помарксистськи розв’язав тему праці [18, с. 113].
1978 роком датована стаття В.Катрича,
присвячена розгляду поглядів І.Франка на походження та суть держави. На думку дослідника,
І.Франко, подібно до соціал-дарвінізму використовував у своїй власній концепції історії людства
еволюційні теорії Ч.Дарвіна [6].
Окремо слід виділити спеціальні дослідження О.Скакун. ЇЇ праці підносять наукове ви-

вчення Франкових поглядів на державу та право
на високий рівень. Найважливішою з них є монографія “Іван Франко” (1987), у якій вчена проаналізувала політико-правові аспекти творчості
І.Франка [19]. О.Скакун дослідила його погляди
на державу, її суть, походження та розвиток. Ми
цілком солідарні з вченою, яка підкреслила, що
з’ясування теоретико-пізнавальної цінності правових поглядів І.Франка допоможе створити вірну уяву про характер і місце його творчості в історії правової культури [19, с. 10].
О.Скакун детально проаналізувала процес
становлення та розвитку І.Франка як політичного
мислителя, розглянула відображення у творчості
письменника ідей свободи та рівності, державного вирішення національного питання, проблеми
федерації. Своєю працею дослідниця продовжила державно-правовий аналіз творчого спадку
І.Франка на тлі боротьби ідейно-політичних течій кінця ХІХ – початку ХХ ст., розуміння ним
проблем держави та права (походження, сутності, форм), співвідношення соціальної свободи і
державної влади, закону та законності з врахуванням рівня розвитку державно-правової науки
того часу і у тісному зв’язку з офіційною політичною ситуацією в Австро-Угорщині та Росії. У
монографії уточнена та доповнена оцінка поглядів І.Франка на державне вирішення національного питання, на майбутній суспільно-політичний устрій, визначена роль мислителя в історії
української політичної та правової думки.
Дослідниця звернула увагу на суспільнополітичний ідеал І.Франка. Періодизацію політичної творчості І.Франка О.Скакун провела на
підставі аналізу політичної діяльності мислителя
і виділила три головні етапи: 1) 70-ті – початок
80-х рр. ХІХ ст. – становлення революційнодемократичних позицій І.Франка, які мали народницький відтінок, вплив М.Драгоманова; 2)
80-ті – 90-ті рр. ХІХ ст. – утвердження письменника на революційно-демократичних позиціях,
вплив марксизму, радикалізм та соціал-демократизм письменника; найплідніший період в діяльності І.Франка як політичного мислителя; 3) 90ті – 1916 рр. – відстоювання революційно-демократичних позицій [19, с. 36]. На думку дослідниці, 90-ті рр. ХіХ ст, а особливо друга половина, в
житті І.Франка, як політичного мислителя, були
роками ще більшого повороту від теоретичних
роздумів до практичної роботи [19, с. 31].
Окрему главу монографії присвячено власне
правовим поглядам І.Франка. Розглянуті його міркування щодо права, закону, кримінальної юстиції.
О.Скакун підкреслила, що в державно-правових
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ідеях І.Франка виражене його загальносоціальне та
пізнавальне відношення до політичної і правової
дійсності, до перспектив її розвитку.
Увага О.Скакун була звернута також на діяльність І.Франка в газетах “Діло” та “Kurjer
Lwowski”. Дослідниця вказує на соціальну, політико-правову, критично-викриваючу спрямованість публікацій письменника, у яких він виступив зрілим політичним мислителем. Серед різного роду питань, порушених у публіцистичних
розвідках І.Франка, О.Скакун наголошує на таких, як діяльність австрійського парламенту та галицького сейму, критика куріальної виборчої системи та виборчого права. “Завдяки І.Франкові газета “Діло” жваво відгукувалась на законопроекти,
які обговорювались в парламенті”, - підсумовує
вчена. Як вважає О.Скакун, уважне вивчення
І.Франком питань державного права було спричинене його участю у передвиборних кампаніях до
законодавчих органів. Вона також зазначає, що в
період першої світової війни І.Франко показав себе
знавцем питань міжнародного права.
Цікавими є додатки у монографії О.Скакун. Дослідниця подала витяги з праць І.Франка
(“Мислі о еволюції в історії людства”, “Темне
царство”, “Формальний і реальний націоналізм”,
“Питання желудка і політичних прав”, “Про соціалізм”, “Чого хоче “галицька робітнича громада”, “Свобода і автономія”, лист до О.Рошкевич
від 20 вересня 1878 р.), у яких чітко простежуються окремі риси поглядів І.Франка на державно-правові процеси та явища.
На Міжнародному симпозіумі “Іван Франко і світова культура” (1986 р.), О.Скакун виступила з доповіддю на тему “Правові погляди
І.Франка і марксизм” [20]. У ній дослідниця наголошує на інтересі І.Франка до юриспруденції,
підкріпленому практикою суспільно-політичної
діяльності, що і призвело до постановки мислителем ряду правових питань. О.Скакун перелічує
коло проблем, які цікавили І.Франка: закономірності історичного розвитку права, тісний зв’язок
права і держави, кореляція права з економікою і
політикою, напрямки впливу права на суспільний розвиток, співвідношення права та закону,
залежність прав і свобод особи від реальних соціальних гарантій. Дослідниця вказує на знання
Франком законодавства Польщі, чудову орієнтацію в питаннях державного права, вивчення
кримінального, цивільного та земельного законодавства Австро-Угорщини, зацікавлення питаннями міжнародного права, звертає увагу на
його спроби розібратися в сутності права власності. “Його передвиборні виступи, - пише О.Ска38

кун, - містять оцінки законодавчих актів уряду та
практики правозастосування” [20, с. 321]. До
цього питання авторка звертається також у навчальних посібниках з історії політико-правових
вчень на Україні [21, 23].
В 1987 р. О.Копиленко у співавторстві з
В.Забігайлом написали статтю “Суспільнополітичні погляди Івана Франка: історична правда і вигадки фальсифікаторів”. У розвідці аналізуються та коментуються дослідження західними
науковцями
філософських
та
суспільнополітичних поглядів І.Франка. Порушуються такі
питання, як відношення І.Франка до релігії, матеріалізм письменника, самостійницькі устремління мислителя [4].
У статті М.Копиленко та О.Копиленка та
“Слідами полеміки, яка затяглася: що І.Франко
не прийняв у марксизмі і що марксизм не прийняв у І.Франка” (1990 р.), розглянуті міркування
І.Франка про марксизм і німецьку соціалдемократичну партію [7]. Автори вказують на
використання попередніми дослідниками творчості І.Франка (Н.Ассоновою, І.Бассом, І.Каспруком, А.Пашуком) відпрацьованої системи аргументів щодо захопленої та високої оцінки письменником марксистського вчення. Переглядаючи
офіційні ідеологічні установки радянського періоду, М.Копиленко та О.Копиленко пропонують
застосовувати новий підхід до розгляду теоретичних розбіжностей між поглядами І.Франка та
марксистів. На їхню думку, важливим моментом
цього питання є необхідність врахування конкретно-історичних умов життя письменника. Дослідники пишуть: “…Не будемо творити кумиру й
із самого марксизму-ленінізму” [7, с. 99]. Безумовно, що у працях І.Франка є чимало звернень до
постулатів марксистського вчення, які охоплювали
широкий спектр суспільно-наукових проблем. Висновки з праць Маркса та Енгельса використовувались у економічних розвідках І.Франка, а також у
його роботах, присвячених державно-правовій
сфері. Однак, варто говорити не стільки про захоплені оцінки, скільки про “плідне активне співробітництво з марксистами на рівні ідей, причому ідей
не сліпо запозичених, але творчо і, що вкрай важливо, критично осмислених,” – підсумовують
М.Копиленко та О.Копиленко.
В 1987 р. О.Копиленко захистив кандидатську дисертацію на тему “Історико-правові
ідеї Т.Шевченка і І.Франка” [12]. Цей відомий
дослідник підготував матеріал про правові погляди І.Я. Франка для першого тому видання «История государства и права Украинской ССР» (К.,
1987). У монографічному дослідженні 1990 р.
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“Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в
сучасній ідеологічній боротьбі” О.Копиленко
розглянув окремі положення правових міркувань
І.Франка [11]. У праці досліджуються політикоправові ідеї Т.Шевченка та І.Франка, висвітлюється їхній зв’язок з суспільно-політичною ситуацією 90-х рр. ХХ ст. На початку монографії автор зауважує, що творча спадщина та політичні
ідеї цих двох мислителів європейського виміру
вимагають істотного переосмислення з позицій
“…протистояння та зіткнення нових і застарілих
оцінок, догматичних стереотипів і паростей перебудовного мислення в радянській науці” [11,
с. 5].
О.Копиленко наголошує на особливій актуальності політичних висновків І.Франка, спрямованих на вирішення важливих проблем суспільного розвитку. Дослідник зауважує, що проголошуючи принципи міжнародно-правового характеру, І.Франко відстоював право народів на визвольну війну та справедливий захист від ворожих нападів. У своїй праці О.Копиленко звернув
увагу на проблеми походження держави і права,
їхню еволюцію та основну характеристику, які
були розглянуті у розвідках І.Франка. Учений
торкнувся також питання про ставлення І.Франка
до австрійської конституції, проаналізував розуміння мислителем соціалізму, розглянув особливості Франкового федералізму. Незважаючи на
все ще наявні ідеї ленінізму, а також спроби “подолати буржуазно-націоналістичну фальсифікацію” спадщини І.Франка, дослідження містить
цінні зауваження про особливості державноправових поглядів І.Франка.
До політико-правових поглядів І.Франка
О.Копиленко звернувся також у монографії 1991
р. під назвою “Українська ідея” М.Грушевського:
історія і сучасність” [10]. Долаючи старі стереотипи й догми, О.Копиленко розглянув схему
ідейних джерел світогляду Т.Шевченка, І.Франка
та М.Грушевського. Через всю монографію простежується авторська паралель між творчістю
І.Франка та М.Грушевського, а також їхніми поглядами на державно-правові явища. Автор також наголошує на складності відносин між обома мислителями. Цікавими також є зауваження
О.Копиленка про те, що закритість та вибірковість інформації про наших видатних попередників призводить до катастрофічних наслідків.
О.Копиленко проаналізував праці І.Франка, присвячені проблемам економіки, суспільного розвитку та державно-правових явищ на предмет
ставлення мислителя до марксизму. Крім цього,
автор вказав на засудження І.Франком окремих

принципів організації народної держави. Як підсумовує О.Копиленко, І.Франко та М.Грушевський оцінювали марксизм за однією схемою: визнання “всесвітньо-історичного значення марксизму”, а далі – активне використання і творче,
здебільшого, критичне осмислення. “До речі, у
Франка критики марксизму навіть більше, ніж у
Грушевського, хоча так само більше і позитивних, часом захоплених характеристик” [10, с. 57].
О.Копиленко не раз згадує ім’я І.Франка поруч з
М.Грушевським, не протиставляючи, а зіставляючи їхні позиції. У примітках до праці автор розглянув Франкові міркування щодо схожості між соціалістичним суспільством та “первісним комунізмом”. О.Копиленко порівняв також моделі суспільного розвитку, запропоновані М.Грушевським та
І.Франком, наголошуючи на тому, що обидва мислителі звертали увагу на ідею війни, як рушійної
сили у розвитку соціальних інститутів.
Розглядаючи процес виникнення державної
влади за М.Грушевським, О.Копиленко вказує на
подібність його міркувань до поглядів І.Франка.
Вважаємо, що погляди обох мислителів не просто схожі, а майже ідентичні. Безумовно, важливим є і те, що свої думки І.Франко висловив значно
раніше від М.Грушевського. Таке ж зауваження
буде справедливим і щодо міркувань М.Грушевського та І.Франка про процес походження права,
визначення його сутності. О.Копиленко звертає
увагу також на ідентичне ставлення історика та
письменника до російської революції 1905 р. Спільними для обох мислителів виявились позиції перебудови суспільства на загальнолюдських засадах
демократії і справедливості.
Політико-правові погляди І.Франка були
проаналізовані у статті О.Копиленка “Наша ціль –
людське щастя і воля. До 140-річчя Івана Франка”
(1996) [8] та “Великий Каменяр (до 140-річчя від
дня народження Івана Франка)” (1996) [9].
На міжнародній науковій конференції “Іван
Франко – письменник, мислитель, громадянин”
П.Гураль виступив із доповіддю на тему “Територіальна громада і проблеми самоврядування в
наукових працях Івана Франка” [3]. Особливу
увагу дослідник звернув на працю І.Франка
“Громада Добрівляни”. Зокрема, П.Гураль описав письменникову характеристику Добрівлянського громадського суду, співвідношення його
діяльності з діючим австрійським законодавством. Автор також наголосив на актуальності
проблем, порушених у працях І.Франка ще у
1890 р., для Української держави ХХ ст. Він підкреслив: “Сьогодні проблема громадського правопорядку в наших містах і селах є особливо ак-
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туальна. А тому й традиційна практика української
громади ХІХ ст….багато в чому може бути повчальною для наших територіальних громад”[3, с.239].
П.Гураль вказав на міркування І.Франка про значення громад у політичному житті держави, а також на рекомендації письменника щодо організації
сільських громад. У 2002 році в журналі «Етнічна
історія народів Європи» була опублікована стаття
М.В. Гримич «Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка».
В 2004 р. опублікована монографія В. Тимошенко “Розвиток теорії держави в політикоправовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” [27]. У праці проводиться комплексне дослідження сутності держави на основі
різноманітних методологічних підходів, розкриваються витоки основних теорій держави, аналізуються проблеми держави, що розроблялися
представниками різних теорій у політикоправовій думці України і Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Серед прихильників теорії насильства
авторка аналізує погляди І. Франка на процес
виникнення держави [27, с. 31].
У монографії Т.Андрусяка “Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини)”
дослідник звернув увагу на співпрацю М.Драгоманова з І.Франком, наголосив на моральній та
матеріальній підтримці М.Драгомановим І.Франка після судового процесу в кінці 70-х років ХІХ
ст. [2]. Як стверджує Т.Андрусяк, саме М.Драгоманов допоміг Франкові остаточно утвердитись
у переконанні про необхідність боротьби за гарантованість прав та свобод, проголошених австрійською конституцією, за досягнення політичної свободи, національної та соціальної рівності.
Суттєвим моментом дослідження Т.Андрусяка є
вказівка на те, що характерною для лідерів українського національно-визвольного руху була повага до закону. Таке твердження, рівною мірою,
стосується як М.Драгоманова, так і І.Франка,
М.Грушевського [2, с. 46].
Погляди І.Франка на конституцію та конституціоналізм проаналізовано у новішому дослідженні Т.Андрусяка [1]. Учений розглянув
окремі біографічні моменти, які вплинули на формування Франкового світогляду (арешти письменника, його участь , як журналіста, у різноманітних судових засіданнях), наголосив на тому,
що “І.Франко неодноразово сам виступав на захист своїх прав правовими засобами, представляв інтереси інших осіб” [1, с. 84]. На думку
Т.Андрусяка, проблеми права та держави посідають в творчості І.Франка доволі значне місце,
підтвердженням цього є як наукові та публіцис40

тичні праці мислителя, так і художні твори. Учений вважає, що вплив прозових та поетичних
робіт І.Франка на суспільну свідомість українського народу був незмірно більший, ніж науковопубліцистичних: “Політичні та правові ідеї Івана
Франка, вбрані в літературно-мистецьку форму,
сприймалися широким загалом значно краще,
ніж сухі викладки політичних програм чи наукових праць” [1, с. 85]. Аналізуючи філософські
праці І.Франка, Т.Андрусяк розрізняє три ключові аспекти поглядів мислителя на конституцію
та конституціоналізм, які були предметом зацікавлення письменника протягом всієї його творчої діяльності. “Перший – це розуміння сутності
конституціоналізму як визначальної характеристики сучасної держави, що приходить на зміну
держави станової, феодальної. Другий – це поняття та характеристика конституційного законодавства, зокрема тогочасної австрійської конституції. Третій – характеристика держави та перспектив її розвитку” [1, с. 85-86].
Окремі аспекти правових поглядів І.Франка
знайшли своє відображення у монографії
М.Никифорака “Буковина в державно-правовій
системі Австрії (1774-1918 рр.)” 2004 р. [16]. Зокрема, у третьому розділі праці “Представництво
Буковини в установчому рейхсраті 1848-1849 рр.”,
на підставі аналізу історичної розвідки І.Франка
“Лук’ян Кобилиця. Епізод з історії Гуцульщини в
першій половині 19 в.”, автор звернув увагу на характеристику письменником перших виборів на
Буковині до австрійського парламенту та діяльності перших буковинських парламентарів, а також
здійснення судочинства на підавстрійських землях
в першій половині ХІХ ст.
Варто також згадати і про висвітлення поглядів І.Я. Франка у численних радянських підручниках з історії політичних і правових вчень (наприклад, праці за ред. С. Ф. Кечекьяна і Г. І. Федькіна (М., 1955), С. Ф. Кечекьяна (М, 1960), К.
А. Мокичева (М, 1971), В. С. Нерсесянса (М.,
1983)). Аналогічних видань вже чимало вийшло
друком і в незалежній Україні.
Пожвавлення наукової думки щодо вивчення поглядів І.Франка на різні аспекти держави і права було зумовлене 150-річним ювілеєм
від дня народження письменника. Статтю, присвячену розглядові питання суду та судочинства у
творах І.Франка опублікували В.Нор і І.Бартусяк
[17]. Автори окреслили погляди письменника
щодо ідеалів судової влади, узагальнили його
критику тогочасної діяльності судів, запропонували можливі шляхи побудови судової влади у
державі
з
врахуванням
ідей
І.Франка.
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В.Кульчицький та І.Бойко виступили з публікацією “Іван Франко про Австрійську Конституцію
1867 р.” [14]. На міжнародному науковому конгресі «Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до
150-річчя від дня народження)», який відбувся у
Львові, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р., питанню
“Іван Франко та проблеми держави і права” була
присвячена робота однієї з секцій. Про окремі
аспекти державно-правових поглядів І.Франка
йшлося у виступах на наукових конференціях,
присвячених 150-річчю від дня народження письменника: на міжнародній науково-практич-ній
конференції «Іван Франко і Буковина» (Чернівці,
22 вересня 2006), міжнародній науковопрактичній конференції “Творчість І.Я.Франка в
контексті української духовності” (Житомир, 1112 жовтня 2006), науковій конференції “Феномен
Івана Франка в духовній скарбниці України”
(Київ, 13 жовтня 2006).
Висновки. Стислий огляд франкознавчих
праць, присвячених розглядові життя та творчості письменника, його суспільно-політичним, історичним, філософським, соціологічним та економічним поглядам показує, що в багатьох з них
наявні принагідні міркування про державноправові погляди І.Франка. Важливе значення
мають спеціальні дослідження, серед яких виділяються праці В.Кульчицького, В.Сокуренка,
О.Скакун, О.Копиленка, Т.Андрусяка та ін. Однак, цілком очевидною є потреба базованого на
аналізі максимальної кількості Франкових праць
об’єктивного та комплексного спеціального дослідження його поглядів на право.
В період незалежності оновлюється зміст
франкознавчих досліджень, урізноманітнюються
підходи до вивчення спадщини мислителя.
Сприятливі умови дають можливість порушувати
нові теми, але, що важливіше, франкознавство позбувається таких притаманних для нього за підрадянських часів рис, як партійність, класовість, політична заангажованість. З’явилися нові підходи
наукового висвітлення подій з життя і творчості
І.Франка, його поглядів на державу та право.
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SCIENTIFIC INTERPRETATION OF IVAN FRANKO’S VIEWS O THE LEGAL ISSUE
Summary
In the article there are analyzed currently existing printed materials connected with Ivan Franko’s legal
views, the contemporary level of scientific elaboration of the issue is studied, there are examined stages of
theoretical comprehension of Ivan Franko’s legal views. Attention is drawn to the fact that Franko’s views
on the state and law began to be studied comparatively late. Actually, legal explorations of Franko’s views
on the state and law appeared only in the second half of the 20th century.
О.Б. Бунчук
НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ ИВАНА ФРАНКО НА ВОПРОСЫ ПРАВА
Аннотация
В статье проанализировано существующую литературу о правовых взглядах И.Франко, представлено положение научной разработки проблемы, рассмотрено этапы теоретического осмысления
правовых взглядов И.Франко. Подчеркнуто, что изучение взглядов Франко на государство и право
началось сравнительно поздно. Юридические исследования государственно-правовых взглядов
И.Франко появились только во второй половине ХХ века.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
Досліджуються особливості законодавчого регулювання свободи віросповідання за радянську добу.
Ключові слова: Конституція СРСР, Конституція УРСР, свобода віросповідання, права людини,
релігійна організація.
Постановка проблеми. Утвердження незалежної демократичної та правової Української
держави, досягнення реальної релігійної свободи
призвели до переосмислення світоглядних переконань та неоднозначного розуміння права на
свободу віросповідання в радянський період. Це
призвело до активного дослідження законодавчої
практики у сфері свободи віросповідання в зазначений період. Після краху тоталітарної системи та
демократизації суспільного життя церква та духовенство виступають як активна соціальна сила,
суттєво впливаючи на формування загальної суспільної уяви про перебіг найважливіших подій.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
радянську добу законодавчі аспекти свободи віросповідання досліджувалися у працях В.М. Селіванова, В.Б. Клочкова, В.Д. Гончаренка, Г.В.
Лаврик, З.Г. Корчевої, Ю.Ю. Фисун, А.С. Ловінюкова, М.Г. Кіріченка, Ю.А. Розенбаума, В.І.
Гараджі,
А.М. Колодія,
Ф.М. Рудинського,
В.Д. Бабкіна, П.П. Яшина та ін. Відзначаючи
внесок згаданих науковців у дослідження вказаної проблеми, підкреслимо, що працям даних
науковців був притаманний надмірно за ідеологізований підхід. Окрім того, сьогодні ці праці в
переважній їх більшості застаріли, оскільки були
засновані на теренах тоталітарного режиму.
Виділення нерозв'язаних раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується дана
стаття. На сьогодні значне коло важливих питань церковної історії радянського періоду залишається нез’ясованим. Політично зорієнтований
підхід до радянської історії — загалом і до релігійної — зокрема, що домінують у сучасній історіографії, є основною причиною того, що проблематика досліджень з історії церкви в радянській державі залишається обмеженою. Історики
розглядають державно-церковні взаємини, переважно зводячи їх до вивчення радянської релігійної політики або ж дій церковної опозиції та
релігійного дисиденства. Заангажованість дослі-

дників зумовлена їхньою національно-релігійною належністю, часто позбавляє їх можливості
дати виважену оцінку досліджуваним процесам і
явищам [1, с.251]. Разом з тим нез’ясо-ваність
цілої низки принципових проблем, частина з
яких досі ще не належить до розряду суто академічних, залишається актуальною з погляду не
лише історії, політологічної теорії, але й законодавчої практики.
Мета статті - окреслити особливості законодавчого регулювання свободи віросповідання
в радянський період, що дозволить сформулювати основні етапи його розвитку та проаналізувати ставлення радянської влади до еволюції українського релігійного світосприйняття.
Виклад основного матеріалу. Період законодавчого регулювання свободи віросповідання за радянську добу в межах інституту прав людини розпочався з початку 20-х років ХХ ст. і
тривав до проголошення незалежності України
та має кілька власних періодів розвитку. Так,
Н.П. Гаєва виділяє три етапи радянського періоду: етап становлення взаємовідносин між релігійними організаціями і Радянською державою
(1917—1936 рр.); етап – закріплення положення
про свободу совісті вперше в союзній Конституції 1924 р. і конституціях союзних республік (середина 30 – кінець 50 років) і третій етап — етап
подальшого правового забезпечення свободи совісті з 60 років [2, с.23].
Що ж до відносин радянської держави і релігійних організацій, то М.І. Одинцов визначає
такі періоди: перший – 1917 – поч. 1940-х рр.,
другий – 1943 – поч. 1980-х рр. Початком третього періоду, на думку автора, є квітень 1985
року [3, с.30, 57, 68]. С. Плохій у радянській релігійній політиці вирізняє два періоди: 1920 –
1930 рр., 1943 – 1990 рр. [4, с.43 - 44].
Власної думки дотримується В.М. Малишко, який, виходячи з особливостей історії розвитку конституційного права людини на свободу
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віросповідання, пропонує історичні періоди
пов’язувати з конституційним розвитком державі, тобто з часом прийняття нових конституційний актів і поділяти на його п’ять етапів: роки
формування української державності (1917–1919
рр.); другий етап – з 1919 року до прийняття союзної Конституції (1919–1924 рр.); третій етап –
з 1924 року до прийняття нової Конституції
СРСР (1936 року) і Конституції УРСР (1937 року); четвертий етап – з 1937 року до прийняття
четвертої Конституції України (квітень 1978 року); п’ятий етап – з 1978 року до проголошення
державного суверенітету та незалежності України (1990–1991 рр.) [5, с.56].
Аналізуючи нормативно-правові акти радянського періоду та наукові думки вчених з
цього приводу, можна дійти висновку, що першим періодом є початок 20-х років ХХ ст.-1930ті роки ХХ століття, який умовно можна назвати
початком формування радянської адміністративної системи, що перш за все пов’язано з колективізацією та індустріалізації, адже саме з цими
історичними подіями тісно переплітається масштабна деформація духовної сфери.
Відзначимо, що дослідниками в цьому періоді також виділені певні етапи. Так, В.М. Селунська виділяє такі два етапи: 1) 1921 – 1929 рр.
– час еволюційно складного і суперечливого розвитку соціального ладу суспільства перехідної
епохи, який відбувався в умовах багатоукладної
економіки за принципом «хто – кого?». У ті роки
йшов процес витіснення капіталістичних елементів
з економіки і соціальної структури суспільства;
2) кінець 1929 – середина 1930-х років, що мав змістом вирішальні зміни в перетворенні соціальнокласової структури радянського суспільства. Вони
сталися внаслідок соціалістичної реконструкції
економіки і «призвели до перемоги однотипної
соціально-класо-вої структури націй і народностей,
які вступили на шлях соціалізму [6, с.11].
Ми вважаємо, що даний період також має
свої етапи, однак його треба поділяти на: 1) з
1920 року до прийняття союзної Конституції
(1919—1924 рр.); 2) з 1924 року до прийняття
нової Конституції СРСР (1936 року) і Конституції УРСР (1937 року).
Остаточне встановлення радянської влади
на території України у 1920 році, утворення у
грудні 1922 році держави СРСР, до складу якої
увійшла і Україна – УРСР, ознаменували перший
етап становлення Радянського Союзу. Як відзначає В.М. Малишко, саме з цього часу на території України почало діяти як власне законодавство, так і законодавство Союзу РСР, що суттєво
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впливало і на визначення державно-церковних
відносин та прав людини в релігійній сфері. Але
слід зазначити, що ні в Декларації і Договорі про
утворення СРСР, ні в першій Конституції СРСР
1924 року питання щодо прав людини на свободу
світогляду та віросповідання (свободу совісті) в
повній мірі не були врегульовані [5, с.62].
На Україні на цьому етапі так і діють встановлені раніше прийнятою Конституцією УСРР
та іншими нормативно-правовими актами норми,
які регулювали права людини на свободу світогляду і віросповідання. Республіканськими органами також подовжували приймати нові нормативно-правові акти з цих питань. Ст. 8 нової
Конституції УРСР від 15 березня 1929 року також не вирішила ці питання, в ній вже йшлося
про «волю релігійних визнань і антирелігійної
пропаганди» [7, с.59].
Тривалий час усі ці законодавчі акти залишалися тільки деклараціями. Насправді право на
свободу віросповідання всіляко обмежувалось, у
тому числі самою Конституцією СРСР 1936 року. У статті 124 констатувалося: «З метою забезпечення громадянам свободи совісті церква в
СРСР відокремлена від держави і школа від церкви. Свобода відправлення релігійних культів і
свобода антирелігійної пропаганди визнаються
за всіма громадянами». Як видно, Конституція
оголосила свободу антирелігійної пропаганди,
але права віруючих обмежила лише «відправленням релігійних культів». Церква не могла займатися благодійництвом, не мала доступу до
засобів масової інформації, священнослужителям
заборонялось усе, що виходило за межі «задоволення релігійних потреб віруючих», релігія розглядалась як пережиток минулого, який потрібно,
по можливості, якнайшвидше викорінити.
У кінці 20-х років масового характеру набрали адміністрування щодо релігійних організацій і віруючих, активізувалися процеси форсування ліквідації релігії, репресії служителів культу, закриття церков. За період 1922-1936 років
різко зменшилось число культових приміщень
порівняно з дореволюційним періодом: у СРСР
кількість їх склала лише 28,5%, а в Україні –
тільки 9%. Ці процеси тривали і в наступні періоди історії радянської доби. Суперечності між
конституційними гарантіями свободи віросповідання й практикою реалізації їх поглиблювалися
й далі [8, с.667]. Держава втручалась у внутрішні
справи церкви, прагнула витіснити церкву і віруючих громадян на периферію суспільного
життя. Віруючі люди не могли бути, наприклад,
головними інженерами заводів або директорами
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шкіл, викладачами, дипломатами, командирами,
керівниками і таке інше.
Однак принцип свободи віросповідання
вимагає рівності громадян незалежно від їхнього
ставлення до релігії у всьому, що стосується набуття інформації і поширення своїх поглядів,
вимагає, щоб громадяни мали рівні можливості у
суспільному житті. Це означає, що демократична
держава, насправді реалізуючи принцип свободи
віросповідання, не може бути «тільки атеїстичною». Несумісна зі свободою віросповідання і
будь-яка державна релігія. Демократична держава
не пропагує ні релігію, ні атеїзм; права громадян не
залежать від їхнього ставлення до релігії, вибору
між релігійною вірою і атеїстичними переконаннями. Нетерпимість до церкви і віруючих викликає
відповідну реакцію, породжує релігійний фанатизм, ворожнечу і ненависть між людьми у зв'язку
з їхнім ставленням до тієї чи іншої релігії. Ступінь
реалізації свободи віросповідання є мірою досягнутої суспільством свободи [9, с.352].
Новий період розвитку законодавчого регулювання свободи віросповідання почався на
межі 50 – 60-х рр. ХХ ст., одночасно з наступом
радянської влади на релігію і церкву, в тому числі на право громадян на свободу віросповідання.
На думку А.А. Моренчука, він був зумовлений
прагненням партійного керівництва відвернути
увагу населення від невдач в економіці, «створити ілюзію успіхів і прориву вперед» [10, с. 85].
Протилежної думки дотримувався релігієзнавець
В.Є. Єленський, який причинами початку антицерковної кампанії вважав те, що Радянський
Союз на той час зумів досягти значних успіхів у
розвитку науки і техніки, що певною мірою посилювало позитивне ставлення населення до
прогресу та, відповідно, відштовхувало частину
його від релігії [11, с. 284-285].
Характеризуючи зазначений період існування радянської системи, інші вчені відмічали,
що в ідеологічному відношенні, незалежно від
успіхів чи невдач соціалістичного будівництва,
релігія завжди розглядалася компартійною владою як реакційне та ідеологічно вороже явище.
У цьому зв’язку цілком послідовними виглядають задекларовані ХХІ (січень – лютий 1959 року) і ХХІІ (жовтень 1961 року) з’їздів ЦК КПРС
положення про те, що курс на побудову комуністичного суспільства несумісний з релігією, а релігійність радянських людей не має соціальних
коренів і зумовлена лише незадовільною антирелігійною пропагандою, пасивністю партії у цьому питанні та надмірними свободами, наданими
державою релігійним організаціям [8, с. 537].

Розгортання нової хвилі антицерковної кампанії розпочалося із заходів другої половини
1958 року. Так, негативно вплинули на реалізацію права на свободу віросповідання лютнева
постанова 1959 року «Про припинення культової
діяльності поза межами храмів» та постанова,
прийнята Президією ЦК КПРС в листопаді того
ж року «Про заходи щодо припинення паломництва до так званих святих місць», значно звужували сферу діяльності церкви та громадян [12,
с.170-172]. З метою посилення контролю за церковно-релігійним життям протягом березня –
грудня 1961 року влада здійснила одночасний
облік релігійних громад, молитовних споруд та
церковного майна, для чого у кожному райвиконкомі (міськвиконкомі) заводилася справа з
даними про релігійні громади [10, с. 96].
У напрямку антирелігійної боротьби влада
широко використовувала Кримінальний кодекс
УРСР, закони Української РСР про освіту, Кодекс про шлюб і сім’ю. Зокрема, стаття 61 Кодексу про шлюб і сім’ю Української РСР, затвердженого Законом Української РСР від 20 червня
1969 року, зобов’язувала батьків виховувати дітей як гідних членів соціалістичного суспільства,
що згідно з радянським законодавством виключало релігійне виховання. У статті 4 Закону
Української РСР «Про народну освіту» від 28
червня 1974 р. «Основні принципи народної
освіти в Українській РСР» наголошувалося на
необхідності зв’язку навчання і виховання підростаючого покоління з практикою комуністичного
будівництва, а 12 пункт цієї статті чітко вказував, що радянський характер освіти виключає
вплив релігії. У статті 80 «Відповідальність за
порушення законодавства про народну освіту»
указаного закону однозначно говорилось, що
громадяни, які допустили порушення законодавства про відокремлення школи від церкви, несуть
відповідальність, встановлену законодавством
СРСР і УРСР [13, с.71-72].
Як зазначає С. Жилюк, застосовуючи законодавство 50-60 років ХХ сторіччя, партійнодержавне керівництво фактично ігнорувало ратифіковану Президією Верховної Ради СРСР 2
липня 1962 року Конвенцію про боротьбу із дискримінацією у сфері освіти. Стаття 5 Конвенції
давала право батькам забезпечувати релігійне і
моральне виховання дітей відповідно до їхніх
власних переконань. Але формулювання «в межах, визначених законодавством кожної держави» , яке передувало згаданому положенню, позбавляло СРСР обов’язку таке право надавати,
оскільки релігійне виховання радянським зако-
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нодавством не передбачалося. Подібно ситуація
виглядала із Гельсінською угодою. Генеральна
Асамблея Всесвітньої ради церков запропонувала таке формулювання резолюції: «ВРЦ стурбована обмеженням релігійної свободи, особливо в
СРСР. Асамблея чемно пропонує урядові СРСР
ефективно забезпечувати виконання сьомого
принципу Гельсінської угоди», з чим погоджувалася більшість делегатів. Але під тиском делегата РПЦ і сприяння делегата баптистської церкви
Ернеста Пейна, комітет пом’якшив формування
на «можливі порушення свободи релігії», вилучивши із тексту поняття СРСР. Отже, Гельсінська угода не містить конкретного звинувачення
СРСР у порушенні релігійної свободи. Це давало
можливість партійно-державному керівництву
СРСР заперечувати такі звинувачення, апелюючи до тексту першої статті «Положення про релігійні об’єднання...» , де було чітко записано:
«Згідно з Конституцією СРСР і Конституцією
УРСР громадянам Української РСР гарантується
свобода віросповідання, тобто право сповідувати
будь-яку релігію» [14, с. 59].
Партійно-державна політика щодо свободи
віросповідання не змінилася в епоху правління
генсеків Ю.В. Андропова, К.У. Черненка і перших років С.М. Горбачова. Постанови червневого 1983 року, квітневого 1984 року і квітневого
1985 року Центрального комітету з ідеології мали чітку антирелігійну спрямованість, що відобразилося у Програмі КПРС, прийнятій на
ХХVІІ з’їзді КПРС. Хоча при Андропові в пресі
обговорювався проект державного законодавства
про релігію, який не містив суттєвих змін і лише
чіткіше регламентував питання, пов’язані з діяльністю релігійних організацій, зрештою закон
так і не був прийнятий. Новий Закон «Про свободу совісті і релігійні організації» з’явився лише в жовтні 1990 року. Щоправда, у постанові
Ради Міністрів СРСР від 25 лютого 1980 року за
№ 179 були внесені зміни і доповнення до «Положення про Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР» [14, с.62]. Однак ці поправки суттєво не змінювали ні компетенції РСР, ні її повноважень чи дозволяючих функцій.
Отже, впродовж 80-х рр. ХХ ст. органи
влади, а передусім апарат уповноваженого Ради
у справах релігій, користувалися у вирішенні цілого комплексу питань державно-церковних відносин законодавством, сформованим протягом
60 – 70-х рр., багато статей якого зберігалася із
законодавства попередніх років. Детальний аналіз всієї законодавчої бази, яка прямо чи опосередковано застосовувалася щодо права на свобо46

ду віросповідання, а також щодо релігії та церкви, свідчить про антирелігійний характер радянського законодавства про свободу віросповідання та підтверджує висновки вчених про те, що
переслідування віруючих в СРСР було державною політикою.
Висновки. Підсумовуючи проаналізований
матеріал, зазначимо, що Україна у досліджуваному періоді майже повністю була позбавлена
права проводити власну політику в сфері релігійно-просвітницького життя. Амплітуда радянської релігійної політики коливалася в діапазоні
між ідеологічними надзавданнями та прагматичними міркуваннями, між спробами тотального
знищення інституційованої релігійності і заміщення релігії новою догматикою, есхатологією
та культовою практикою до намагань абсорбувати релігійні інститути у структуру масової індокринації та імплементації зовнішньополітичних
проектів. «Українська реакція» цієї політики
скеровувалась на беззастережне роз’єднання релігійних і національних інспірацій, придушування найменшої інституціалізації національнорелігійних ідейних рухів та інструментальне використання об’єктивно доцентрових релігійних
інституцій для асиміляції в них української складової [15, с.24]. Командно-адміністративна система
сприяла формуванню викривленого розуміння поняття «свобода віросповідання». Релігійно вільними були ті громадяни, які не переслідувалися владою за світоглядні переконання. Як наслідок, законодавством закріплювалася панівна роль партії, у
віданні якої знаходилася і релігійна сфера; законодавство про свободу віросповідання лише фактично декларувало розповсюджені у світовій практиці
взаємовідносини церкви та держави; відбулося відокремлення церкви від держави та школи від церкви; широкого розповсюдження здобула націоналізація церковної власності.
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The main peculiarities of legislative regulation of religious freedom in a Soviet period are investigated.
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Аннотация
Исследуются особенности законодательного регулирования свободы веросповидания в советский период.
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ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАД
Досліджуються й аналізуються основні напрямки розвитку концепції розподілу влад, обґрунтовуються причини проблем різночитання у питанні про місце і роль самої концепції розподілу влад у сучасній державно-правовій
теорії та практиці. Робиться висновок про те, що дана теорія розподілу влад не має будь-якої абсолютної форми, а
тому кількість різновидів самої теорії прямо пропорційна кількості держав, що будують устрій влади на її основі.
Ключові слова: ідея розподілу влад, концепція розподілу влад, принцип розподілу влад, інтерпретація.

Постановка проблеми. У сучасній політичній, державно-правової теорії важливе місце
займає концепція розподілу влад. У західній академічній і популярній літературі вона відвіку
вважається традиційною. Інтерес до даної концепції у міру розвитку суспільства не тільки не
слабшає, а, навпаки, ще більш зростає. Є всі підстави вважати, що подібна тенденція збережеться і в осяжному майбутньому. Причин для цього
достатньо багато. Головні з них зводяться до наступного: незаперечної дієвості і значущості теорії розподілу влад; життєвості багатьох її концептуальних положень і вимог; перспективності її
як засобу запобігання концентрації влади в руках
однієї особи або групи осіб і можливості встановлення їх диктатури. При цьому важливість і перспективність теорії розподілу влад, не варто,
проте, перебільшувати її можливості, ідеалізувати і абсолютизувати її значення. Не можна забувати при цьому, як показує історичний і сучасний політичний і правовий досвід багатьох держав, що далеко не всі вони офіційно сповідали і
сповідують у своїй повсякденній життєдіяльності принцип розподілу влад.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У сучасних умовах аналізу змісту, основних напрямів розвитку теорії розподілу влад, її місця і
ролі у державно-правовому і конституційному
механізмі різних країн присвячені багаточисельні монографії, наукові праці та статті. Різні аспекти принципу розподілу влад можна знайти у
працях і наукових статтях як зарубіжних, так і
вітчизняних учених, з-поміж яких можна назвати
С.А. Авак’яна, Л. Аммоне, Ф. Ардана, Ф.Г. Бурчака, Ж.Веделя, М. Дюверже, Л.М. Ентіна, І.С.
Крилову, В.Ф. Погорілка, Б. Шантебу, М.В. Цвіка тощо. У них розкриваються витоки даної концепції, пропонується суперечливе розуміння та
аналогічне за своїм характером їх тлумачення.
Одначе, маємо відзначити, що в окремих дослідженнях ідеться не стільки про теорію розподілу
влад (серед авторів праць, що присвячені безпосередньо висвітлюваній темі, можна назвати та48

ких дослідників, як Г. Журавльова, О. Каневський, В. Ладиченко, Г. Федоренко), скільки про
один з демократичних принципів, який дозволяє
запобігати авторитарним тенденціям у розвиткові державної влади, зміст якого майже не аналізується. Внаслідок цього на сьогодні постає
об’єктивна потреба у більш ретельному дослідженні проблематики розподілу влад.
Мета статті – дослідження й аналіз основних напрямків розвитку концепції розподілу
влад, проблем різночитання у питанні про місце і
роль самої концепції розподілу влад у сучасній
державно-правовій теорії та практиці.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні є
всі підстави говорити про існування принаймні
кількох підходів до тлумачення концепції розподілу державної влади. Внаслідок цього в межах
юридичної науки і безпосередньо таких її галузей, як конституційне право і теорія держави і
права, спостерігається ситуація відсутності єдиної і цілісної концепції в інтерпретації теорії розподілу влад, а також визначенні основних способів її реалізації в сучасних умовах державноправового розвитку.
Ідея розподілу влад в аспекті менш розробленому була відома історико-філософській думці Античності (маємо на увазі у першу чергу
істориків Геродота, Ксенофонта та філософів
Платона і Аристотеля). Дана теза розвинена авторами Середньовіччя і вдосконалена просвітниками
Дж. Локком в Англії і Ш. Монтеск’є у Франції [1,
с. 42-51][2, с. 33-44]. Має рацію румунський конституціоналіст Н. Пріска, який стверджує, що вона
перекочувала у такому порядку з політичної у правову доктрину, з правової доктрини у конституцій
регламентацію, із конституційної регламентації у
політичну практику, із політичної практики – назад
у доктрину [15, с. 151].
Як відомо, обґрунтування теорії розподілу
влад базується на юридичній констатації, що належить Ш. Монтеск’є. Він міркував так. Держава
виконує три функції: створює закони, тобто
встановлює загальні норми; застосовує ці загаль-
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ні норми; здійснює правосуддя, тобто розв’язує
труднощі, пов’язані із застосуванням законів
(цивільне правосуддя), і карає тих, хто порушує
ці закони (кримінальне правосуддя). Необхідно,
зазначає Монтеск’є у “Дусі законів”, щоб здійснення трьох функцій держави було доручено різним владам, щоб відмінність функцій вилилося у
розподілі влад. У цьому – “правило свободи”.
Адже “будь-яка людина, що володіє владою,
схильна зловживати нею”. Отже, необхідний такий порядок речей, при якому різні влади змогли
би взаємно стримувати одна одну, при якому
“влада обмежувала би владу” [3, с. 30].
Як бачимо, хід цих міркувань теоретично
добре обґрунтовано, є привабливим із політичної
точки зору. Вони мають також велике юридичне
та ідеологічне значення, оскільки сучасні конституції продовжують посилатися на теорію розподілу влад. Авторська позиція в тому, що і сьогодні висновок про існування у будь-якій державі трьох влад є вірним, правдивим і його можна
захищати. Але, цілком зрозуміло, що розподіл
влад, не залишаючись застиглою формою, еволюціонує разом із розвитком держави і права.
Так, Дж. Локк фактично виділяв тільки дві гілки
– законодавчу та виконавчу (крім цього, виділялась влада федеративна, яка відала міжнародними зносинами). Пізніше Ш.Монтеск’є розрізняв
три влади – законодавчу, виконавчу та судову.
Пізніше також робилися спроби збільшити цю
кількість. Зокрема, у XIX ст. Б. Констан виділяв
шість гілок влади – до трьох традиційних додавалась нейтральна (влада монарха), спадкова (в
особі палати лордів – верхньої палати парламенту) і муніципальна (влада місцевого самоуправління) влади. І в наш час окремі фахівці у галузі
конституційного права вважають за необхідне
змінити кількість гілок влади в системі розподілу
влад. Засновники деяких нових конституцій (Нікарагуа 1987 р., Колумбії 1991 р.) вважали, що
виділення трьох влад неповно відображає існуючі реалії, а тому виходили з існування чотирьох
влад: додаткова названо виборчу владу (громадяни, що складають виборчий корпус). Про існування іншої четвертої влади (установчої) говорять французькі фахівці з порівняльного конституційного права Ж. Блан, Ф. Ваге, Ф.-М. Вір’є
[12, с. 429]. Окремі відомі правознавці – Ю.М.
Грошевий, В.Я. Тацій (Україна), В.Є. Чиркін (Росія), виходячи з того, що у будь-якій державі є універсальна контрольна (наглядова) функція, практично виділяють четверту – контрольну владу. До
неї відносить конституційні суди та конституційні
ради для контролю за дотриманням конституції,

омбудсменів, парламентських комісарів, народних
захисників та ін. [6, с. 317; 14, с. 10-18].
Спираючись у своїх міркуваннях про теорію розподілу влад на основі положення, сформульовані Ш.Монтеск’є, стосовно того, що для
утворення “поміркованого правління” потрібно
вміти “комбінувати влади, регулювати їх, стримувати, приводити їх в дію, додавати балансу
одній, щоб вона змогла зрівноважувати іншу”,
сучасні дослідники та інтерпретатори теорії розподілу влад логікою своїх міркувань неминуче
приходять до дещо іншого висновку, а саме: не
заперечуючи домінуючої ролі і значення законодавчої влади в системі всіх решта гілок і органів
державної влади, вони схиляються до висновку
про те, що останню тим не менш не слід підносити в абсолют і розглядати як дещо наддержавне або надправове утворення [11, с. 53]. Між тим
відомо, що ще Дж.Медісон і багато інших авторів переконливо доказали, що узурпація всієї
влади з боку законодавчої “веде до такої ж тиранії, як і узурпація правління виконавчою владою” [13, с. 332].
Різне розуміння і відповідно його тлумачення на сучасному етапі теорії розподілу влад
простежується і по інших напрямах, з-поміж
яких найважливі такі. По-перше, різночитання у
питанні про місце і роль самої концепції розподілу влад у сучасній державно-правовій теорії і
практиці. По-друге, різна інтерпретація проблем
співвідношення загальної теорії розподілу влад і
“національної” практики її застосування. Потретє, суперечливе розуміння і неоднакове тлумачення питань, що стосуються оптимального
співвідношення законодавчої та виконавчої влад,
з одного боку, і місця та ролі у розглядуваній
тріаді судових органів, з іншого [8, с. 216; 11, с.
53-54]. Зупинимося на короткій характеристиці
кожного з цих напрямків.
1. Стосовно різних поглядів і підходів до
самої теорії розподілу влад і практики її застосування. Спектр думок і суджень досить великий: від повного і беззастережного сприйняття
до такого ж за своїм характером несприйняття
теорії розподілу влад. Так, ейфорія і безоглядне
сприйняття теорії розподілу влад характерне як
для високорозвинених у промисловому відношенні країн (США, Канада, Італія, Франція, ФРН
та ін.), так і для т. зв. держав “молодої демократії” (колишніх соціалістичних країн). Щоб переконатися у цьому, достатньо звернутися до текстів конституцій цих країн. Аналогічна ситуація
склалася із неприйняттям теорії розподілу влад.
Зокрема, ряд учених-конституціоналістів прихо-
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дить до висновку, що в реальному житті дана
теорія нерідко залишається “формальною теорією”. Стосовно ж практики її застосування, то
вона у будь-якому разі має суперечливий характер. Є. Грессиан, пише: “Важко передбачити, що
необхідний для ефективного і вільного управління державою рівень розподілу влад однієї від одної
може бути колись знайдений і належним чином
протягом тривалого часу збережений” [11, с. 55].
Більше того, в політичній та юридичній літературі
Заходу іноді висловлюється думка про те, що “формалістичний” підхід до розподілу влад “згубний”
з погляду об’єктивного дослідження державного
механізму і розв’язання проблем оптимальної взаємодії різних влад [11, с. 55-56].
2. Значні різночитання у літературі та
державно-правовій практиці мають місце при
вирішенні проблем співвідношення загальної
теорії розподілу влад і “національної” практики її застосування. Поряд із визнанням факту
існування загальної теорії розподілу влад у науковій літературі побутує думка, що існує не загальна теорія, а тільки принцип розподілу влад
(американського дослідника Б.Зігана) [11, с. 56].
Водночас у західних академічних колах обґрунтовується і думка, згідно з якою у науковій теорії
та практиці державознавці і правознавці мають
справу не із загальною теорією розподілу влад, а
з концепцією виокремлення одного від одного
“різних інститутів, що здійснюють спільно державну владу”. А тому у такому випадку логічніше вести мову не про розподіл влад, а про розділення функцій (компетенції, сфер діяльності і
повноважень) різних державних органів [11, с.
57]. У зв’язку з цим авторка приєднується до думки відомого російського вченого-теоретика
права М.М.Марченка, який на основі врахування
поглядів більшості фахівців робить висновок про
існування теорії розподілу влад, хоча і не у завершеному вигляді. Основою цієї теорії, на його
думку, є такі постулати: 1) у кожній демократичній країні законодавча, виконавча та судова влади не тільки тісно пов’язані між собою єдиним
державним механізмом, але й відносно самостійні [10, с. 308-314]; 2) між вищими державними
органами, які здійснюють законодавчі, виконавчі
і судові функції, існує певний баланс влад, діє
система стримувань і противаг. Усі три влади
діють, як правило, на постійній правовій основі.
Оскільки основи “потребують безперервного виконання або спостереження за цим виконанням,
то необхідно, щоб увесь час існувала влада, яка
слідкувала би за їх виконанням” [7, с. 347]. Такою верховною владою є законодавча влада. Її
50

верховність зберігається завжди, незважаючи на
відносну самостійність інших влад та існуючі
межі її діяльності. Дж.Локк пояснював це так:
“Адже те, що може створювати закон для інших,
обов’язково має бути вище за них. А оскільки
законодавча влада є законодавчою у суспільстві
лише тому, що вона володіє правом створювати
закон для всіх частин і для кожного члена суспільства, приписуючи їм правила поведінки і надаючи силу для покарання, коли вони порушені,
остільки законодавча влада у силу необхідності
повинна бути верховною і всі інші влади в особі
будь-яких членів або частин суспільства походять із неї та підпорядковані їй” [7, с. 350]; 3)
основними і кінцевими цілями здійснення на
практиці теорії розподілу влад є запобігання узурпації всієї державної влади однією особою або
групою осіб і збереження цілісності державного
механізму і всього суспільства; 4) теорія розподілу влад – це не тільки і навіть не стільки “формально-юридична”, скільки політична та ідеологічна теорія. Ступінь і характерні особливості
процесу реалізації даної концепції в тій чи іншій
країні багато в чому залежить від таких конкретних факторів, як: форма правління держави, форми державного устрою, політичного режиму.
Існуючих історичних, національних і політичних
традицій, а також політичної практики, що склалася в тій чи іншій країні. Поряд із названими
діють і інші об’єктивні та суб’єктивні фактори, що
впливають на процес реалізації в різних країнах
теорії розподілу влад. Їх багато. Вони досить різноманітні та численні. Тільки глибоке і різнобічне
їх вивчення дозволить створити більш повне уявлення не тільки про основі положення теорії розподілу влад, але й про особливості національної
практики їх застосування [11, с. 659-661].
3. Проблеми оптимального співвідношення законодавчої та виконавчої влад, а також місце і ролі у розглядуваній тріаді судових органів.
Загальним вихідним посиланням для дослідників різних країн є наступне: конгрес (парламент, Національні збори) приймає закони, а
президент (уряд, кабінет) їх виконує, проводить в
життя [11, с. 63]. Ця аксіома концепції розподілу
влад закріплюється в конституціях, а іноді в законах. Вона майже не піддається сумніву.
У цьому зв’язку С.Хендель пише: “Дилема цілком очевидна: без влади ніякі великі справи не
можуть бути здійснені. Але очевидно і те, що
будь-яка влада в потенціалі тягне за собою усякого роду порушення і зловживання. Питання
полягає в тому, якими прерогативами повинна
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володіти виконавча влада для того, щоб не заважати діяльності інших влад і разом із тим бути
активною та ефективною. Яким чином і якими
засобами підтримувати баланс влад?” [11, с. 64].
Баланс влад, як показує досвід його підтримання в різних країнах, може бути далеко не
завжди стабільним. Під впливом цілого ряду
об’єктивних факторів він періодично порушується на користь виконавчої або законодавчої влади.
Кожна із влад намагається використати концепцією розподілу у своїх цілях, для свого посилення. Так, у США протягом усього XIX ст. у системі державної влади верховенство залишалося
за конгресом. І хоча роль президента також вважалася досить високою, проте вона була підпорядкована волі конгресу. У наступні роки ситуація зі співвідношенням влад значно змінилася.
Під впливом цілого роду об’єктивних і суб’єктивних факторів, як зазначається в літературі,
пальма першості у державному механізмі США
стала поступово переходити від законодавчої до
виконавчої влади. У свідомості громадськості
окреслилась тенденція розгляду американської
політичної системи виключно з “позицій персоналізації інституту президентства”, посилення
ініціативи та активності президента в формуванні та проведенні внутрішньої та зовнішньої політики, у розв’язанні конфліктів [11, с. 64-65]. Деякі автори причину порушення балансу законодавчої та виконавчої влади вбачають у практиці
делегованого законодавства. Проте в разі наукових видань наводяться численні аргументи на
користь його безумовного визнання (йдеться про
позитивний вплив процесу делегування на економіку та суспільно-політичне життя за часів
президентства Ф. Рузвельта у 30-ті рр., президентства Р. Ніксона і Р. Рейгана у 70-80 рр. XX ст.).
Проте це робилося під контролем конгресу або
судових органів. Крім того, така передача законодавчих прерогатив мала тимчасовий і досить
обмежений характер [11, с. 66].
Щодо питання про значущість судових органів у системі розподілу влад також є не завжди
рівнозначні відповіді. В одних випадках акцент
робиться на тому, що у системі розподілу влад
суд повинен виступати свого роду гарантом їх
рівноваги, що склалася. В інших випадках суд у
системі розподілу влад розглядається як своєрідний арбітр, як інститут, що виступає в якості посередника між законодавчою і виконавчою владами. Нарешті, в третіх випадках суд уявляється
у вигляді інституту, покликаного своїми рішеннями пристосовувати структуру, що безперечно
ускладнюється, до конституційних вимог розпо-

ділу влад, кожна з яких повинна виконувати свої
власні, унікальні функції. На суд, зокрема, покладається обов’язок визначення ступеню вторгнення однієї конституційної гілки в іншу та
встановлення того, в якій мірі це втручання перешкоджає спільній діяльності органів, що здійснюють державну владу [8, с. 224-225]. Крім названих, є й інші інтерпретації та підходи до
розв’язання проблеми місця і ролі судової влади
в системі інших державних влад. Це ще раз засвідчує складність і водночас заплутаність розглядуваних проблем.
Висновки. Можна констатувати, що з моменту інституалізації теорії розподілу влад існують спірні нерозв’язані питання: про місце цієї
теорії в сучасній державі; різновидів моделей
цієї теорії, що застосовується різними державами; про принцип розподілу державної влади між
окремими гілками; пор знаходження збалансованого поєднання повноважень законодавчої та
виконавчої влади; про те, чи є такий розподіл
влад гнучким або жорстким, “чистим” або змішаним; чи не створює ця теорія різночитань у
публічній легітимації державної влади тощо [4, с.
35]. Із вищевикладеного з необхідністю можна
сформулювати гіпотезу про те, що дана теорія не
має будь-якої абсолютної форми, а тому кількість різновидів самої теорії прямо пропорційна
кількості держав, що будують устрій влади на її
основі. Будучи одним із визначальних факторів
демократичної моделі державності, теорія розподілу влад зазнає впливу низки національних факторів. М.М.Марченко із посиланням на практичний досвід багатьох країн показує, що застосування теорії розподілу влад у конкретних національних умовах “неможливе без внесення відповідних коригувань”. Перекладання цієї теорії у
тому вигляді, в якому вона була репрезентована
її засновниками, не уявляється можливим без
суттєвої адаптації до суб’єктивних умов, під
якими належить розуміти культурні та історичні
особливості держави, національну правову систему, форму державного устрою, суспільно-політичну ситуацію в державі, що склалася на момент заснування системи розподілу влад. Але, як зазначає
автор, ряд держав “молодої демократії” (до них він
відносить держави Східної Європи) схильні сліпо
копіювати досвід, накопичений “цивілізованими
країнами” (Німеччина, Італія, Канада, США і
Франція) [9, с. 15-16].
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PROBLEMS UNDERSTANDING AND INTERPRETATION
THE MODERN CONCEPT OF SEPARATION OF POWERS
Summary
The main directions of development of the concept of separation of powers investigated and analyzed the causes
of problems are grounded in misunderstandings on the place and role of the concept of separation of powers in modern
state-legal theory and practice in this article. The conclusion is that this theory of separation of powers does not have
any absolute form, and therefore the number of varieties of the theory is directly proportional to the number of states
that are building power system based on it.
Keys: the idea of separation of powers, the concept of separation of powers, the principle of separation of
powers, an interpretation.
О.Т. Волощук
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Аннотация
Исследуются и анализируются основные направления развития концепции разделения властей, обосновываются причины проблем разночтения в вопросе о месте и роли самой концепции разделения властей в современной государственно-правовой теории и практике. Делается вывод о том, что данная теория разделения
властей не имеет какой-либо абсолютной формы, а потому количество разновидностей самой теории прямо
пропорциональна количеству государств, строящих власть на ее основе.
Ключевые слова: идея разделения властей, концепция разделения властей, принцип разделения властей,
интерпретация.
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ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ МАНДАТ ПАРЛАМЕНТАРІВ:
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Аналізуються сучасні проблеми представництва парламентаріїв. Значна увага присвячена основним тенденціям розвитку представницького мандата депутатів парламенту, як окремого виду депутатського мандата конституційного права. Він розкриває відносини між членом парламенту і виборцями, при яких перший, будучи обраний від
конкретного виборчого округу, вважається представником усієї нації, а не виборців, які його обирали.

Постановка проблеми. Серед проблем
становлення сучасної державності в Україні особливе місце посідають питання правової регламентації статусу народного представника, його
мандата, «мандат» часто визначається як представницька функція члена парламенту [1, с. 105].
Проблема мандата народного представника має
принципове значення через те, що від концепції,
закладеній у його основу, залежить не тільки
статус депутата й організація депутатської діяльності, але й у цілому розвиток вищої представницької установи у державі – парламенту. Саме
цей орган, будучи колегіальним за своєю внутрішньою організацією, способом вироблення та
прийняття рішень, а також виборним за методом
формування, репрезентує народ і володіє законодавчою владою. Звідси підвищена увага до зарубіжного досвіду тих країн, де протягом тривалого історичного періоду ефективно функціонують
парламенти, а до становища депутата у системі
суспільних відносин ставляться як до представника конституційної влади, який, володіючи
представницьким мандатом, покликаний «здійснювати волевиявлення » від імені народу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
З історичного погляду факт виникнення представницького мандата як доручення, повноваження,
що виникають і існують у зв’язку з представництвом, не виявляє ніяких труднощів. Ідея представництва не є продуктом теоретичних міркувань
окремих індивідів, а результатом тривалої історичної діяльності цілих народів. Особливу увагу
проблемам представництва, парламентаризму,
мандата представника народу приділяли такі вітчизняні дослідники, як А.З. Георгіца, В.М. Єрмолаєв,
В.С. Журавський,
Н.Г. Григорук,
В.Ф.Погорілко, В.М. Шаповал та ін., крім того,
вищезазначені проблеми висвітлювались і у працях російських учених, зокрема С.А. Авак’яна,
А.О. Алейник, М. В. Варлен, О.Е. Кутафина,
Л.О. Нудненко, Фадеєва В. І. та ін., а також відомих дослідників інших зарубіжних країн – М.

Амеллера, Г. Єллінек, М. Прело, Е. Сійєс, К.
Хессе та інших.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на
основі аналізу конституційно-правової науки та
узагальненого практичного досвіду діяльності депутатів парламенту України та зарубіжних країн
виявити існуючі на сьогодні правові проблеми розвитку представницького мандата члена парламенту
й окреслити його основні тенденції розвитку.
Виклад основного матеріалу. В історикоправовій та історичній літературі майже одностайно підтримується думка, відповідно до якої
вся історія соціального буття людини як істоти
суспільної так чи інакше пов’язана з представницькими засадами в управлінні. Також аналіз конституційно-правового регулювання питань депутатського мандата в сучасних демократичних
державах показує, що повсякчас утвердився так
званий принцип вільного мандата, хоча в теорії
та практиці представництва відомі й інші види
депутатського мандата: представницький, імперативний [2, с. 121].
Історично першим виник і застосовувався
імперативний мандат, під яким розуміються повноваження, отримані депутатом від виборців за
умов, що він зобов’язаний нести перед ним відповідальність і виконувати їх накази. Зміст цього
мандата вперше озвучив французький державний діяч Петіон де Вільнєв у промові в Національних зборах Франції 5 вересня 1789 р. Саме тоді
слово «мандат» (доручення) було вживано для
позначення повноважень депутата. З утвердженням класичного парламентаризму виникає «вільний мандат». Елементи цієї теорії розроблялися
задовго до Е. Берка такими дослідниками, як Нортон (1571 р.), Т. Смітт (1583 р.), В.Блекстон та
ін. Вільний мандат характеризується такими
ознаками: 1) мандат загальний; 2) мандат не
імперативний; 3) мандат не підлягає відкликанню; 4) мандат при своєму здійсненні не вимагає
схвалення дій мандатарія [3, с.8-9].
У конституційному праві, починаючи з кінця ХVІІІ ст., формується і стає невід’ємним
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компонентом становлення й розвитку влади у
демократичних державах ще один вид мандата,
який отримав назву представницького (всенародного). Представницький (всенародний) мандат – термін, який характеризує відносини між
депутатом і виборцями, при яких перший, будучи
обраним від конкретного виборчого округу, вважається представником усієї нації, а не своїх
виборців, тобто депутат володіє колективною
інвеститурою. Він представляє не тільки виборців свого округу, які голосували за нього, але й
проти нього, а також абсентеїстів цього ж округу,
як і виборців інших виборчих округів. Інакше кажучи, депутат обраний до парламенту не округом,
а в окрузі. У результаті поділ країни на виборчі
округи має технічний (з погляду представницького
мандата) характер. У своїй діяльності депутат керується не наказами виборців, а лише власною совістю, конституцією та законами. Вважається, що
за умов дії представницького мандата депутат не
може бути відкликаним, хоча це правило не володіє загальним характером [4, с. 384].
Отже, парламентарії розглядаються як
представники всієї нації та виконують свої функції на засадах представницького мандата, а не
імперативного.
За класичною теорією народного представництва висловлювання «депутат представляє нацією» треба розуміти у тому значенні, що владу,
яку депутат вправі здійснювати, є владою не його виборців, а владою нації, тобто держави. Завданням зборів депутатів є вираження загальної
волі – колективної та публічної, волі нації, а не
суми окремих волевиявлень громадян. Тому, резюмує М. Прело, представництво повинно розглядатися не так, як його часто зображують – у
вигляді мандата, наданого виборцями обраній
ними особі; воно повинно розумітись зовсім інакше – як конституційна влада, що належить
представникам і яка дозволяє їм «здійснювати
волевиявлення від імені нації» [5, с. 61].
Теоретичне обґрунтування представницького мандата належало ідеологам «третього стану», які виходили з того, що необхідно було подолати негативні риси станового представництва. На їхню думку, це передбачало, по-перше,
надання йому народного характеру (народне, а
це станове представництво), по-друге, вирішення
питання про нові критерії відбору представників;
по-третє, знаходження способу відбору цих
представників (тобто типу виборчих систем).
Надання народного, тобто публічного, характеру
представництву, на їх погляд, означало розрив
між виборцями і депутатами з моменту обрання.
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Будучи обраним, депутат набував якість «публічності», він більше не належав виборчому округу, який обрав його, а переходив у «розпорядження нації» в цілому. Вони виходили з того,
що у випадку збереження зв’язку з виборцями
(імперативного мандата) депутат буде заклопотаний приватними проблемами місцевого або
регіонального характеру, а не загальнонаціонального, тоді виникає небезпека нав’язування волі
якоїсь частини виборців усій нації [6, с. 396-397].
Ці обґрунтування стали частиною французької
теорії представницького мандата, яка і дала назву всьому конституційно-правовому інституту.
Зауважимо, що ця ідея була викладена у відомому творі Ш.-Л. Мотеск’є «Про дух законів»,
її активно пропагували філософ-просвітитель,
учений і державний діяч Каріта де Кондорсе й
абат Е.Ж. Сійєс у часи французької революції.
Виникнення представницьких установ і відповідно представницького мандата у Франції
пов’язано з подіями кінця 80-х років ХVІІІ ст.,
які призвели до Великої Французької революції.
5 травня 1789 р. у Версалі відкрилося урочисте
засідання Генеральних штатів за участю короля.
До їх складу входило 270 представників дворянства, які охоплювали приблизно 400 тисяч осіб;
291 член від духовенства (від 130 тисяч священиків) і 578 представників третього стану, які
представляли від 97 до 98 % населення. 6 травня
1789 р. представники третього стану за пропозицією депутата Е.Ж. Сійєса прийняли назву «Комуна». До них приєдналися декілька депутатів
від духовенства. 17 червня 1789 р. представники
третього стану 481 голосом проти 89 ухвалили
перейменувати Генеральні штати у Національні
збори, а 27 червня король запропонував представникам двох інших станів об’єднатись з цими
Зборами. 9 липня 1781 р. Збори проголосили себе Національними установчими зборами, які
прийняли першу французьку Конституцію
1791 р. [7, с. 6]. З цього моменту починається
«розпад» привілейованих станів. Однак виконання цього історичного завдання ускладнювалося наказами, які були надані на виборах членам Генеральних штатів.
Питання про імперативний мандат обговорювалося декілька разів на засіданні Національних зборів, на яких було висловлене негативне
ставлення до імперативного мандата. Французька конституція 1791 року встановлює ті ж засади: виборці не вправі давати будь-які накази; це
положення зафіксовано у розділі ІІІ, глави 1, підрозділі 3, статті 7. Сформульоване у такий спосіб
правило, що забороняло дачу імперативного ма-
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ндата, можна зустріти і в конституціях 1793 року, і 1795 року, і 1848 року, є основною нормою
французького конституційного права, яке чинне
до наших днів [8, с. 69, 191, 250]. Під впливом
французьких зразків подібні норми закріплювалися і в конституціях інших країн. Зокрема, перша Нідерландська конституція від 23 квітня 1798
року у ст. 6 містила такий припис: «Батавський
(від «Батавської республіки» - назви Нідерландів
з часів французького вторгнення (1795 р.) до
утворення Голландського королівства (1806 р.) –
О.Ч.) народ, не маючи можливості особисто вести свої справи, обирає для цієї мети шляхом
усебічної угоди впорядковану державну форму:
саме «народне правління за допомогою представництва»; ст. 11: «Вона обирає для цієї мети своїх представників, які від його імені турбуються про
суспільні інтереси і в будь-який час можуть бути
притягнені ним до відповідальності»; ст. 14: «Будьяка влада або авторитет, делегований народом своїм представникам, базується виключно на його повноваженні. Здійснення цієї влади визначається
конституцією». Аналогічні положення містились у
конституціях: Іспанії 1812 року (ст. 27 і наступні);
Португалії 1822 року (ст.ст. 25, 31, 58); Германської імперії 1871 року (ст. 29); Італії 1846 року (ст.
41 та ін.) [9, с. 110-111].
Заслуга в обґрунтуванні представницького
виду мандата належить Сійєсу. У своїй промові 7
вересня 1789 р. він, розглядаючи сутність представницької системи, вказував, що завдання
представництва полягає не в тому, щоб відбивати вже готову й виразну народну волю, а в тому,
щоб її знаходити і розтлумачити. Тому за депутатами визнається повна свобода у висловлюванні своїх поглядів: для них «немає і не може
бути владного мандата або навіть будь-якого позитивного бажання, крім побажання нації», депутати пов’язані «порадами своїх прямих виборців
лише настільки, наскільки ці поради будуть відповідати побажанню нації… Волю своїх виборців депутат відкриє не із довідок з окремими наказами, якщо такі є. Справа тут іде не про те,
щоб врахувати результат демократичного голосування, а в тому, щоб запропонувати, вислуховувати, домовлятися, змінити свої погляди, щоб
утворити разом загальну волю» [10, с. 87]. Згідно
з Сійєсом, депутат нічим не зобов’язаний своїм
виборцям і між ними немає правового зв’язку у
вигляді владного (імперативного) мандата. Але
водночас мандат – це національне побажання
всьому представницькому органу, виражене на
виборах. Нація на виборах дає представницькому
органу мандат на здійснення суверенітету від її

імені. Тому, заперечуючи правовий зв’язок депутата зі своїми виборцями, Сійєс водночас визнав,
що такий зв’язок у вигляді представницького
мандата (національного побажання) існує між
нацією і представницьким органом [2, с. 135].
В Англії концепція представництва доктринально була сформульована як теорія довіри.
Вже в актах ХVІ ст. з’являються згадування про
«високу довіру», якими наділені представники.
Та ж сама ідея розвинена Дж. Локком. Цей мислитель аргументував її тим, що народ, створюючи «за загальною згодою» державу і «передаючи
себе під владу уряду», цим «довірив» наперед
законодавчій владі захист прав і забезпечення
доброго правління. Довіра означала, що представники самі вирішують справи, спираючись на
свій досвід і здоровий глузд. Ця ідея згодом пустила глибоке коріння в англійському політичному мисленні [6, с. 397].
Зазначимо, що вже у ХІХ ст. теорія представницького мандата була піддана критиці німецькою школою, яка відкинула вчення про всенародний (представницький) мандат, виходячи з
того, що парламент – це орган держави, а не
представник народу. Тому вибори – це не вручення мандата парламенту від народу, а утворення органу держави. Ці погляди отримали розвиток у працях Лабанди, а також інших німецьких
учених. Зокрема, Г. Єллінек, який не погоджувався з ідеєю представницького мандата, стверджував, що народ і народне представництво
утворюють правову єдність, що воля парламенту
є волею народу в юридичному значенні, що парламент – це особливий орган волі народу, який
створюється народом і наділяється згідно з конституцією тими правами, які до нього належали
народу як первісного органу держави. Тому парламент є в юридичному значенні організованим
народом. Тільки з цієї точки зору, на думку вченого, стає зрозумілим зміст положення про те,
що депутат є представником усього народу.
З цим узгоджується і політична (але не юридична) залежність депутатів від виборців, на яку
вказував Г. Єллінек [11, с. 386-389].
Протягом ХХ ст. усезростаючу роль у політичному житті держав стали відігравати політичні партії – інституції, не відомі ранньому конституціоналізму. Це призвело, природно, до трансформації теорії народного представництва.
Якщо політичні партії об’єктивно виражають
політичну волю нації, то народне представництво є справді представництвом, якщо відбиває переваги виборів стосовно політичних партій. Перехід від мажоритарної до пропорційної вибор-
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чої системи і голосування за партійними списками стали розглядати як втілення концепції народного представництва до нового етапу розвитку демократії [6, с. 398].
Сучасні німецькі вчені, визначаючи вільний депутатський мандат, відкидають, по суті,
ідею представницького мандата. Так, К. Хессе,
відзначаючи, що вільний мандат, як і раніше,
зберігає суттєве значення поза залежністю від
відносин між депутатами, фракціями і партіями,
що депутат не пов’язаний дорученнями своїх
виборців або зацікавленої групи, разом із тим
указує, що виключається і представницький мандат, який він іменує «генеральний імперативний
мандат», адже «депутати не мають настанови на
підтримку основної лінії політики, за яку народ
проголосував на виборах». К. Хессе пояснює це
тим, що в іншому разі радикальна зміна або рішення докорінних інтересів, що виникають, було
би неможливе без їх наступного узаконення народом на нових виборах. Отже, робить висновок учений, вплив народу обмежується дійсністю громадської думки і попередньою підготовкою політичного рішення [12, с. 288-289]. К. Хессе, по суті, поділяє погляди Єллінека, який, відкидаючи представницький мандат, писав про політично значущу
силу громадської думки, яка зумовлює те, що «обраний завжди знаходиться під справжнім контролем виборців, хоча і не зобов’язаний перед ними
ніякою звітністю» [11, с. 389].
Як бачимо, складові абстрактної концепції
народного представництва досить суперечливі
(представництво у своєму крайньому виявленні
зводить нанівець ідею демократичного, справді
народного його характеру). Водночас дана концепція є складовою частиною сучасної теорії та
практики конституційного права і нерідко згадується на конституційному рівні. Наприклад, ч. 1
ст. 2 Конституції Республіки Гондурас 1982 р.
містить такий припис: «Національний суверенітет належить народу, від якого походять усі гілки державної влади, що здійснюється за допомогою представництва» [13, с. 236]. Стаття 80 Конституції Туреччини проголошує: «Члени Великих Національних Зборів Туреччини представляють не просто їх власні виборчі округи або
складові частини, а націю в цілому» [14, с. 245].
Нарешті, вкажемо на те, що і чинна Конституція
України використовує у ч. 2 ст. 78 термін «представницький мандат» у контексті мандата народного депутата України.
На наш погляд, ідея представницького мандата (або всенародного, генерального, як його
іменують німецькі вчені) досить плідна, та її не
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можна не враховувати, визначаючи статус і функції народного представництва: депутати, парламент у цілому повинні усвідомити свою відповідальність перед виборцями за невиконання тих
програм, які народ підтримав на парламентських
виборах, внесення змін до виборчих програм повинно бути зрозумілим виборцям; ці зміни повинні бути доведенні до їх відома з необхідними
поясненнями і роз’ясненнями. З цією метою, зокрема, вітчизняне законодавство повинно передбачити різні форми взаємовідносин народних
депутатів і виборців. Зв’язок депутатів зі своїми
виборцями повинен підтримуватися за допомогою різних організаційно-правових форм.
Висновки. Отже, існуюча на даний час в
Україні правова невизначеність характеру депутатського мандата вимагає уточнення деяких
моментів, зокрема у сучасній теорії конституційного права крім вільного та імперативного мандата, розглядається ще такий вид, як представницький мандат, що характеризує відносини між
депутатом і виборцями, при яких перший, будучи обраним від конкретного виборчого округу,
вважається представником усієї нації, тобто депутат володіє колективною інвеститурою. Іншими словами, представницький мандат не означає,
що депутат є виключно повноваженим представником своїх виборців. Депутати парламенту не
пов’язані будь-якими юридичними зобов’язаннями стосовно виборців. Вони вважаються представниками всієї нації, а не тих виборчих округів, від яких вони обрані. Їх незалежність виражається у відсутності будь-яких процедур відкликання. Єдина санкція стосовно них – це можливе необрання під час чергових виборів.
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O.D. Chepel
Representative mandate of parliamentarians: general trends
Summary
The current problems of representation of parliamentarians were analyzed in the article. Considerable
attention is devoted to general trends of representative mandate of the members of parliament, as a separate
type of the mandate of constitutional law. It reveals the relationship between a member of parliament and the
electorate, at which a member of parliament, being elected from a particular constituency, is a representative
of the whole nation, but not the voters who elected him.
О.Д. Чепель
Представительный мандат парламентариев: основные тенденции развития
Аннотация
Анализируются современные проблемы представительства парламентариев. Значительное
внимание посвящено основным тенденциям развития представительского мандата депутатов парламента, как отдельного вида депутатского мандата в конституционном праве. Он раскрывает отношения между членом парламента и избирателями, при которых первый, будучи избранным от конкретного избирательного округа, считается представителем всей нации, а не избирателей, которые его
избирали.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Досліджуються проблеми визначення поняття «політична партія», аналізуються як доктринальні, так і
законодавчі дефініції, окреслюються базові та другорядні ознаки політичних партій. На основі проведеного
дослідження пропонується авторська дефініція політичної партії.
Ключові слова: політична партія, об’єднання громадян, основні та другорядні ознаки політичних партій,
призначення політичних партій.

Постановка проблеми. Політичні партії як
одне з важливих досягнень цивілізації, є суттєвим, іноді вирішальним елементом політичної
системи. Вони відображають інтереси, потреби і
цілі певних соціальних груп, виступають посередниками між громадянами і політичною системою та виконують роль політичного інструменту у формуванні й використанні державнополітичної влади. Становище і діяльність політичних партій є показниками демократичної
природи суспільства й характеризують ступінь
його політичного та правового розвитку. Особливо важливу роль виконують політичні партії в
посттоталітарних країнах, якщо вони сприяють
розвитку громадянського суспільства, утвердженню прав і свобод людини і громадянина.
У нашій країні, де відбуваються складні та суперечливі процеси політичної трансформації у напрямку будівництва демократичного державного
ладу, багатопартійність і породжувана нею політична конкуренція є необхідною умовою та гарантією нормального функціонування демократичних механізмів влади, забезпечення конституційних прав громадян. За таких умов молода
українська держава мусить надавати законодавчу
підтримку партіям, тобто створювати найсприятливіший режим правового регулювання їх діяльності, залучати заохочувальні засоби їх державної підтримки тощо. За порівняно короткий період
існування акумульовано значний досвід організації
та функціонування цього інституту, водночас
практика його організації та функціонування недостатньо досліджені, нормативний та фактичний
матеріал потребує узагальнення, аналізу й оцінки.
Одне із важливих питань, яке потребує більш детальної розробки та дослідження, - визначення поняття та сутності політичних партій.
Ступінь наукової розробки проблеми. Зазначені вище положення актуалізують проблему
правового регулювання діяльності політичних
партій в Україні. Маємо констатувати, що в
юриспруденції пізнавалися лише окремі питання
окресленої проблеми, зокрема у працях О. Бан58

дурка, В. Греченко, В. Журавський, Д. Лук’янов,
М. Примуш, А. Саміло та ін. Проте комплексних
теоретико-правових досліджень з питання щодо
поняття та правової природи, а також правового
регулювання організації та діяльності політичних
партій в Україні на монографічному рівні немає.
Саме тому виникає потреба у проведенні відповідних досліджень, які заповнили б у певній мірі цю
прогалину у науці конституційного права.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі
врахування новітніх досягнень конституційної науки і практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду проаналізувати поняття й основні підходи до
визначення сутності політичних партій.
Виклад основного матеріалу. Політичні
партії більше являють собою суспільно-політичний, ніж державно-правовий інститут. Однак в
умовах, коли громадянське суспільство ще не
сформоване, а держава лише розбудо-вується,
партії можуть перебирати на себе владні функції
та розглядати суспільство як об’єкт свого впливу, що значно посилюється пропорційною системою виборів та діями парламентських фракцій.
Домінування в суспільстві політичних партій за
рахунок ослаблення інших підсистем політичної
системи призводить до порушення зворотного
зв’язку між суспільством та інститутами (елементами) політичної системи, підриває життєдіяльність усього суспільного організму. Це зумовлює
необхідність наукового дослідження цього інституту та його адекватного конституційно-правового
регулювання, а відтак законодавчого визначення
поняття «політична партія».
У зарубіжній юридичній літературі можна
зустріти чимало дефініцій поняття “політична
партія”. Класичним вважається визначення політичної партії, яке дав один із засновників англійської політичної думки Едмунд Берк: “Партія –
це об’єднання людей, що згуртувалися для сприяння загальнонаціональному інтересові своїми
спільними зусиллями і то на якійсь певній, спільно погодженій засаді” [14, с. 541]. Румунський
учений-конституціоналіст К. Іонеску, визначаю-
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чи це поняття у широкому розумінні, пише: “Політична партія представляє угруповання або постійну асоціацію індивідів, добровільно об’єднаних між собою ідеологічною близькістю та спільними політичними переконаннями, створену на
територіальному рівні на базі певних суворих
принципів організації та дисципліни, мета якої,
зафіксована у програмі або статуті, полягає у проголошенні та здійсненні у ході виборчої та парламентської змагальності з іншими партіями, певної
доктрини або політичної концепції щодо розвитку
й управління даним суспільством” [19, с. 313 ].
За даними З. Зотової, лише в російських
наукових працях налічується понад двісті визначень політичної партії [8, с. 5]. Серед багатьох
дефініцій у сучасній політичній і правовій науці
найбільше поширення отримали електоральне
(Д. Сарторі та ін.), структурне (М. Дюверже, М.
Острогорський), функціональне (К. Лоусон та
ін.), структурно-функціональне (К. Нойман). Д.
Сарторі, наприклад, визначає політичну партію
як «політичну групу, яка бере активну участь у
проведенні виборів і має завдяки цьому можливість проводити своїх кандидатів до органів публічної влади» [20, p. 64]. Прихильник функціонального підходу К. Лоусон стверджує, що політична партія – це організація індивідів, яка прагне шляхом виборів або крім виборів продовжити
повноваження народу або його частини з метою
здійснення політичного панування в суспільстві
[7, с. 81]. Такий підхід був властивий і російським дослідникам політичних партій, зокрема П.
Берліну, який визначав партії як «вільні організації маси для досягнення певної соціальної або
політичної мети» [2, с. 5]. Електоральне визначення партії, яке фактично є різновидом функціонального визначення, ґрунтується на виокремленні участі у виборах як найбільш значущої з
усіх функцій, здійснюваних партією. Такого підходу дотримується Г. Михальова, яка визначає
політичні партії як «громадські об’єднання, які
беруть участь у виборах на різному рівні, формулюють політичні цілі й прагнуть до участі в органах влади» [7, с. 82].
Спроба дати синтезоване визначення політичної партії зроблена у 1998 р. відомим російським фахівцем цієї проблематики Ю. А. Юдиним. Він запропонував таке загальне юридичне
визначення: “політична партія” – це громадське
об’єдання, яке створене для участі у політичному
процесі з метою завоювання та здійснення державної влади конституційними засобами, діє на
постійній основі і має політичну програму” [18,
с. 50]. У цілому ця дефініція розкриває основні

параметри сутнісної характеристики політичної
партії, зручна для засвоєння, запам’ятовування з
навчальною метою, але не відтворює юридичну
природу цього правового інституту. Остання теза
має надзвичайно важливе значення для постсоціалістичних країн, включаючи Україну. Так, у Росії з’явилась велика кількість різних організацій,
як наприклад, Спілка боксерів та Асоціація бухгалтерів, які ввели до своїх статутів положення
про право участі у політичній діяльності, висувати кандидатів на виборах, а деякі з них, зокрема
Спілка працівників житлово-комунального господарства, Партія любителів пива, Асоціація адвокатів Росії мали свої партійні списки на виборах до Державної думи у 1995 р. [3, с. 76-77].
Для запобігання подібних явищ при визначенні юридичного поняття політичної партії, на
думку проф. В. Є. Чиркіна, з якою збігається і
позиція автора, необхідно враховувати такі ознаки: 1) партія – це об’єднання громадян даної
держави, які досягли повноліття (як правило, 18
років) і які користуються політичними і громадянськими правами; 2) партія – це стійка добровільна організація, яка об’єднує своїх членів на
тривалій або постійній основі. У деяких країнах
(наприклад, ФРН) колективне членство у партії
заборонено, в інших – є колективні члени (у
Лейбористській партії Великобританії профспілкові організації складають 4/5 її складу, а індивідуальні члени - тільки 1/5); 3) партія об’єднує
своїх членів на базі ідеологічних факторів, а не
на основі захисту матеріальних чи інших інтересів. У концентрованому вигляді це відбивається у програмах і статутах політичних партій; 4)
партія – некомерційна організація, її головною
метою є не отримання прибутків і не задоволення будь-яких матеріальних чи інших запитів її
членів; 5) партія має своєю метою завоювання
державної влади, участь у формуванні органів
держави (парламенту, уряду, виборах глави держави), тиск на державну владу за допомогою
конституційних методів і засобів [17, с. 180].
Наукові визначення політичної партії, хоча
і не мають нормативної складової, проте дістають закріплення у нормативних актах, особливо
щодо правової конструкції політичних партій.
У них насамперед відображаються юридично
значущі ознаки, наявність або відсутність яких
може бути встановлена достовірно. У зв’язку з
цим значну методологічну цінність має позиція
Т.Бекназар-Юзбашева, який пропонував чітко
розмежовувати загальне державно-правове значення поняття партії (розглядати політичні партії
в контексті їх взаємодії з усією системою держа-
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вних, суспільно-політичних і правових інститутів) та конкретно-правове визначення в законі
[1]. Різне бачення політичних партій, як і несистемне правове регулювання їх діяльності можуть
призвести до існування кількох визначень поняття «політична партія» навіть у одній правовій
системі. В Україні, наприклад, таке визначення
міститься у трьох законодавчих актах – Конституції України [9], Законах України «Про політичні партії в Україні» (спеціальний закон) [13]
та «Про об’єднання громадян» [12].
У Законі України «Про об’єднання громадян» партія визначається як об’єднання громадян
– прихильників певної загальнонаціональної
програми суспільного розвитку, які головною
метою вважають участь у виробленні державної
політики, формуванні органів влади, місцевого
та регіонального самоврядування і представництво в їх складі (ст. 2). Цей закон прийнятий раніше від Конституції України 1996 р., а відповідно, містить визначення, відмітне від Основного
та спеціального закону, прийнятого в 2001 р. Для
останнього базовим стали положення, закладені
в Конституції України, за якими політичні партії
в Україні сприяють формуванню і вираженню
політичної волі громадян, беруть участь у виборах (ч. 2 ст. 36). Попри юридичну розмитість,
саме ця конституційна норма стала системоутворюючою для визначення цього поняття у Законі
«Про політичні партії в Україні»: «Політична
партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян – прихильників
певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння
формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах» (ст. 2).
Зважаючи на те, що інституціоналізація
політичних партій в Україні є відносно новим
явищем, під час визначення юридичного змісту
поняття «політична партія» законодавець враховував як стан політичної і правової системи, так і
досвід інших держав, де політичні партії «сприяють вираженню поглядів голосуванням» (ст. 4
Конституції Франції); «вираженню народної волі
та організації політичної влади» (ст. 47 Конституції Португалії); утворюються для того, щоб
«демократичним шляхом сприяти визначенню
державної політики» (ст. 49 Конституції Італії).
Зауважимо, що основним призначенням
політичної партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян шляхом різних форм участі партій у політичному житті, і
передусім у формуванні та здійсненні політичної
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влади. При цьому, як зазначає Н. Гаєва, завоювання та здійснення влади не повинні розглядатись як самоціль. У протилежному випадку групові політичні інтереси, що спрямовані на здобуття державної влади шляхом впливу на суспільну свідомість, домінуватимуть над основним
завданням політичної партії – вираженням політичної волі громадян [4, с. 213]. Хоча, на думку
дослідника політичних партій початку ХХ ст. Ю.
Гамбарова, «політичні партії являють собою не
юридичний, а тільки соціальний факт, позбавлений будь-якої юридичної санкції» [5, с. 5]. Тут
варто погодитися з Н. Гаєвою, адже з розвитком
системи джерел права та становленням інституту
партій як самостійної організаційної форми громадського об’єднання питання про виокремлення
юридично значущих критеріїв партії набуває дедалі більшої актуальності.
Політична партія – це організація, що
об’єднує індивідів на основі спільності їхніх політичних поглядів, ідей, переконань. Система їх
цінностей знаходить своє відображення в програмі, що визначає основні напрями розвитку
політики держави, тобто політична партія як організована частина соціальної спільноти віддзеркалює її політичну ідеологію.
Політична партія – це об’єднання, що діє
на постійній основі, має формалізовану організаційну структуру. Ця ознака включається законодавством деяких країн до визначення політичної
партії. Вона відмежовує політичні партії від тимчасових та вузьких за своїм складом об’єднань,
що також можуть брати участь в політичному
житті суспільства (лобі, групи тиску, об’єднання
виборців тощо). Можна погодитись з думкою
К.Хессе про те, що «союзи виборців, тобто групи, що збираються нерегулярно для висування
своїх кандидатів, не підпадають під визначення
політичної партії, оскільки в цьому випадку відсутній елемент постійності» [15, с. 365].
У класичному розумінні політична партія –
це організація, що об’єднує на добровільних засадах найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств і груп з метою формулювання і вираження волі народу. У ліберальних суспільствах основним призначенням партії є: а) політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру їх діям
для захисту власних інтересів; б) участь у виробленні державної політики; в) участь у формуванні органів державної влади, органів місцевого
територіального самоврядування [11, с. 43].
Динаміка суспільно-політичних процесів
зумовлює створення партій, які не «вписуються»
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в класичне визначення. Зокрема, це стосується
партій-рухів («зелені», екологічні та ін.), партій з
ліберальним ставленням до організаційної структури (членства та програми). Такі політичні
об’єднання часто концентруються навколо однієї
проблеми і так нівелюють відмінності між партійними активістами та активістами громадських
рухів. До них належить віднести і партії-блоки
(наприклад, Союз за французьку демократію) та
деякі партії, що виникли в пострадянських державах (наприклад, Інтернет-партії). Отже, межа
між класичними та сучасними партіями, як і групами інтересів, стає більш рухливою [16, с. 7071]. Хоча в Україні політичні партії часто розуміють як своєрідні штаби для підготовки до чергових виборів, як засіб формування колективної
волі та впливу суспільство.
Загалом акцент на тій чи іншій ознаці політичної партії залежить не тільки від того, яка наукова парадигма домінує в конкретний історичний час, а й від того, яку роль та функції партія
виконує в даний період розвитку суспільства.
«Ускладнення суспільного життя й громадських
структур – стверджує К.Холодковський, – ускладнює й завдання партій, їх суспільні зв’язки.
Узагалі будь-яка суспільна формація, виникнувши... видозмінюється, набуває або втрачає ті чи
інші функції» [16, с. 70]. З огляду на це варто
систематизувати базові ознаки (критерії), що позиціонують політичну партію серед інших громадських об’єднань. Це, зокрема: 1) участь у політичному процесі; 2) діяльність, спрямована на
завоювання та здійснення державної влади; 3)
наявність політичної програми, в якій відображені погляди партії на устрій суспільства та
держави, засоби, за допомогою яких партія хоче
реалізувати свою програму; 4) постійна формалізована організаційна основа [10, с. 38-39].
Зауважимо, що в процесі досліджень політичних партій науковий інтерес часто зосереджується на їх ролі у політичній системі суспільства. Звідси й особливості правових визначень
цього поняття. А тому законодавство більшості
країн позиціонує основні ознаки політичних партій, а саме: 1) це громадські об’єднання, мета
яких полягає у здійсненні державної влади; 2) це
об’єднання індивідів на основі спільності політичних поглядів, які відображаються у програмах партій; 3) це об’єднання, яке діє на постійній
основі, має формалізовану організаційну структуру. «За відсутності хоча б однієї з ознак, – підкреслює О. Гейда, – громадське об’єднання втрачає юридичний статус партії» [6, с. 5]. Маємо
констатувати, що у вітчизняному законодавстві

про політичні партії акцент при визначенні поняття «політична партія» робиться не на сутнісних ознаках політичних партій, а на напрямах їх
діяльності, зокрема участі у виборах. Ціла низка
ознак потребує уточнення, зокрема це такі: вираження політичної волі, що є метою діяльності
партії, надто широке поняття, а тому виникає потреба його конкретизації; партія сприяє формуванню та вираженню політичної волі не лише громадян своєї держави, як передбачено визначенням,
але й інших категорій іноземних громадян (апатридів), які перебувають на території України на
законних підставах. Відсутність у них права набувати членство не є підставою для відчуження їх від
політичної системи суспільства.
Участь у виборах є передумовою реалізації
впливу на формування політики та безпосередньо реалізації зв’язку між народом і владою.
У правовій системі України ця функція політичної партії є основоположною. У Конституції
України підкреслюється, що політичні партії не
тільки беруть участь у виборах, а й зобов’язані
це робити (ч. 2 ст. 36).
Українське законодавство робить акценти
як на основних, так і на другорядних ознаках (наприклад, зареєстрованості). Виходячи з норм законодавства, до ознак політичної партії в Україні
належать: 1) завоювання і здійснення (або участь
у здійсненні) державної влади, сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
участь у виборах та інших політичних заходах; 2)
добровільність утворення об’єднання на основі
спільних політичних поглядів, інтересів; 3) індивідуальне членство громадян, які визнають певну
систему цінностей; 4) наявність партійної програми та спільна діяльність з метою її реалізації.
Висновки. Аналіз конституційно-правової
бази організації та діяльності політичних партій
дає підстави запропонувати наступне визначення
цього політичного інституту: політична партія –
це добровільне структуроване об’єднання громадян, яке діє на постійній основі та об’єднує громадян на основі спільності їхніх політичних поглядів, ідей, переконань, бере участь у виробленні
державної політики, формуванні органів державної влади та здійсненні публічної влади з метою
реалізації політичної волі виборців.
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CONCEPT AND NATURE OF POLITICAL PARTIES
Summary
Іnvestigates the problem of the definition of "political party" is analyzed as a doctrinal and legal definitions,
outlines the basic and secondary signs of political parties. On the basis of the study authors suggested definition of a
political party.
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Г.Г. Петришина-Дюг
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Аннотация
Исследуются проблемы определения понятия «политическая партия», анализируются как доктринальные,
так и законодательные дефиниции, определяются базовые и второстепенные признаки политических партий. На
основе проведенного исследования предлагается авторская дефиниция политической партии.
Ключевые слова: политическая партия, объединение граждан, основные и второстепенные признаки политических партий, назначение политических партий.
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ІIІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
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Постановка проблеми. Динамічні глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі призводять до зближення законодавств різних країн,
формування спільних ринків товарів, робіт та
послуг, «розмивання» кордонів і т.д. Ці тенденції
не могли не відбитися на особливостях формування світового ринку праці. Як наслідок – економічно розвинені країни стають буквально «переповнені» іноземцями, які у пошуках ліпшої
роботи та заробітку залишають батьківщину.
Великий відсоток таких заробітчан становлять нелегальні мігранти, які знаходяться у країні перебування та працюють без належного дозволу, із порушенням норм не лише національного, а й міжнародного законодавства.
Збільшення кількості нелегальних мігрантів суттєво впливає на економічну, соціальну,
культурну, демографічну та інші сфери суспільного життя як країни, яка приймає працівників,
так і країни, з якої останні виїжджають.
Як і будь-яке явище, нелегальна міграція має
позитивні та негативні риси. Проте негативних рис
у загальносвітовому контексті значно більше. Це
призводить до того, що нелегальна праця іноземців
знаходиться під пильним «контролем» державних і
міждержавних структур, громадських організацій,
окремих експертів та всього населення світового
співтовариства в цілому.
Вивчення сутності та особливостей даного
явища дозволить розробити та запровадити в життя
ефективний механізм попередження нелегальної
міграції, розробки законодавства у відповідності із
потребами практики, а також належний захист
прав та свобод людини і громадянина.
Виконання даного завдання важливе в контексті проєвропейської політики України та можливостей її інтеграції до ЄС. Крім того, розв’язання міграційних проблем неможливе без реформування економіки, соціального забезпечення,
сфери освіти та науки тощо.
Ступінь наукової розробки. Дослідження

нелегальної міграції здійснюється як на світовому,
так і на національному рівнях. Дане явище вивчається як з погляду економіки й економічних процесів у суспільстві, так і з позицій права.
Так, у різні часи тематику висвітлювали:
С.П. Глінкіна, О.П. Кірєєв, В.А. Куліков, О.Р.
Овчиннікова, Ф.Л. Сініцин.
Вагомий внесок у вивчення теорії та практики трудової міграції зробили провідні вітчизняні вчені – В.С. Будкін, О.С. Власюк, М.П. Гога,
А.І. Кравченко, Р.І. Колодка, Ю.В. Макогон,
М.М. Марченко, О.С. Надьон, В.Ф. Писаренко,
М.Д. Романюк, А.С. Філіпенко та ін.
Мета статті. При аналізі існуючого законодавства, наукової бази та практики автори ставили за мету вивчення й аналіз міжнародних нелегальних трудових відносин, дослідження їх
особливостей, тенденцій розвитку, а також їх
переваг і недоліків.
Виклад основного матеріалу. У доктрині
міжнародного права немає єдиного погляду на термін «міжнародний трудовий мігрант». Так, англійський учений П. Стокер виділяє п’ять основних
типів міжнародних трудових мігрантів, з-поміж
яких називає: поселенців, контрактних працівників,
професіоналів, нелегальних іммігрантів, осіб, які
шукають притулок, біженців [8, с. 244].
За загальним правилом, нелегальним мігрантом визнається особа, що незаконно перетинає державний кордон країни, тобто особа, що
залишає територію однієї держави і здійснює
переміщення на територію іншої шляхом самовільного (без відповідного документу або дозволу)
перетину державного кордону певної країни [13,
с. 296, 297] або прибуває до неї на законних підставах (туристом, за запрошенням та ін.) і нелегально працевлаштовується.
Енциклопедія за редакцією Ю.І. Римаренка
дає таке визначення нелегальних мігрантів. Це –
особи, які незаконно в’їжджають в якусь країну з
наміром оселитися там або після закінчення тер-
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міну дії візи продовжують знаходитися в країні,
але не мають дозволу на проживання [14].
Відповідно до доповіді Уповноваженого
ВРУ з прав людини Н.І. Карпачової “Стан дотримання та захисту прав громадян України за
кордоном”, сьогодні у світі, за різними оцінками,
нараховується від 150 до 175 млн. осіб (понад 3%
населення світу), які проживають за межами країни свого походження, включаючи близько 12
млн. біженців і шукачів притулку. Кожного року
ця цифра збільшується принаймні ще на три мільйони [6, с. 14].
Мабуть, ні для кого не буде дивним дізнатися, що кількість українців, які працюють за
кордоном, досить вражаюча. На жаль, сьогодні
відсутні конкретні відомості про загальну кількість трудящих-мігрантів з України, але, на думку Н.І. Карпачової, реальною є цифра 5 млн.
громадян (мінімум), які щороку перебувають за
кордоном. Якщо враховувати, що в Україні налічується 28 млн. громадян працездатного віку, то,
щонайменше, кожен п’ятий економічно активний
українець працює в іншій державі [5, с. 60-68].
Великий відсоток цих заробітчан перебувають у країні та працюють нелегально. Іншими
словами, вони є нелегальними мігрантами.
Останнім часом масштаби нелегальної імміграції значно розширилися. Китайці прямують
в основному до США та Росію, кубинці – до
Флориди, алжирці – до Франції, пакистанці – до
Англії і т. д. В Україні спостерігається небувалий наплив нелегальних мігрантів із країн «третього світу», що використовують територію
України як перевалочний пункт для подальшого
проникнення в Західну Європу [9].
Активний розвиток міграційних процесів
та збільшення числа нелегальних працівників за
кордоном можна пояснити рядом причин економічного характеру, а саме: рівень економічного
розвитку окремих країн, розходження в умовах
заробітної плати, наявність безробіття в деяких
країнах, функціонування міжнародних корпорацій, що вивозять робочу силу для роботи в закордонних філіях тощо.
Законодавство, що стосується даного питання, виходить, перш за все, із загальних прав людини і громадянина, основних принципів права. Для
прикладу, в ч. 2 ст. 12 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права говориться про те,
що «кожна людина має право покидати будь-яку
країну, включаючи власну» [10].
Крім того, відповідно до Європейського
пакту про імміграцію і надання притулку, «міжнародна міграція – це реальність, яка буде про64

довжуватися стільки, скільки існують відмітності
у достатку і розвитку різних регіонів світу. Вона
може бути можливістю, оскільки це фактор людського й економічного обміну, вона також дає
змогу людям досягати успіху в тому, до чого вони прагнуть. Вона, безсумнівно, може зробити
внесок у економічний розвиток Європейської
спільноти та тих держав-членів, які потребують
мігрантів через стан свого ринку праці чи своєї
демографії. Не менш важливо, те, що міграція
забезпечує ресурсами мігрантів та їхні рідні країни, роблячи цим внесок і у їхній розвиток. Гіпотеза нульової міграції є разом нереалістичною та
небезпечною» (переклад наш) [4].
Якщо уважно проаналізувати нелегальну
міграцію з метою заробітку, можна виділити як
негативні, так і її позитивні риси. Наприклад,
країни, які приймають робочу силу, одержують
такі переваги: підвищується конкурентоспроможність вироблених країною товарів унаслідок
зменшень витрат виробництва, пов'язаних з
більш низькою ціною робочої сили; іноземні робітники, пред'являючи додатковий попит на товари і послуги, стимулюють зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні перебування;
при імпорті кваліфікованої робочої сили країна,
що приймає, заощаджує на витратах на освіту і
професійну підготовку; іноземні робітники часто
є амортизаторами при кризах і безробітті (їх першими звільняють, знижують зарплату і т. д.);
іноземні працівники не забезпечуються пенсіями,
на них не поширюється дія різних соціальних
програм; іммігранти поліпшують демографічну
картину розвинених країн, що страждають старінням (у Люксембурзі 38% немовлят з'являється
в родинах переселенців, у Швейцарії – 24%).
До негативних моментів відноситься: виникнення соціальної напруженості в суспільстві
при боротьбі за робочі місця; міжнаціональна
ворожнеча і т.п.
Для країн, які експортують робочу силу,
виділяють такі переваги: експорт робочої сили є
важливим джерелом надходження ВКВ у країну;
експорт робочої сили означає зменшення безробіття і, отже, соціальної напруженості в країні;
безкоштовне для країни-експортера навчання
робочої сили новим професійним навичкам, знайомство з передовою технологією, методами керування та ін.
Негативна сторона – «витік умів», відтік
кваліфікованих кадрів, необхідних національній
економіці [9].
Мабуть, під впливом цих обставин нелегальна імміграція протягом кількох останніх деся-
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тиліть стала невід’ємною рисою розвитку європейських держав, незважаючи на прийняття законів, які забороняють незаконне перебування та
зайнятість іноземців.
Упродовж багатьох років Європа була зацікавлена в нелегальній трудовій імміграції, яка є
вигідною як для роботодавців, так і для держави
в цілому. Саме тому уряди західноєвропейських
країн недостатньо активно перешкоджали проникненню нелегальної робочої сили. Наприклад,
Німеччина фактично заохочувала напівлегальну
імміграцію курдських і турецьких робітників,
Франція – алжирських, Великобританія – робітників з Індії та Пакистану [12].
Більш того, відомим є вислів депутата Європарламенту консерватора Манфреда Вебера:
«Нашим наступним кроком стане питання легальної імміграції. Немає сумнівів у тому, що європейським країнам потрібні мігранти, їх потребує ринок праці, за ними – майбутнє» [1].
Сьогодні ситуація дещо змінилась. Експерти говорять про те, що нелегали, які готові працювати на будь-яких умовах, зводять нанівець
соціальні гарантії, які існують у європейських
країнах (мінімальний рівень заробітної плати,
максимальна тривалість робочого дня), а також
потребують величезних фінансових витрат на
прикордонний контроль, створення таборів для
біженців, на соціальні та медичні послуги, утримання під вартою, депортацію. Крім того, нелегали, яким не вдається знайти роботу, поповнюють групи “вигнанців суспільства” і стають джерелом злочинності та тероризму.
М.П. Гога вказує на те, що незаконна імміграція є загрозою, що потенційно має так негативні наслідки: поширення нетипових інфекційних
захворювань; зміцнення організованих кримінальних угруповань, що спеціалізуються на контрабандному перевезенні людей; збільшення корупційних діянь серед посадових осіб; створення
«чорного ринку» фальшивих документів, житла,
транспорту та інших послуг [3, С. 83].
Проте європейські країни стали запроваджувати жорсткіші механізми щодо обмеження напливу нелегальних іммігрантів з середини 90-х рр. Для
прикладу, бельгійська влада встановила штрафні санкції (в сумі до 500 тис. франків) для підприємців за
найом кожного нелегального працівника. У Франції,
Німеччині та Люксембурзі застосовують штрафні
санкції не лише стосовно роботодавців, але й самих
нелегалів (можливе навіть тюремне ув’язнення та
депортація).
Хоча половина європейців і підтримує розширення ЄС, проте частина населення боїться під-

вищення рівня безробіття через засилля дешевої
робочої сили. Останнім часом усе частіше лунають
вимоги щодо необхідності обмеження імміграції з
Центральної та Східної Європи, незважаючи на те,
що вільне пересування громадян є одним із фундаментальних принципів ЄС [12].
Більше того, уряд європейських країн усе
частіше вдається до радикальних заходів боротьби з нелегальною міграцією. Яскравим прикладом цього є масове виселення циган – громадян
Румунії та Болгарії з території Франції.
«Стара Європа» та й інші індустріально розвинені країни світу настільки звикли до постійного числа нелегальних мігрантів на їх території,
що в цих країнах уже склалося коло професій,
характерних лише для мігрантів (вантажники,
робітники на конвеєрах, прибиральниці тощо).
Для місцевого населення ці спеціальності непрестижні навіть в умовах широкого безробіття. Крім
того, деякі роботодавці також віддають перевагу
іноземцям-робітникам у порівнянні з національною робочою силою, яка часто менш вибаглива
щодо оплати праці, більш дисциплінована. Більше
того, роботодавці не повинні сплачувати податки
за нелегальних працівників, не повинні дотримуватися норм трудового законодавства щодо оплати
праці, робочого часу та часу відпочинку, гарантій
та компенсацій працівникам і т.п.
Безправне становище нелегальних мігрантів зумовлено подвійним порушенням законодавства з їх боку - незаконним проживанням та
незаконним працевлаштуванням за кордоном.
Вони позбавлені можливості звернутися за дипломатичним і правовим захистом до відповідних
консульських служб України. Хоча, зрозуміло,
що таке порушення законодавства держави працевлаштування не може тягнути за собою позбавлення основних прав і свобод людинитрудового мігранта [7].
Ведучи мову про нелегальну працю українців за кордоном, варто відзначити, що українські заробітчани таки відрізняються від решти трудових мігрантів кількісним складом жінок порівняно з чоловіками. Переважно мігранти з України – це жінки. Більшість із них свого часу, сімдесять років тому, залишили вдома дітей – маленьких чи підліткового віку. Вихованням чад здебільшого займались і продовжують займатися
бабусі, тітки чи рідний батько [2].
Важко уявити, скільки дітей залишились
вдома без материнської уваги і, звичайно, належного виховання. Наслідок – не тільки негативний
вплив на сім’ю в цілому, а й на суспільство, оскільки залишені напризволяще діти, на жаль, часто
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перетворюються на малих правопорушників, злочинців, сприяють поширенню алкоголізму та наркоманії. І цей перелік може бути продовжений.
Крім того, жінки-емігрантки в пошуках
принаймні якогось заробітку стають жертвами
секс-індустрії і секс-туризму, які перетворилися
у глобально організований надприбутковий бізнес, що практично не визнає національних кордонів. Секс-індустрія у мегацентрах індустріально розвинутих країн стала складовою глобальної
«економіки послуг». Сьогодні сфера сексуальних
і навколосексуальних послуг надає багато міграційних можливостей для жінок з країн-донорів.
Це, у першу чергу, непрестижні робочі місця, що
не вимагають високої кваліфікації, з тяжкими
умовами праці та низькою оплатою.
Отже, складається негативний соціальний
імідж жінок-мігрантів, стереотип, що вони, зазвичай, виконують непрестижну роботу, ту, яка
часто засуджується суспільством (наприклад,
секс-зайнятість) [11, с. 29].
Ще одним суттєвим мінусом нелегальної
імміграції є відтік капіталу із одних країн у інші.
Так, за оцінкою фахівців інституту демографії та
соціальних досліджень НАН України, мігранти
заробляють 4,7 – 7,5 млрд. дол. на рік. За припущеннями дослідників НАН, в Україну надходять
близько половини цих коштів, тобто 2,5 – 3,5
млрд. дол. Представники органів державної влади припускають, що українські мігранти переказують на батьківщину до 8 млрд. дол., тоді як
фахівці комерційних банків, що працюють на
ринку грошових переказів, говорять про 12 млрд.
дол. на рік. Вражаючі дані, адже вони становлять
п’яту частину ВВП країни. Причому абсолютна
більшість коштів пересилається через неофіційні
канали [8, с. 244].
Це і призводить до розквіту тіньової економіки, нестачі коштів у державному бюджеті як
наслідку несплати податків, зменшення ВВП
країни і т.д.
На жаль, так формується «замкнене коло» економічна криза прямо пропорційна нелегальній міграції, а нелегальна міграція сприяє погіршенню економічної ситуації в країні.
Очевидно, що викорінити масовий виїзд
громадян однієї країни до іншої можна лише за
допомогою комплексу взаємопов’язаних послідовних заходів, починаючи з удосконалення правової освіти та правосвідомості, закінчуючи реформою законодавства.
Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити такі висновки:
1. Нелегальні мігранти – це особи, які не66

законно в’їжджають у якусь країну з наміром
оселитися там або після закінчення терміну дії
візи продовжують знаходитися в країні, але не
мають дозволу на проживання.
2. Число нелегальних мігрантів у світі досить велике – від 150 до 175 млн. осіб. Кількість
трудящих-мігрантів з України становить собою
близько 5 млн. громадян.
3. Причини нелегальної міграції, в основному, мають економічний характер. Цим і пояснюється велика кількість заробітчан-нелегалів у
економічно розвинених країнах.
4. Нелегальна міграція з метою заробітку
має як позитивні, так і негативні риси, проте мінусів цього явища у загальносвітовому контексті
значно більше. До них належать: негативний
вплив на економіку, демографічні проблеми, поширення злочинності, нетипових інфекцій та захворювань, наркоманії, алкоголізму. Особливу
увагу привертає вплив нелегальної міграції на
розвиток секс-індустрії.
5. Усі недоліки, пов’язані з нелегальною міграцією з метою працевлаштування, призводять
до того, що економічно розвинені країни вживають заходи для скорочення чисельності нелегалів
на їх території, запобігання та припинення міграційних процесів.
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ILLEGAL MIGRATION FOR EMPLOYMENT AND ITS LEGAL REGULATION
Summary
The authors examined the nature, causes and consequences of illegal migration. The analyses
international regulations, conventions and treaties, aimed at preventing the spread of this phenomenon.
Руденко О.В., Линева И.И.
НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ЕЁ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация
Авторы исследовали природу, причины и последствия нелегальной миграции. Проанализированы международные нормативно-правовые акты, направленные на предупреждение распространения этого явления.
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Досліджується питання угоди про вибір застосовного права сторонами міжнародних приватних відносин.
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Постановка проблеми. Інтеграція України
до європейського і світового співтовариства передбачає в якості необхідних своїх передумов
здійснення широкого кола заходів не лише політичного, а й соціального, культурного і, особливо, – економічного характеру. В цьому аспекті
особливої актуальності набуває подальше вдосконалення правового регулювання зовнішньоекономічних відносин українських господарюючих суб’єктів з їх іноземними контрагентами.
Таке вдосконалення не в останню чергу поєднане
із закріпленням і практичною реалізацією класичного, але відносно нового для міжнародного
приватного права України принципу автономії
волі. Указані процеси вимагають реформування
правового регулювання у сфері міжнародного
приватного права, оскільки велика кількість цивільних відносин, що раніше мали внутрішній
характер, отримали статус міжнародних. Українське законодавство розвивається швидкими темпами, вбираючи світовий досвід, що ще раз підкреслює необхідність проведення комплексних
наукових досліджень у даній сфері.
Одним з найважливіших питань при реалізації принципу автономії волі є угода сторін про
обрання застосовного права. Від вирішення цього питання буде залежати питання правового регулювання самих відносин і проблема застосовного права, зокрема.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання угоди про вибір права при реалізації
принципу автономії волі актуальне й з огляду на
ступінь його наукової розробки. Теоретичному
дослідженню умов дійсності правочину про вибір
права в українській науці міжнародного приватного права майже не приділялось уваги. Частково
проблему способів вираження автономії волі досліджував Кисіль В. І. Окремі питання розглядалися
такими російськими вченими, як Д. Мосс, А. Покровська, Филиппов А.Г., Тригубович Н.В.
Аналіз норм міжнародних договорів з приводу даного питання проводили Розенберг М.Г.,
М. Бардіна, А. Комаров. Водночас даній проблемі, як самостійному предмету дослідження, приділялося надзвичайно мало уваги, вищезгадані
68

дослідження присвячені даному питанню або
частково, або тільки окремим сторонам даної
проблеми.
Мета статті – з’ясувати природу, поняття
та правове регулювання угоди про вибір права
при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві, а також проаналізувати міжнародно-правове та національне та зарубіжне регулювання даної проблеми.
Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося вище, автономія волі передбачає “договірний” елемент, тобто автономія волі - це
перш за все угода про вибір права, це договір з
колізійним змістом.
Обрання сторонами відповідного правового регулювання виражається в укладанні так
званої угоди про право – цивільно-правової угоди, сторони якої визначають право, застосовне до
“основної” угоди, ускладненої іноземним елементом та укладеної тими ж особами. Метою укладення такої угоди є визначення відповідного правового регулювання угоди, і в більшості випадків вона
розв’язує проблему застосованого права при розгляді будь-якого спору сторін, що випливає з даного договору або пов’язаного з ним.
Угода про застосовне право може міститись
як в тексті відповідної угоди як одної з її умов, або
складеної у вигляді окремого документу.
На думку багатьох учених, угода про застосовне право носить службовий характер по
відношенню до основної угоди і несе страхувальну функцію на випадок виникнення спірної
ситуації між сторонами угоди та на випадок судового вирішення спору.
Правове регулювання питань, пов’язаних із
укладанням угоди про право, його змістом і застосуванням, досить загальне, що, в принципі,
може пояснюватись прикладним характером такої угоди. Угода про застосовне право як цивільно-правова угода, або як одна з її умов підпорядковується нормам цивільного або торгового права, що регулює відповідний вид угоди з урахуванням спеціальних норм. В основному спеціальні
норми присвячені обмеженню вибору права сторонами угоди, ускладненої іноземним елементом.
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Угода про вибір права, застосовного до цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом

Застосувавши за аналогією положення ч. 1
ст. 47 закону України Про міжнародне приватне
право (далі МПрП-Закон), проблему угоди про
вибір права можна розділити на три складових:
по-перше, положення щодо «прав і обов’язків
сторін», «дійсності договору» та «наслідків недійсності договору» (відповідно пп. 3, 1, 7 ч. 1 ст.
47), тобто про зміст угоди у вузькому сенсі, або
про питання укладення угоди; по-друге, щодо «виконання договору», «наслідки невиконання або
неналежного виконання договору» та «припинення договору» (пп. 4-6 ч. 1 ст. 47); по-третє, інші
положення щодо «відступу права вимоги та переведення боргу згідно з договором», та «тлумачення
договору» (відповідно пп. 8, 2 ч. 1 ст. 47) [1].
Угода про вільний вибір права відрізняється своїм предметом від будь-якої іншої угоди,
при цьому вона часто є частиною пророгаційної
(арбітражної) угоди. Сказане вище підтверджується арбітражною практикою, зокрема у справі
№ 75 від 05.06.2005 р. МКАС при ТПП України
зазначалося: «В арбітражному застереженні в
контракті сторони визначили застосовуваним
матеріальне право Швейцарії» [7, с.95].
Останнє дозволяє щодо угоди про вибір
права сказати, що вона має за аналогією з пророгаційною (арбітражною) угодою дві особливості:
По-перше, її укладення та чинність прав та
обов’язків сторін не залежить від угоди, щодо якої
визнається вільний вибір права, тобто в разі недійсності основної угоди угода про вибір права може
бути чинною. По-друге, до змісту угоди про вибір
права застосовується те саме право, що й до змісту
основної або пророгаційної (арбітражної) угоди.
Зв’язок угоди про вибір права і пророгаційної (арбітражної) угоди виявляється в тому,
що питання про дійсність угоди про передачу
справи на вирішення тому чи іншому суду (арбітражу) буде вирішуватись судом (арбітражем),
керуючись правом, обраним сторонами щодо
даної пророгаційної (арбітражної) угоди, а при
його відсутності, – щодо договору в цілому.
Водночас угода про вибір права часто є складовою пророгаційної (арбітражної) угоди. Така
двозначність правового статусу угоди про вибір
права дозволяє вести мову про необхідність застосування аналогії при розв’язанні проблеми
«компетенції компетенції» в міжнародному комерційному арбітражі та при визначенні питання
про дійсність угоди про вибір права.
Угода про вибір права в частині її виконання, наслідків невиконання або неналежного виконання та її припинення, також має особливості, аналогічні особливостям пророгаційної (арбі-

тражної) угоди, ускладнені при цьому тим, що
правове вирішення проблеми виконання тощо, може бути відокремлене від правового вирішення
проблеми згаданої в попередньому абзаці. Це стосується й питання цесії та тлумачення угоди про
вибір права, при цьому питання цесії матиме практичне значення тільки тоді, коли ця угода є складовою основної пророгаційної (арбітражної) угоди.
Зміст угоди про вибір права можна визначити й інакше, а саме за допомогою визначення
предмета зазначеної угоди. Цей предмет може
бути визначений у вузькому і широкому сенсі.
У вузькому сенсі предмет вибору обмежується
тільки матеріальними нормами, а в широкому
вибір права може містити також колізійні та процесуальні норми. Проблема визначення предмету
угоди про вибір права як такого, що включає або
не містить вибір колізійних норм, аналізується нами нижче в контексті відношення автономії волі та
зворотного відсилання. У цьому місці зупинимося
тільки на питанні про те, чи передбачає вибір права
також вибір процесуальних норм.
Питання про вибір процесуальних норм порізному вирішується в міжнародному цивільному процесі та міжнародному комерційному арбітражі. У першому випадку належить керуватися
положеннями Гаазької конвенції про міжнародний цивільний процес 1954 р. За загальним правилом до процесуальних норм застосовується
принцип lex fori, тобто угода про вибір права в
тій частині, яка стосується вибору процесуальних норм, які мають бути застосовані судом загальної юрисдикції, буде нікчемною. Та, незважаючи на те, що із правила lex fori щодо процесуальних норм є виняток, так, відповідно до ст.
14 Гаазької конвенції про міжнародний цивільний процес, при здійсненні певних процесуальних дій (наприклад, виконання іноземних судових доручень) допускається застосування іноземних процесуальних норм, – таке застосування
відбувається не на основі вибору процесуального
права сторонами, а на підставі відповідного звернення іноземного суду. Отже, і в цій останній
частині не визнається можливість сторін вибрати
процесуальне право.
Це узгоджується із панівною думкою про те,
що, як зауважує М.М. Богуславський, іноземний
закон, як правило, не підлягає застосуванню в російському суді з питань, які за російським законодавством вважаються процесуальними [4, с.352].
Інша правова ситуація існує у міжнародному комерційному арбітражі, коли виникає питання про можливість розповсюдження норм
права, обраного сторонами, на сам арбітражний
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процес. Це питання є частиною більш загального
питання про можливість сторін визначити процедуру розгляду справи у відповідному арбітражі. За загальним правилом сторони мають таку
можливість, у т.ч. існує можливість застосування
до арбітражної процедури права іноземної держави, обраного сторонами.
«Текст Нью-Йоркської конвенції 1958 року
про визнання і виконання іноземних арбітражних
рішень передбачає право арбітражних судів застосовувати іноземні процесуальні норми права
при наявності відповідної угоди сторін (п. 1 d, 1 e
ст. V). Відсутність такої угоди зобов’язує арбітражі застосовувати норми країни місцезнаходження, порушення яких веде до відмови у визнанні і приведенні рішення до виконання. Європейська конвенція вказує на право сторін «установлювати правила процедури, яких повинні дотримуватись арбітри (b-iii IV)» [6, с.352].
Та в колізійній доктрині єдиного підходу
до розв’язку даної проблеми не існує. Так, Д.К.
Мосс, яка спеціально досліджувала цю проблему, вказує на два крайні погляди. Ідеться, насамперед, про позицію, відповідно до якої діяльність
міжнародного комерційного арбітражу повністю
визначається на підставі правила lex arbitri, тобто угода про вибір права, застосовуваного до арбітражної процедури, вважатиметься нікчемним:
«із норм, згідно з якими інституційні арбітражні
суди створюються при національних органах,
таких як торгові палати, чітко випливає, що діяльність таких арбітражів підпорядковується закону країни, де арбітраж засідає» [5, с.13].
Протилежною точкою зору є доктрина «делокалізації договору», суть якої зводиться до
оголошення арбітражу «породженням» договору,
що робить його діяльність незалежною від норм
права місця знаходження арбітражу[5,С.15-22].
У цілому, у даному випадку йдеться про
обмеження вільного вибору права та про спосіб
вираження цього вибору, який повинен бути досить чітким і певним. Крім того, охоплення правом, обраним сторонами договору, також процесуальних питань, ставить питання про єдність
правового регулювання основного договору й
арбітражної угоди. Виходячи із відсутності прямої заборони, а також теоретичного обґрунтування можливості розщеплення договірного статуту, на останнє питання можна дати позитивну
відповідь. Тому нами пропонується в законі
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» передбачити норму такого змісту: «Арбітражна угода регулюється правом договору, якщо
інше не передбачене угодою сторін».
70

Як уже зазначалося вище, автономія волі
передбачає договірний або квазідоговірний елемент, тобто автономія волі – це перш за все угода про вибір права. «Обрання сторонами відповідного правового регулювання виражається в укладанні так званої угоди про застосовуване право
– цивільно-правової угоди, сторони якої визначають право, застосовуване до «основної» угоди,
ускладненої іноземним елементом та укладеної
тими ж особами. Метою укладення угоди про
застосовуване право є визначення відповідного
правового регулювання угоди, і в більшості випадків воно слугує для розв’язання проблеми
застосовуваного права при розгляді будь-якого
спору сторін, що випливає з угоди або
пов’язаного з ним» [6, с.345].
Насамперед варто зупинитися на аналізі
письмової та усної форми зазначеної угоди.
Тісний зв’язок угоди про застосовуване
право і арбітражної угоди вказує на схожість їх
правових режимів. Оскільки, згідно з п. 2 ст. 7
Закону України „Про міжнародний комерційний
арбітраж”, арбітражна угода укладається в письмові формі, то, спираючись на аналогію закону,
можна стверджувати про необхідність письмової
форми для угоди про вибір права.
Крім того, згідно з вищезгаданою ст. 7,
угода вважається укладеною в письмовій формі,
якщо вона міститься в документі, підписаному
сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або
з використанням інших засобів електрозв’язку,
що забезпечують фіксацію такої угоди, або
шляхом обміну позовною заявою та відзивом на
позов, в яких одна із сторін стверджує наявність
угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання в угоді на документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за
умови, що угода укладена в письмовій формі і це
посилання є таким, що робить згадане застереження частиною угоди [2].
Аналіз національного законодавства свідчить, що вимога про письмову форму укладання
угоди про обране право стосується лише випадків,
коли однією із сторін договору виступає особа, національне законодавство якої містить імперативну
норму щодо обов’язкової письмової форми.
На необхідність укладання угоди про вибір
права в письмовій формі вказує і ч. 2 ст. 6 Закону
України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
від 16.04.1991[3], що містить вимогу про дотримання письмової форми укладення зовнішньоекономічного договору українськими суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності. А оскільки
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угода про вибір права формально підпадає під
ознаки зовнішньоекономічного договору, то до
даної угоди може бути застосоване вищезгадане
правило ст. 6 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Як стверджує російський учений М.Г. Розенберг, у практиці міжнародного комерційного
арбітражу зустрічаються випадки усного укладання угоди про застосовуване право в арбітражному засіданні [8, с.14], однак при цьому така
форма викликає серйозну критику, зважаючи на
те, що «факт укладання угоди фіксується в протоколі засідання, який підписується арбітром,
підписи сторін на вказаному документі відсутні.
Отже, зафіксовану арбітром угоду не можна
вважати належно укладеною» [6, с.345].
Отже, угода про вибір права на практиці
може укладатися як в письмовій, так і в усній
формі. Письмова форма більш надійна з погляду
визначення арбітражем справжнього волевиявлення сторін щодо права, яке має регулювати їх
стосунки. Тому доречні типові форми укладання
угоди про вибір права, що полегшує цивільний
та комерційний обіг.
Висновки. По-перше, автономія волі може
вважатися не тільки колізійним принципом, а й
колізійною нормою тільки тоді, коли в цій нормі
є обсяг і прив’язка. На нашу думку, автономія
волі є колізійною нормою, яка має як складові
обсяг і прив’язку. Установлення, насамперед,
обсягу цієї колізійної норми, незалежно від того,
наскільки обсяг визначений, можна здійснити за
допомогою поняття умовної (гіпотетичної) правової норми. Це в окремих випадках стосується і
визначення прив’язки lex voluntatis. За допомогою комбінування елементів обсягу і прив’язки
колізійної норми про автономію волі здійснюється конкретизація загальної правової ідеї вільного вибору права. Визначивши обсяг і прив’язку колізійної норми про автономію волі, можна
належно здійснити правову кваліфікацію ситуації, коли виникає потреба у сторін обрати право,
яке б найбільш вдало й ефективно регулювало їх
відносини з іноземним елементом. Отже, вільний
вибір права є кінцевою метою застосування колізійної норми щодо автономії волі.
По-друге, теорія «подвійного визнання»
автономії волі розв’язує як підсумовану вище
проблему конструювання колізійної норми про
автономію волі, так і питання про зміст і форму її
реалізації на практиці. Маємо на увазі, щонайперше, амбівалентність згаданої теорії.
По-третє, зміст угоди про автономію волі
може бути визначеним як у тексті основної угоди

в якості однієї з її умов, зокрема в такій її частині, як пророгаційне (арбітражне) застереження,
так і в тексті пророгаційної (арбітражної) угоди,
або може бути укладеною у вигляді окремого
документа. Хоча письмова форма угоди про вибір права не є загальнообов’язковою у міжнародній практиці, що означає, що вона може бути й
усною, проте остання в силу своєї непевності має
суттєвий недолік. Відповідно до українського
законодавства, угода про вибір завжди має укладатися в письмовій формі. Останнє, проте, не
суперечить тому, що вибір права в ситуації за
участю українського учасника, тим не менше,
може бути визначений на підставі мовчазного
волевиявлення і конклюдентних дій сторін.
По-четверте, угода про вибір права за своєю суттю аналогічна до природи пророгаційної
(арбітражної) угоди, тобто, іншими словами, має
з нею дуже тісний зв’язок. Це пояснюється не
тільки тим, що обидві угоди мають службовий
характер стосовно основної угоди, а й тим, що
вони є автономними структурними елементами
цієї основної угоди. Тому питання про вибір права має бути вирішене незалежно від того, чи спір
виник про дійсність або недійсність основної
угоди, бо у протилежному випадку, якщо на підставі вибраного права основна угода має бути
визнана недійсною, то угода про вибір права, як
частина даної угоди, також буде вважатися недійсною, що тягне за собою не тільки порушення
принципу автономії волі, а й є такою логічною
суперечністю, яка не може бути усунена.
У нормальній ситуації зміст угоди про вибір права підпорядковується нормам цивільного
або торгового права, що застосовується до основної або пророгаційної (арбітражної) угоди. Не
буде суттєвим порушенням у випадку укладення
окремої угоди про вибір права таке її застереження, відповідно до якого до цієї угоди визначається право, що до неї має застосовуватися.
По-п’яте, форма угоди про вибір права повинна також регулюватися правом, яке застосовується до форми основного договору.
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AN AGREEMENT ABOUT CHOICE OF LAW, APPLICABLE TO CIVIL LEGAL
RELATIONS, COMPLICATED BY FOREIGN ELEMENT
Summary
In given clause is discoverer the problem of a agreement about choice of regulating law. The author
gives the characteristic to the sights of scientific from different legal systems according to this problem, the
attitude of foreing and national systems of law on the given problem.
Key words: international private law, autonomy of will, conflict of law norm, agreement about choice
of law.
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Соглашения про выбор права, применимого к гражданско-правовым отношениям
с иностранным элементом
Аннотация
Рассматривается проблема соглашения про выбор применимого права сторонами международных частных отношений.
Ключевые слова: международное частное право, международный, автономия воли, соглашение
про выбор применимого права.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Автор в порівняльному аспекті аналізує деякі ознаки правових статусів центральних банків країн Європи. Досліджує особливості правового статусу центральних банків в державах-членах ЄС та третіх країнах, і
сформулювані висновки щодо удосконалення правового статусу центрального банку України при проведенні
процесу адаптації українського фінансового законодавства до норм Європейського Союзу.
Ключові слова: центральний банк, країни-члени ЄС, правовий статус.

Постановка проблеми. Банківську систему кожної країни порівнюють з кровоносною
системою, тоді слід відмітити, що центральний
банк є серцем цієї системи. Від його ефективної і
належної діяльності буде залежати не тільки функціонування банківської системи в країні, але
також всієї економіки. Саме тому автор окреслює проблему даного дослідження як розгляд та
аналіз засад створення та діяльності центрального банку в країнах Європи.
Метою публікації є у розрізі зовнішньополітичного напрямку України – інтеграції в ЄС,
вирішити наступні завдання: дослідити засади
фінансово-правового аспекти створення та діяльності центральних банків в країнах Європи та
сформулювати висновки і розробити de lege
ferenda щодо удосконалення правового статусу
Національного банку України.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Слід відмітити, що даною проблематикою займались наступні юристи-науковці Л. Воронова [1], Н. Єрпильова [2], Г. Тосунян [3], Н. Хімічева [4] та інші науковці країн Європи, але ними
були проаналізовані деякі аспекти організації
банківських систем у державах-членах ЄС, але
не проведений комплексний порівняльно-правовий аналіз регулювання організації та функціонування банківської системи в країнах Європи.
Виклад основного матеріалу. Правовим
статусам центральних банків кожної європейської країни приналежні тільки їм характерні особливості. Проаналізуємо основні завдання, які лежать перед кожною країною для забезпечення
ефективної діяльності центрального банку:
1. Основою для визначення правового статусу центрального банку є визначення його організаційно-правової форми, участі держави при
створені і участі держави в формуванні статутного капіталу центрального банку. А також чи
центральний банк створюється як юридична особа. В країнах Європи центральні банки створюються в різних організаційних формах: як держа-

вна юридична особа, як акціонерне товариство з
100% державною формою власності, як акціонерне товариство з участю приватного капіталу
тощо. Відмітимо, що всі центральні банки в країнах Європи були створені як юридичні особи.
Україна, при проведені процесу створення
центрального банку, взяла за зразок створення
центральних банків країнами Центральної та
Східної Європи, а саме створила центральний
банк як юридичну особу, як особливий центральний орган державного управління, в якій держава формує 100% статутний капітал.
2. Наступним вкрай важливим завданням
при закріплені правового статусу центральних
банків є визначення мети діяльності, так як з
окресленням мети буде випливати побудова організаційної структури та її формування, визначення функцій, окреслення повноважень та фінансових інструментів, закріплення юридичної
відповідальності за діяльність центрального банку. Відмітимо, що проведення грошово-кредитної політики є функцією центрального банку за
допомогою якої ЦБ досягає мети яку закріплює
законодавець, як правило, спеціальними правовими нормами. На відміну від більшості країн
Європи Україна закріпила основну функцію Національного банку в Конституції, що на нашу
думку є правильним кроком на шляху для забезпечення незалежної діяльності центрального банку,
так як зміна політичних еліт та думок щодо побудови структури державного управління не впливає
на діяльність НБУ. Але відмітимо, що в Україні
було закріплено в ст. 99 Конституції України основну функцію НБУ, а це – забезпечення стабільності
національної грошової одиниці, на відміну від мети
центральних банків розвинутих країн Європи –
забезпечення цінової стабільності.
Саме тому на думку автора слід, по перше
змінити основний підхід щодо закріплення правового статусу Національного банку України, а
саме визначити Конституції мету діяльності, а
цій площині, на зразок центрального банку Єв-
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ропейського Союзу, закріпити мету НБУ – забезпечення цінової стабільності.
3. Наступним основним завданням, яке повинна вирішити кожна держава, є закріплення
незалежності центрального банку (надалі - ЦБ).
Саме тому при створенні Європейського Союзу у
Маастрихтському договорі були закріплені два
найбільш важливі принципи діяльності Європейського центрального банку (надалі - ЄЦБ): принцип єдиної чітко визначеної головної мети ЄЦБ –
забезпечення цінової стабільності та принцип
незалежності ЄЦБ (від органів ЄС та від державчленів ЄС) [5].
Незалежність центрального банку, на думку автора, визначається такими факторами:
1) політична незалежність; 2) незалежність від
уряду; 3) інституційна незалежність; 4) особиста
незалежність членів органів управління центрального банку [5]; 5) економічна незалежність
центрального банку від інших органів державної
влади [6]; 6) фінансова незалежність; 7) Іструментальна незалежність; 8) функціональна незалежність; 9) майнова незалежність; 10) цільова
незалежність.
Розглянемо засади незалежності центральних банків. Незалежність центральних банків
держав-членів ЄС є обов’язковим елементом їх
правового статусу, керуючись ст.ст. 1-10 Статуту
ЄСЦБ та ЄЦБ. Незалежність центральних банків
держав-членів проявляється у закріпленому в
національному
нормативно-правовому
акті
принципі незалежності та у забороні впливати на
діяльність всім без винятку суб’єктам, як на їх
території, так і на всій території ЄС.
Відмітимо, що на зразок розвинутих країн
встановили незалежність центральних банків і
країни Східної Європи - Україна та Російська
Федерація. Так згідно із Законом РФ «Про
Центральний банк Російської Федерації (Банк
Росії)» Банк Росії наділений повною незалежністю у своїй діяльності, а згідно Закону України
«Про Національний банк України» - центральний
банк, у сфері своєї безпосередньої діяльності,
наділений повною незалежністю.
4. Наступним завданням є – окреслення
взаємозв’язку центрального банку з центральними органами влади. В цій площині автор відмічає, що незалежність центрального банку країн
Європи не означає відсутність підзвітності та
співпраці з президентом, парламентом та іншими
державними інститутами.
Як правило, центральні банки підзвітні парламентам та президентам кран Європи. В Україні закріплено ступінь підзвітності та окреслені суб’єкти
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перед якими підзвітний НБУ Законом України «Про
Національний банк України». Визначено, як в державах-членах ЄС, що НБУ підзвітний Верховній Раді
України та Президенту України.
У кожній країні відносини між державними
органами та національним центральними банками різні, так як вони залежать від національної
історії формування системи державної влади та
традицій державотворення, особливостей державного устрою, кредитної системи та розвитку
ринку капіталу. Відмітимо, що загальні аспекти
взаємодії визначені в нормативно-правових актах
Швейцарії1, Німеччини2, Угорщини3, Австрії,
Польщі, України та інших європейських країн.
Відмітимо, що в державах-членах ЄС державні
органи повинні погоджувати між собою економічні та фінансові дії і політику, яку вони проводять у країні. Тобто взаємовідносини ЦБ з урядами країн Європи багатогранні та складні. Виділимо кілька сфер та механізмів взаємодії урядів з ЦБ: уряд надає для ЦБ макроекономічні показники щодо функціонування держави; центральний банк виконує функції фінансового агенту
уряду; керівництво ЦБ бере участь у засіданнях
уряду та представляє інформацію в розрізі проведеної монетарної політики; ЦБ та уряд проводять консультації та інше.
Співпраця Національного банку України з
Кабінетом Міністрів України базується на засадах рівноправності з елементами законодавчо
обов’язкової співпраці у фінансовій сфері
[7, c. 32], але з неправильно розставленими акцентами щодо проведення взаємних консультацій щодо грошово-кредитної політики та здійснення загальнодержавних програм економічного та соціа1

Згідно ст. 2 Закону Швейцарії про Національний
банк: «Перед прийняттям рішення у сфері економічної та монетарної політики Федеральна рада (уряд) та
Національний банк інформують один одного і координують відповідні заходи».
2
Ст.13 Закону про Бундесбанк визначає порядок прийняття найважливіших рішень у сфері здійснення
грошової політики – уряд проводить консультації з
головою центрального банку.
3
Уряд Угорщини зобов’язаний погоджувати з НБУ
законопроекти щодо кредитної та фінансової системи.
Відзначимо, що міністр фінансів погоджує з НБУ законопроект щодо державного бюджету, а цьому розрізі слід відмітити, що НБУ дає свої висновки щодо
законопроекту міністру фінансів, а після його передачі в парламент для прийняття закону – має право висловити пропозиції до відповідного парламентського
комітету Угорщини. Уряд зобов’язаний запросити
представника НБУ а своє засідання, якщо розглядаються питання, які віднесені до компетенції НБУ.
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льного розвитку (у ст. 52 Закону України «Про Національний банк України»). Так як, на думку автора, не слід законодавцю зобов’язувати проводити
взаємні консультації, а слід зобов’язувати органи
погоджувати дії у відповідних сферах.
5. Забезпечення
стабільності
діяльності
центрального банку, через засади колегіальності і
одноособовості управління центральними банками.
Діяльність, яку виконує центральний банк, реалізуються за допомогою його органів. Адміністративна структура (організація) центральних банків
побудована таким чином, щоб надати відповідному
суб’єкту можливість виконати в повному обсязі
покладені на нього завдання та досягнути мету.
Розглянемо структуру органів управління
національними центральними банками країн Європи. Органами управління Будесбанку є (Бундесбанк має дворівневу систему управління. Його керівними органами є Рада центральних банків та правління (Рада директорів) [8, c. 293]: а)
Рада Центрального банку є найвищим органом,
який визначає валютно-кредитну політику, загальні напрямки операцій і діяльності правління
банку. До складу Ради входять: правління (виконавчий орган) та президенти земельних банків,
яких призначають уряди земель. Рада приймає
загальні директиви з питань порядку ведення
справ і адміністративного управління банком,
визначає способи проведення грошово-кредитної
політики. б) Правління (Рада директорів) відповідає за реалізацію грошово-кредитної політики
через відповідні монетарні інструменти, організацію управління діяльністю банку, інші повноваження, які випливають з функцій банку. Членами правління є президент, віце-президент та
вісім членів правління, яких призначає на цю
посаду президент ФРН терміном на вісім років за
поданням федерального уряду. Це виконавчий
орган Бундесбанку, який відповідає за реалізацію
рішень Ради центрального банку ФРН.
У центральному банку Франції функціонують два колегіальні органи [9; 10]: а) Рада з
грошової політики. Головою Ради є Керівник
Банку Франції. У Раду входять два заступники
керівника банку Франції та шість спеціалістів у
галузі економіки та фінансів. Завданням Ради є
здійснення грошово-кредитної політики, розробленої ЄСЦБ, визначає порядок проведення операцій та розробляє вимоги щодо обов’язкового
резервування. б) Генеральна рада. Раду формують всі члени ради по грошовій політиці, представник Державного казначейства, представник
працівників банку. До повноважень Генеральної
ради входять вирішення питань поточної діяль-

ності, які непов’язані з виконанням завдань
ЄСЦБ. Генеральна рада приймає рішення щодо
кадрових питань, щодо питань видатків Банку
Франції, складання та затвердження звітів, визначення використання прибутку банку тощо.
Найвищими органами Національного банку
Угорщини [11] є Загальні збори акціонерів, Монетарна рада, Дирекція та Наглядова рада. До
повноважень Загальних зборів акціонерів (єдиним акціонером НБУ є держава Угорщина) належать: розробка та внесення змін до статуту;
затвердження балансу НБУ; визначення зовнішнього аудитора; встановлення розмірів заробітних
плат найвищих органів НБУ. Монетарна рада здійснює весь спектр повноважень при здійсненні монетарної політики (щодо вибору інструментів, розробки заходів, їх затвердження тощо). Монетарна
рада складається з мінімум 9 а максимум 11 осіб:
голови НБУ (як голови Монетарної ради за своєю
посадою), одного заступника,та членів, яких призначає Президент Угорщини терміном на 6 років
(після погодження з компетентним комітетом парламенту Угорщини). Члени Монетарної ради є постійними працівниками НБУ.
Керівником центрального банку Угорщини
вважається Голова ЦБ. Голова НБУ призначається Президентом Угорщини терміном на 6 років,
за поданням Прем’єр-міністра. Відмітимо, що
звільнення з посади здійснюється в такому ж порядку. Дирекція НБУ формується з Голови НБУ
та його заступників (мінімум 4, максимум 6 осіб,
які призначаються Президентом Угорщини за
поданням Прем’єр-міністра з погодженням кандидатур з Головою НБУ). Від імені Дирекції діє
Голова НБУ. До функцій дирекції НБУ входять:
виконання функцій НБУ; підготовка щорічного
балансу НБУ; погодження організаційних та
внутрішніх аспектів діяльності НБУ; погодження
бюджету (кошторису) НБУ.
Структура Національного банку України
будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. Керівними органами
Національного банку є Рада Національного банку України (далі - Рада Національного банку) та
Правління Національного банку України (далі Правління Національного банку) [12, c. 26].
На думку автора, організаційна структура
центрального банку України «побудована» належним чином, тільки слід змінити підхід у діяльності Ради НБУ, а саме щодо формування та
діяльності Ради НБУ: а) обмежити кількість разів
перебування на посаді члена ради - до 2 разів,
б) головування в Раді НБУ передати від обраного
голови Ради до Голови НБУ, так як персональну
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відповідальність з діяльність ЦБ несе Голова ЦБ,
в) змінити статус членів Ради НБУ із працівників
що здійснюють свою діяльність на громадських
засадах та постійно діючих працівників центрального банку, основним місцем роботи яких була
б Рада НБУ, тобто перевести їх у de facto постійно діючий орган центрального банку, тобто заборонити суміщати посади членів Ради Національного банку України з виконанням функцій депутата чи інших посадових осіб. На думку автора, сучасна ситуація в Раді центрального банку
України не тільки не сприяє підвищенню ефективності діяльності НБУ, але й стимулює “злиття”
гілок влади, а звідси виникнення корупції. Тому, на
зразок країн Європи, слід заборонити суміщення
функцій члена Ради з функціями депутата парламенту чи членство в уряді, а також членство в керівних органах, наглядових органах і контрольних
органах комерційних банків та інших суб’єктів підприємницької діяльності [15].
6. Принципи діяльності центральних банків.
У законодавствах країн Європи бачимо закріплення принципів діяльності центральних банків, що на
нашу думку, є одним з вирішальних аспектів правового регулювання діяльності центральних банків, так принципи визначають основи не тільки
діяльності, але і надають допомогу при тлумаченні
правових норм та стимулюють розвиток правовідносин у відповідних напрямках.
Отже, слід закріпити в українському банківському та фінансовому законодавствах наступні загальнотеоретичні, європейські та Базельські принципи, та принципи банківського регулювання в Україні [2; 13; 14; 15]: 1) принципи
діяльності центрального банку: а) принцип незалежності НБУ; б) принцип прозорості прийняття
рішень та повної відкритості інформації щодо
грошово-кредитної політики України (всі рішення та позиції членів Ради НБУ та експертів (науковців, практиків тощо) публікувати в офіційних
виданнях НБУ); в) принцип поєднання державного управління з саморегулюванням; г) принцип зацікавленості у результатах роботи центробанку; д) принцип відповідальності за результати
роботи центробанку тощо; 2) у сфері здійснення
грошово-кредитної політики: а) незалежність у
формуванні та проведенні монетарної політики;
б) чітке розмежування державних фінансів і банківської системи, тобто обмеження можливості
Уряду користуватись коштами центрального банку; в) принцип самоокупності у діяльності
центрального банку; г) принцип самостійності у
діяльності; д) принцип контролю за здійсненням
монетарної політики з боку парламенту;
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е) принцип ефективності; є) принцип прозорості
та відкритості; ж) принцип орієнтації на середньострокові цілі тощо; 3) в сфері банківського
нагляду: а) принцип здійснення нагляду країни
місцезнаходження (реєстрації); б) принцип однакових вимог пруденційного нагляду для всіх
кредитних інститутів; в) принцип введення консолідованого нагляду; г) визначення основних
підходів щодо відшкодування видатків по здійсненню нагляду за діяльністю транскордонних
банків (ввести відповідальність наглядової установи в Україні - центрального банку України за
належне здійснення нагляду за банківськими
установами: з одного боку відповідальності перед вкладниками та кредиторами банків за якісне
та ефективне моніторування за дотримання базельських норм та правил, та з іншого – відповідальності перед банками – не порушення законодавства Національним банком України при здійсненні
своїх повноважень при здійсненні нагляду (необґрунтоване відкликання ліцензії, накладення санкцій, незаконне призначення тимчасового адміністратора тощо), що призведе до нанесення збитків
банкам); д) вста-новлення процедури та відповідальності органів нагляду за порушення законодавства чи вчинення помилок при нагляду тощо.
7. Забезпечення прозорості діяльності центральних банків. Основним способом забезпечення прозорості центральних банків служать порядок та форми надання інформації про їх діяльність, як правило, це питання досить належно
врегульовується національними законодавствами. З одного боку, мова йде про надання інформацій (звітування) центральних банків парламентів (відмітимо, що, як правило, ці звіти не затверджуються, наприклад: Польща, Угорщина
тощо), з іншого боку, фінансова звітність центральних банків надається в інформаційних цілях,
для забезпечення прозорості та відкритості діяльності центральних банків. Яскравим прикладом цього може слугувати щоквартальна звітність ЄСЦБ, вільна фінансова звітність публікується кожен тиждень. Окрім цього, ЄЦБ направляє
щорічний звіт про діяльність ЄСЦБ та валютної
політики в Європейський парламент, Європейську
Комісію та Європейську раду. Національні центральні банки використовують різні способи та механізми, наприклад, баланси центральних банків публікуються у ЗМІ для ознайомлення державних
органів та громадськості [16]. Національні ЦБ мають також офіційні сайти, на яких також розміщують інформацію щодо діяльності банку.
Висновок. Отже, згідно вищенаведеного,
аналізуючи de lege lata, автор дійшов до наступ-
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них висновків та розробив de lege ferenda: 1) з
метою врегулювання проблеми відсутності закріплення основної мети центрального банку,
при застосуванні аргументу ratio legis та закріплення відповідальності за невиконання мети та
завдань, визначити основною метою Національного банку України – забезпечення цінової стабільності (за зразком ЄЦБ та більшості державчленів ЄС). Оскільки не вірним для країни, на
думку дисертанта, в даний час є ведення політики по забезпеченню стабільності національної
грошової одиниці, так як сучасна економічна
теорія наголошує на інфляційному нахилі
сучасної економічної політики. Йдеться про те,
що уряди країн намагаються стимулювати
зростання випуску продукції в короткотерміновому періоді, чим створюється додаткова
інфляція, а органи грошово-кредитного регулювання повинні протистояти цьому забезпечуючи
цінову стабільність; 2) для підвищення ефективності діяльності НБУ, слід закріпити в Законі
України «Про Національний банк України»
багатоаспектність його незалежності: політичну
незалежність; незалежність від уряду; інституційну незалежність; особисту незалежність членів органів управління центрального банку; економічну незалежність центрального банку від
інших органів державної влади; фінансову незалежність; інструментальну незалежність; функціональну незалежність; майнову незалежність;
цільову незалежність; 3) внести зміни до
ст. 52 Закону України «Про Національний банк
України» щодо погодження дій уряду у фінансовій сфері з центральним банком; 4) з метою підняття ефективності роботи органів центрального
банку, внести наступні зміни до Закону України
«Про Національний банк України» щодо формування керівних органів НБУ: а) збільшити строк
повноважень голови НБУ з 5 до 7 років; б) голова НБУ є за посадою головою Ради центрального
банку; в) змінити статус членів Ради НБУ, зокрема перевести їх у постійно діючих працівників
(з основним місцем роботи в центральному банку) із встановленням заробітної плати та наданням їм статусу державного службовця; 5) закріпити в українському банківському та фінансовому
законодавствах наступні загальнотеоретичні, європейські та Базельські принципи, і принципи банківського регулювання в Україні: принципи діяльності центрального банку; принципи здійснення
грошово-кредитної політики; принципи банківсь-

кого нагляду; 6) забезпечити транспарентність та
прозорість діяльності центрального банку.
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M.V. Sidak
Legal principles of creation and activity of central banks in the countries of Europe:
comparative analysis
Summary
An author is in the comparative aspect of analiue of some signs of legal statuses of central banks of
countries of Europe. Probes the features of legal status of central banks in the states-members of ES and the
third countries, and to formulate conclusions in relation to the improvement of legal status of central bank of
Ukraine during the leadthrough of process of adaptation of the Ukrainian financial legislation to the norms of
European Union.
Keywords: central bank, countries-members of ES, legal status.

М.В. Сидак
Правовые основы создания и деятельности центральных банков в странах Европы:
сравнительный аналіз
Аннотация
Автор в сравнительном аспекте анализирует некоторые признаки правовых статусов центральных банков стран Европы. Исследует особенности правового статуса центральных банков в государствах-членах ЕС и третьих странах, и сформулированы выводы относительно усовершенствования
правового статуса центрального банка Украины при проведении процесса адаптации украинского
финансового законодательства к нормам Европейского Союза.
Ключевые слова: центральный банк, страны-члены ЕС, правовой статус.

78

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 538. Правознавство.

УДК 349.2
© 2010 р. О.Я. Орловський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Досліджується поняття пенсійних правовідносин, їх характерні особливості в умовах проведення пенсійної реформи в Україні.
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Постановка проблеми. Однією з найбільш
важливих складових соціально-економічних перетворень в Україні є проведення пенсійної реформи. Про необхідність зміни механізму пенсійного забезпечення громадян мова йде вже давно, багато чого в цьому напрямку вже зроблено. Насамперед, це запровадження трирівневої
системи пенсійного забезпечення, яка будується
на єдності солідарної, накопичувальної системи
пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Однак повною мірою здійснити всі перетворення не вдалось, зокрема,
нез’ясованим продовжує залишатись питання
введення в дію накопичувальної системи пенсійного страхування, активно дискутується у суспільстві можливе підвищення пенсійного віку для
жінок, обмеження максимального розміру пенсій.
Зауважимо, що проблеми пенсійного забезпечення
більшою мірою стали заручниками економічної
ситуації в країні, а також часто виступають розмінною монетою у політичних дискусіях. Тому
проведення чергового етапу пенсійної реформи
повинне повинно супроводжуватись одночасними
змінами в економічній сфері, зокрема, введенню
накопичувальної системи повинно передувати
прийняття бездефіцитного бюджету.
Зміни і нововведення у пенсійній сфері роблять актуальними та необхідними наукові дослідження комплексу правовідносин, які виникають при реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення. Насамперед це стосується аналізу правової природи таких відносин, визначення їх поняття та з’ясування характерних особливостей. На дослідженні поняття та особливостей
пенсійних правовідносин в умовах проведення
пенсійної реформи буде зосереджена увага в даній статті.
Стан наукової розробки проблеми. Питання пенсійних правовідносин просто не могло
опинитись поза увагою науковців. Тому не дивно, що практично всі видатні вчені науки права
соціального забезпечення певною мірою аналізували сутнісні характеристики пенсійних відносин, їх види та зміст. Серед учених радянської
доби потрібно відзначити В.С. Андрєєва [1],

Ачаркана В.А. [2], О.Д. Зайкіна [3], Захарова
М.Л. [4], Іванову Р.І. [5], Тарасову В.О. [6], Фогеля Я.М. [7] та інших.
На сучасному етапі проблеми пенсійних
правовідносин досліджують вітчизняні науковці
Андріїв В.М. [8], Болотіна Н.Б. [9, 10], Бойко
М.Д. [11] Пилипенко П.Д. [12], Прилипко С.М.
[13], Стаховська Н.М. [14], Сташків Б.І. [15, 16],
Сирота І.М. [17, 18] та інші. Досить комплексно і
глибоко питання пенсійного забезпечення і пенсійних правовідносин аналізуються в російській
науці права соціального забезпечення. Вагомий
внесок у розробку нової теорії пенсійних правовідносин роблять Гусов К.М. [19] Захаров М.Л. та
Тучкова Е.Г. [20], Лушнікова М.В. та Лушніков
А.М. [21], Мачульська Є.Є. [21] та інші вчені.
Не можна переоцінити значення праць указаних науковців у розвиток вчення про пенсійні
правовідносини, їх особливості. Проте дана проблема постійно буде викликати потребу у подальших розробках і дослідженнях, оскільки вона
не може залишатись осторонь усього комплексу
питань соціального забезпечення, які перебувають
у постійній динаміці. Така вже специфіка соціально-забезпечувальних, і зокрема, пенсійних правовідносин: відображати стан матеріального забезпечення непрацездатних членів суспільства на конкретному етапі історичного розвитку.
Мета статті полягає у дослідженні правової
природи пенсійних правовідносин, визначення їх
поняття та особливостей в умовах становлення
нової моделі соціального забезпечення в Україні,
аналізі сучасного стану пенсійного забезпечення та
можливих перспектив його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Визначення
поняття пенсійних правовідносин традиційно
залежало від особливостей функціонування пенсійної схеми у конкретний історичний період.
Вчені радянського періоду намагалися вивести
поняття пенсійних правовідносин крізь призму
існуючої державної моделі розподільчих соціально-забезпечувальних відносин. Так, О.Д. Зайкін вважав, що пенсійне правовідношення – це
таке юридичне відношення, в якому одна сторона – що досягла певного віку, або непрацездат-
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ний громадянин за наявності окремих об’єктивних підстав пенсійної аліментації має безумовне
право на отримання регулярної (періодичної)
виплати соціально-аліментарного призначення
(пенсії), а друга сторона – орган матеріального
забезпечення – зобов’язана здійснювати таку виплату та вчиняти на користь пенсіонера інші дії,
передбачені законом [3, с.28.]. Подібний підхід
до розуміння даного поняття здійснив і В.С.
Андрєєв, на думку якого пенсійне правовідношення – це юридичне відношення, в якому одна
сторона – орган, що здійснює функції соціального забезпечення , - зобов’язана виплачувати пенсію, а друга сторона – громадянин чи його сім’я
– виконувати передбачені законом вимоги, що
пред’являються до пенсіонера, та отримувати
пенсію [23, с.121]. Наближене визначення пропонує і Т.М. Кузьміна, яка розуміє пенсійне правовідношення як таке, що виникає за волевиявленням громадянина та основі рішення органу
спеціальної компетенції, юридичне відношення,
в якому один суб’єкт – правоздатний громадянин
або сім’я – має право на отримання регулярних
виплат соціально-аліментарного характеру та
зобов’язана виконувати вимоги, що пред’являюся законом до пенсіонера, а другий – забезпечувальний суб’єкт – зобов’язаний сплачувати йому
пенсію певного виду та у визначеному розмірі
[25, с.106]. Наведені визначення пенсійних правовідносин однотипні за своєю природою і підкреслюють публічний характер соціальнозабезпечувальних відносин, розподіл матеріальних благ і послуг з фондів суспільного споживання та соціально-аліментарний або безеквівалентний характер таких відносин. Інакше і бути
на могло, оскільки в радянський період склалася
державна патерналістично-егалітарна модель
соціального забезпечення [21, с.10]. У цій моделі
державі відводилась ключова роль у розв’язанні
соціально-економічних проблем усіх соціальних
груп на зрівнювальній основі. Така ситуація тривала досить довго, тому не було необхідності вносити якісь корективи у розуміння сутності розподільчих публічних пенсійних правовідносин. Зі зміною суспільно-політичного устрою змінились і
підходи до розуміння соціально-забезпечувальних,
і, зокрема, пенсійних правовідносин. Період становлення нового законодавства про пенсійне забезпечення України характеризувався неоднозначністю,
суперечливістю та неузгодженістю цілого комплексу правових норм, існувала, по суті, єдина державна пенсійна система.
В окремих випадках визначення поняття
пенсійних правовідносин науковці давали через
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поняття пенсії як їх основного об’єкта. Зокрема,
К.М. Гусов визначає пенсійне правовідношення
як врегульоване нормами права соціального забезпечення відношення громадянина (сім’ї) з органом соціального забезпечення, яке виникає на
основі рішення комісії з призначення пенсій, за
яким громадянин (сім’я) має право регулярно у
визначені строки отримувати призначену пенсію у
встановленому розмірі, а орган відповідно зобов’язаний її виплачувати [19, с.78]. Вважаємо, що
таке розуміння пенсійних правовідносин звужує їх
характер, і не в повній мірі розкриває їх особливості. Крім того, на сьогодні змінилися правові умови та порядок самого призначення пенсії, а отже, і
природа пенсійних правовідносин.
Від моменту проголошення незалежності
України усвідомлювалася потреба оновлення
пенсійного законодавства, проведення докорінної пенсійної реформи. Пенсійне законодавство
оновлювалося, зазнавало змін і доповнень, змінювались і підходи до поняття пенсійних правовідносин. Уперше для його розкриття почали
використовувати категорію «пенсійні ризики».
Вагому роботу в цьому напрямі провела С.М.
Сивак, яка наголошує, що пенсійне правовідношенння – це передбачене пенсійним законодавством суспільне відношення майнового характеру щодо розподілу спеціальних фондів соціального забезпечення, яке виникає між непрацездатною особою і відповідним компетентним органом при настанні пенсійних ризиків: старості,
інвалідності, втрати годувальника та виражається у праві особи вимагати виплати пенсії та
обов’язку відповідного органу виплачувати її
[26, с.44]. Таке розуміння пенсійних правовідносин досить вдале, підкреслює цілий ряд їх особливостей та ознак, майнову основу формування.
Проте воно дещо неповно відображає мету та
спрямованість пенсійних правовідносин. Аналізуючи наведене визначення, Н.М. Стаховська
абсолютно справедливо вказала, що «…розподіл
спеціальних фондів соціального забезпечення
насправді є метою відповідних правовідносин у
галузі фінансового права, або це було б в значній
мірі справедливим по відношенню до всієї системи правовідносин з пенсійного страхування,
яка включає правовідносини по створенню відповідних страхових фондів та правовідносини по
їх перерозподілу між застрахованими особами. А
якщо говорити про пенсійні правовідносини як
складову системи соціально-забезпечувальних
відносин (і до яких відносяться лише правовідносини по забезпеченню за рахунок пенсійного
страхування), то їх основна мета полягає у на-
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данні відповідного пенсійного забезпечення престарілим та непрацездатним громадянам у визначених законом або договором випадках» [14,
с.105]. Дозволимо собі розширити дану думку і
зазначити, що в умовах функціонування сучасної
системи пенсійного страхування роль і призначення пенсійних правовідносин прямо зумовлена самою природою соціального страхування: розподілі
пенсійних ризиків між усіма його суб’єктами, накопиченні пенсійного капіталу, і при настанні вказаних ризиків – повного та своєчасного фінансування пенсійних виплат. Для вирішення таких завдань і існують конкретні види пенсійних правовідносин. У подальшому ми спробуємо розкрити
сутнісні особливості пенсійних правовідносин саме
в сучасних умовах.
Н.М. Стаховська пропонує розглядати пенсійні правовідносини як тривалі майнові правовідносини, що виникають з приводу надання
престарілим та непрацездатним категорія громадян (сім’ям) у визначених законом страхових або
інших випадках пенсійного забезпечення відповідними державними та недержавними органами за
рахунок суспільних цільових (страхових) фондів
[14, с.105]. Наведене визначення відображає сутнісні ознаки й особливості пенсійних правовідносин
з точки зору їх суб’єктного складу, джерел формування. Разом з тим сучасна соціально-економічна
ситуація та правова дійсність диктують потребу в
подальшому аналізі юридичної природи пенсійних
правовідносин в контексті становлення принципово нових засад пенсіонування.
Досліджуючи поняття правовідносин соціального забезпечення, П.Д. Пилипенко підкреслює їх складну структуру, наявність взаємопов’язаних окремих видів суспільних відносин,
які в комплексі і утворюють цілісну будову даних правовідносин [12,с.127]. Автор указує, що
до структури правовідносин соціального забезпечення входять соціально-забезпечувальні (матеріальні), соціально-страхові та процедурні правовідносини [12, с.129]. Правовідносини соціального забезпечення визначаються П.Д. Пилипенком як урегульовані нормами однойменної галузі суспільні відносини, що існують у сфері соціального забезпечення осіб, які зазнали соціального ризику (соціально-забезпечувальні відносини), а також пов’язані з ними процедурні та соціально-страхові відносини [12, с.129]. Варто підтримати позицію даного науковця про те, що характеризуючи правовідносини у сфері соціального забезпечення та визначаючи їх як самостійний
вид правових відносин, необхідно брати до уваги
увесь комплекс суспільних відносин, які станов-

лять предмет права соціального забезпечення. Відповідно і пенсійні правовідносини П.Д. Пилипенко
розглядає в контексті їх подвійної природи: як соціально-забезпечувальні та соціально-страхові правовідносини [12, с.131, с.156].
Наведений вище аналіз підходів до розуміння поняття пенсійних правовідносин дає всі
підстави стверджувати, що це поняття багатогранне та складне, залежить від низки факторів як
правового, так і соціально-економічного типу.
Тому видається за доцільне виведення поняття
пенсійних правовідносин крізь призму їх сучасних властивостей та характерних ознак, які дадуть змогу виявити роль і місце правовідносин
по пенсійному забезпеченню в механізмі соціального захисту громадян.
Радянська модель пенсійного забезпечення
в основу свого функціонування завжди ставила
такі критерії: 1) основна підстава призначення та
виплати пенсій – старість або (та) стійка тривала
непрацездатність; джерелом забезпечення виступає державна скарбниця або спеціальні фонди,
створювані державою, чи за її сприянням; 3) в
більшості випадків забезпечення пов’язане з колишньою службою, трудовою чи іншою діяльністю [23, с.21]. Крім цього, пенсійне забезпечення надавалось у грошовій формі, яка найбільш
універсальна для задоволення різноманітних потреб громадян. Продовжують зберігати свою актуальність і такі риси, як періодичність, тривалість, у більшості випадках довічність, пенсійного забезпечення, і, відповідно, пенсійних правовідносин. Регулярна, щомісячна виплата пенсії
не тягне щоразу зупинення, припинення та відновлення пенсійних правовідносин, у цьому і
проявляється їх тривалий характер.
Наголосимо, що ознаки пенсійних правовідносин радянської епохи не могли не зазнати
впливу самої розподільчої системи пенсійного
забезпечення СРСР. Так, О.Д. Зайкін виділив такі
основні риси (ознаки) пенсійних правовідносин
як відносин по розподілу фондів суспільного
споживання: 1) індивідуальний характер правовідносин; 2) соціально-аліментар-ний; 3) триваючий; 4) характер фаміліризації [3,с.20-27]. Серед перерахованих ознак на сьогодні найбільшу
дискусію викликає соціально-аліментарний характер пенсійних правовідносин. Вважаємо, що
має рацію С.М. Сивак, яка вважає, що соціальну
аліментарність належить розглядати лише як
ознаку окремих видів пенсійних правовідносин
[26, с.43]. Подібної думки дотримується і Н.М.
Стаховська, стверджуючи, що «шляхом реформування пенсійної системи передбачається вве-
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дення нових пенсійних інститутів, що також матимуть значення для теорії аліментарності пенсійного забезпечення», і наголошує, що це «звужує простір соціальної аліментарності у пенсійному забезпеченні»[14, с.95]. Можемо лише ще
раз підкреслити, що сучасна структура пенсійної
системи України побудована на принципах поєднання розподільчого та накопичувального
джерела формування коштів на фінансування та
виплату пенсій, що практично позбавляє їх аліментарного характеру.
Стосовно такої особливості, як фаміліризація, підкреслимо, що пенсійні правовідносини
виникають з приводу надання певного грошового забезпечення конкретній фізичній особі (за
винятком пенсії в разі втрати годувальника) внаслідок її волевиявлення за умови наявності спеціальної правоздатності. Доцільно називати цю
особливість персоніфікацією або індивідуалізацією. Дана особливість пенсійних правовідносин
виражається у тому, що розмір пенсії зумовлюється періодом трудової діяльності особи, сплатою страхових внесків, розміром середнього заробітку, кількістю утриманців тощо.
Характерною особливістю пенсійних правовідносин є те, що вони не можуть існувати поза сферою правого регулювання. Іншими словами, пенсійні правовідносини виникають тільки
при наявності відповідних норм пенсійного законодавства, і носять, таким чином, владноімперативний характер. Імперативність пенсійних правовідносин зумовлюється максимальною
регламентацією прав та обов’язків сторін, підстав їх виникнення, зміни та припинення.
Досліджуючи особливості пенсійних правовідносин, не можна не зазначити ті з них, які
зумовлюються підставами виникнення, зміни,
припинення, а також суб’єктним складом і змістом цих правовідносин. Юридичний склад як
підстава виникнення пенсійних правовідносин
має свою внутрішньо узгоджену складну структуру. До неї входить комплекс юридичних фактів, які набувають значимості лише при їх комплексному застосуванні. У якості найбільш універсальних юридичних фактів, властивих пенсійним правовідносинам, можна назвати волевиявлення громадянина на призначення пенсійного забезпечення, рішення компетентного органу
про призначення пенсії, пенсійний вік особи,
страховий стаж, втрата годувальника, інвалідність тощо. При цьому абсолютно об’єктивними
фактами, тобто такими, які не залежать від волі
самого суб’єкта правовідносин, вважаються соціальні ризики та стать особи.
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У якості об’єкта пенсійних правовідносин
виступає пенсія як грошова форма пенсійного
забезпечення. Її можна визначити як залежну від
тривалості страхового стажу і величини заробітку, з якого сплачуються страхові внески, щомісячну грошову виплату особі у випадках настання пенсійних ризиків зі спеціально створених для
цього фондів за умов і в порядку, які передбачені законодавством чи договором.
Особливість суб’єктного складу пенсійних
правовідносин полягає в тому, що, з одного боку,
суб’єктом виступає окрема фізична особа або, в
деяких випадках сім’я, що набула пенсійну правоздатність. При цьому законодавство чітко визначає
коло осіб, які підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню, і одночасно закріплює систему
добровільної участі у пенсійному страхуванні для
окремих категорій осіб. Отже, можна говорити про
розширення кола осіб, які потребують соціального
забезпечення, і про законодавче розширення можливостей його надання.
Залежно від рівня пенсійної системи визначається правовий статус іншого суб’єкта пенсійних правовідносин. Так, у солідарній системі
таким суб’єктом є Пенсійний фонд України, у
накопичувальній системі іншим суб’єктом виступає Накопичувальний фонд, який утворюється
Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний
фонд. У системі недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами пенсійних правовідносин є учасники, тобто, фізичні особи, на користь яких сплачуються пенсійні внески (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Здійснюється недержавне пенсійне забезпечення недержавними
пенсійними фондами, страховими організаціями
або банківськими установами [34, ст.2].
Зміст пенсійних правовідносин характеризується чітким взаємозв’язком між суб’єктивним
правом уповноваженої сторони (фізичної особи,
громадянина, який претендує на певний вид пенсійного забезпечення), та кореспондуючим
обов’язком іншої, зобов’язаної сторони (органу,
який правомочний призначати певний вид пенсійного забезпечення). При цьому уповноважена
сторона не має рівноцінного обов’язку, а зобов’язана – права по відношенню до іншої сторони [14, с.101]. Загальна модель змісту пенсійних правовідносин виглядає наступним чином:
суб’єктивному праву особи на отримання певного виду пенсії відповідає зустрічний обов’язок
компетентного органу надати таку пенсію на
умовах, визначених законом чи договором.
Якщо раніше мова йшла про виключно законодавче домінування у питанні встановлення
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прав та обов’язків учасників пенсійних правовідносин, то із запровадженням нових рівнів пенсійної системи, зокрема, накопичувальної, можна говорити про значне розширення кола договірного регулювання таких відносин. Мова йде
про договірне визначення умов пенсійного забезпечення у накопичувальній системі та системі
недержавного пенсійного забезпечення.
Не можна оминути увагою і ще одну особливість пенсійних правовідносин. Практично
всім видам пенсійних правовідносин передують
процедурні правовідносини по призначенню конкретних видів пенсій. Їх головною метою є встановлення юридичних фактів, необхідних для функціонування пенсійних правовідносин. Тому можна
сміливо називати процедурні правовідносини суміжними або допоміжними щодо пенсійних.
Виходячи із проаналізованих особливостей
сучасних пенсійних правовідносин, які існують у
нинішній моделі пенсійного забезпечення та будуть функціонувати за умов запровадження накопичувальної системи і розширення сфери недержавного пенсійного забезпечення, а також беручи до
уваги всі існуючі дефініції даного поняття, можна
запропонувати таке визначення.
Пенсійні правовідносини – це врегульовані
нормами права соціального забезпечення майнові
відносини, які виникають при настанні страхових
або інших визначених законом випадків для матеріального забезпечення громадян (або членів їх
сімей) на умовах, визначених законом або договором, за рахунок спеціальних страхових фондів.
Висновки. Пенсійні правовідносини в
Україні зазнають і будуть зазнавати в подальшому суттєвих трансформацій. На сьогодні треба
вести мову не лише про нові види пенсійного забезпечення, але і про розширення кола осіб,
суб’єктів, що потребують пенсійного забезпечення,
про подальше зближення приватних і публічних
начал правового регулювання пенсійних відносин,
зазнають змін правовідносини у солідарній системі, насамперед у частині підвищення пенсійного
віку, коригування розмірів пенсій.
До особливостей пенсійних правовідносин
сучасного періоду можна віднести: соціальну
спрямованість, періодичність, тривалість, у більшості випадках довічність правовідносин; персоніфікацію (індивідуалізацію); неможливість
існування поза сферою правого регулювання;
наявність особливих підстав виникнення, зміни,
припинення; специфічний суб’єктний склад і
зміст; тісний взаємозв’язок із процедурними
правовідносинами; розширення сфери договірного регулювання пенсійних правовідносин; набут-

тя пенсійними правовідносинами соціальнострахової природи.
Перспективними напрямами подальшого
наукового дослідження видаються з’ясування
правової природи правовідносин у накопичувальній системі, визначення їх місця новій моделі
пенсійного страхування, дослідження правової
природи правовідносин у системі недержавного
пенсійного забезпечення.
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Concepts and features of pension legal
Summary
The article examines the legal concept of retirement, their characteristic features in terms of pension reform in
Ukraine.
Keywords: retirement legal, pension insurance, pension reform.
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Понятие и особенности пенсионных правоотношений
Аннотация
Исследуются понятие пенсионных правоотношений, их характерные особенности в условиях проведения
пенсионной реформы.
Ключевые слова: пенсионные правотношения, пенсионное страхование, пенсионная реформа.
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БІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПОРІВНЯЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Автор досліджує сучасний стан, переваги та недоліки бінарного підходу до порівняльно-кримінологічних
досліджень.
Ключові слова: бінарний підхід, порівняльна кримінологія, рівень злочинності, тематичне порівняння,
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Постановка проблеми. Характеризуючи
сучасний стан методологічних підходів до порівняльно-кримінологічних досліджень, варто зазначити, що вони не є універсальними. Наприклад, проведене автором дослідження стану метарівневого методологічного підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень показало,
що йому властиві, як переваги, так і недоліки [4,
c. 91-92]. В свою чергу, наявність недоліків одного підходу може породжувати й інші підходи, які здатні їх усувати, і не тільки. Так, G.J.
Howard, G. Newman і W.A. Pridemore вважають,
що одним з шляхів усунення недоліків метарівневого підходу є «… більш уважне вивчення
внутрішньої роботи систем кримінальної юстиції
та структурного і культурного контексту злочинності в окремих країнах» і вдається це зробити в
деякій мірі за допомогою «паралельних» досліджень, увага яких зосереджена на ретельному аналізі систем кримінальної юстиції або природи злочинності двох націй [20, p. 167]. Погоджуючись з
думкою цих вчених в загальному, ми, однак, вважаємо, що такі дослідження повинні називатись не
«паралельними», а «бінарними» - за назвою «бінарного» підходу до порівняльних досліджень. Не
вдаючись до обговорення правильності назви підходу, лише відмітимо, що дослідження його сучасного стану, визначення переваг і недоліків його
застосування на сьогодні є актуальним.
Ступінь наукової розробки проблеми. Слід
констатувати недостатню увагу дослідженню бінарного підходу до порівняльно-кримінологічних
досліджень у вітчизняній науковій літературі.
Краща ситуація спостерігається в зарубіжній науковій літературі (G.J. Howard, G. Newman, W.A.
Pridemore). Однак, їх кількість та фрагментарний
характер, на нашу думку, не задовольняє потреби
сучасної порівняльної кримінології.

У зв’язку з цим автор проставив за мету
статті дослідити бінарний підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень, що обумовило
виконання таких завдань: 1) надати характеристику його сучасного стану; визначити 2) його
переваги; та 3) недоліки.
Виклад основного матеріалу. Виконати
поставлені автором завдання, на нашу думку,
доцільніше шляхом відповідей на такі питання.
Що собою представляє бінарний підхід
до порівняльних досліджень? Термін «бінарний» - математичний. Бінарна операція (англ.
binary operation) представляє собою вид математичної операції, яка приймає два аргументи і повертає один результат – тобто з арністю два. Сам
термін «арність предикату, операції або функції»
в математиці – це кількість їх аргументів, або
операндів – є утворенням з назв предикатів невеликої арності (унарний – один аргумент, бінарний – два, тернарний - три). Таким чином «поняття бінарного відношення на заданій … множині …» слід розглядати, як «… операції попарного порівняння елементів даної множини» (А.Г.
Баскаков) [1, c. 113]. Отже, порівняння, яке застосовується одночасно до категорій двох
об’єктів, називається бінарним. Відповідно, підхід, за допомогою якого здійснюється порівняння категорій двох об’єктів – бінарний підхід. Приклади застосування бінарного підходу у
порівняльних дослідженнях існують. Так, у порівняльному правознавстві бінарне порівняння застосовується для порівняння двох правових систем (В.Д. Ткаченко) [5, c. 24]. У порівняльній
політичній соціології застосовується бінарний
аналіз, «… обмежений рамками порівняння двох
країн, ретельно відібраних відповідно до предмету дослідження» (М.Доган і Д.Пеласі) [2, c. 176].
Такі приклади застосування бінарного підходу
можна навести і в порівняльній кримінології.
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Однак, які цілі порівняння категорій
двох об’єктів, що виконане за допомогою бінарного підходу? Будь-яке порівняння переслідує певні цілі, які визначаються залежно від підходу, що застосовується. В даному випадку, порівнюючи категорії двох об’єктів, ми намагаємось знайти спільне між ними, а також й
особливе. Між іншим, характер «подвійності»
такого результату також можна «приписати» бінарному підходу.
Що порівнюється за допомогою бінарного підходу в порівняльній кримінології (або
які категорії порівнюються)? G.J. Howard, G.
Newman і W.A. Pridemore стверджують, що «паралельні» дослідження (на наш погляд - «бінарні») можна поділити на три види: 1) аналіз рівня
злочинності / системи кримінальної юстиції; 2)
тематичне порівняння (topical comparison); 3)
проведення експерименту у двох країнах (replication of an experimental design) [20, c. 167]. Отже,
виходячи з наведеної класифікації, можна виділити такі категорії, які можуть бути піддані порівнянню з використанням бінарного підходу до
порівняльно-кримінологічних досліджень: 1)
рівень злочинності (окремих її видів); 2) явище,
що має безпосереднє відношення до злочинності; 3) результати експерименту у двох країнах.
Слід визнати, що на сьогодні це сама вдала класифікація, однак, яка, на нашу думку, підлягає доповненню такими категоріями: 4) рівень кримінальної віктимізації (crime victimization rate); 5) рівень призонізації (imprisonment rate).
Порівняння рівнів злочинності (її видів)
на рівні двох країн. Прикладів такого виду порівняльно-кримінологічного дослідження з застосуванням бінарного підходу багато. Наприклад, порівняння рівнів насильницьких злочинів
у Швеції і Шотландії (F.H. McClintock i Per-Olof
H. Wikström) дозволило виявити, що рівень повідомлення в поліцію про насильницькі злочини
вищий у Шотландії, хоча рівень реєстрації таких
злочинів поліцією вищий у Швеції [13, p. 220].
Не залишились осторонь і країни Нового Світу
(R. Lenton [24], B.S. Centerwall [12], Jane B. Sprott
і Carla Cesaroni [26]). Так, порівняння рівнів злочинів, повідомлених до поліції, між Канадою і
США (Maire Gannon) показало, що у США вищим є рівень насильницьких злочинів, в той же
час у Канаді – рівень майнових. Не дивлячись на
різницю у рівнях, тенденції злочинності в цих
країнах були схожими на протязі останніх двадцяти років. Цікавими також є результати порівняння рівнів злочинності у дев’яти великих містах цих країн: рівень умисних вбивств вище у
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містах США (крім Бостона, США), в той же час у
Ванкувері та Вінніпезі рівень злочинних проникнень в приміщення та крадіжок транспортних
засобів вищий ніж у будь-якому великому місті
США [18, p. 1]. Порівняльний аналіз насильницької злочинності в Російській Федерації і Японії
(І.С. Скіфський) показав, що існує загальна тенденція росту кримінальної агресії в обох країнах,
однак, на її фоні відбувається зниження рівня
зґвалтувань в Російській Федерації (-5,1%) та
спостерігається істотний приріст збільшення рівня розбійних нападів як в Російській Федерації
(+ 40,3%), так і в Японії (+ 21,9%) [6, c. 98]. Порівняльний аналіз даних про кількість вчинених і
зареєстрованих злочинів, про рівень віктимізації,
про структуру злочинності, про характеристики
арештів у США і Великобританії показав, що
основними характеристиками злочинності в сучасних США і Великобританії являються: загальне існування рівня злочинності і віктимізації за
останні 10 років при стабілізації цього зниження
в останні роки; найбільш серйозне зниження
спостерігається на рівні насильницьких злочинів
(в ряді випадків – до 40%); латентність злочинів
більше 50%; збільшення числа злочинів ненависті; ріст числа жінок, виявлених за вчинення злочинів; стабільно високий рівень занепокоєності
населення проблемами злочинності; низький рівень довіри населення до правоохоронних органів (А.Л. Сморгунова) [7, c. 137-138].
Отже, порівнянню можна піддавати як рівень злочинності, так і рівні видів злочинності.
Однак, при такому порівнянні можуть виникнути
проблема, сутність якої полягає в тому, що не всі
дані, які порівнюються, відповідають дійсності.
Залишаючи іншим критику діяльності органів,
які відповідають за достовірність таких даних,
ми можемо сказати, що офіційно зареєстрований
рівень злочинності, наприклад, прямо залежить
від рівня латентності злочинів, який знову ж таки
залежить від моральних, матеріальних, психологічних та інших характеристик самої нації. Тобто, яка нація – така й злочинність, в тому числі –
й зареєстрована, в тому числі – й латентна. Крім
того, при порівнянні рівнів злочинності також
слід враховувати, що: 1) в кожній країні злочинні
діяння мають різні визначення; 2) в кожній країні
злочинні діяння мають однакові визначення, але
різну сутність; 3) деякі діяння в одній країні злочинними визнаються, а в іншій не визнаються
взагалі; 4) в кожній країні існує своє бачення віднесення злочинів до того чи іншого виду злочинності; 5) в кожній країні процедура збору даних відрізняється від процедури збору даних в
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інших країнах; і т.д. При проведенні дослідження
можуть виникнути й інші складнощі, які можна
передбачити перед його початком.
Тематичне порівняння. В даному випадку
бачиться порівняння на рівні двох країн явища,
яке має безпосереднє відношення до злочинності. G.J. Howard, G. Newman і W.A. Pridemore
вважають, що дослідження такого роду частіше
за все – антропологічні і/або історичні [20, p.
168], та як «відмінний» приклад наводять дослідження неповнолітнього статусу делінквентів в
Японії в порівнянні з неповнолітнім статусом
делінквентів у США (George DeVos) [27, 130180]. Одним з питань, яке розв’язував George
DeVos було чому у американців японського походження спостерігався низький рівень делінквентності, та яким чином це могло бути пов’язане з рівнями делінквентності в Японії. Дослідження DeVos-а мало більше антропологічний
характер. Як такі, що несли історичний характер,
можна назвати дослідження злочинності і розвитку Франції і Німеччини у 19-му сторіччі (Howard Zehr) [29], історичних аспектів насильства у
чотирьох різних містах – Сідней, Лондон, Стокгольм і Калькутта (Ted Robert Gurr, Peter N.
Grabowsky і Richard C. Hula) [19].
Також слід відмітити дослідження, присвячені порівнянню: стану реалізації поліцейських
функцій в Японії і США (David H. Bayley) [8; 9]
та їх реалізації відносно організованої злочинності у США і Канаді (Margaret E. Beare i Frederick
T. Martens) [10]; пенітенціарних систем та права,
що регламентує корекцію засуджених в США і
Європі (Günther Kaiser) [22], прав людини та
права в сфері позбавлення волі у США і Англії
(Adam C. Bouloukos) [11]. Протягом останніх років реалізуються дослідження, спрямовані на порівняння молодіжних банд та «важких» молодіжних груп у США і Нідерландах (Finn-Aage
Esbensen і Frank M. Weerman) [16]. Цікавим є
порівняння відчуття відсутності безпеки і страху
перед злочинністю у Шотландії та Ісландії
(Álfgeir Logi Kristjánsson). Так, результат порівняння показав, що відчуття відсутності безпеки
набагато нижче в Ісландії у зв’язку з тим, що її
населення є більш гомогенним, з сильнішою соціальною інтеграцією, міцними сусідськими відносинами між жителями та менше вираженою
різницею в класах і доходах населення [23]. Порівняння поглядів жителів США і Китаю на смертну кару як на «предиктора» злочину показало,
що у США вона більше сприймається як відплата, у Китаї – утримання від вчинення злочину
(Shanhe Jiang, Eric G. Lambert і Jin Wang) [21]. З

іншою азіатською країною Індією та США також
проведене порівняння на предмет поглядів жителів цих країн на злочинність, злочинців, покарання та надання допомоги соціальними службами (Sudershan Pasupuleti, Eric G. Lambert,
Shanhe Jiang, Jagadish V. Bhimarasetty i K.
Jaishankar) [25]. І таких прикладів можна навести
багато.
При проведенні тематичного бінарного порівняння також можуть виникати певні складнощі – передусім, пов’язані з вибором явища, яке
має безпосереднє відношення до злочинності. На
нашу думку, при його виборі, як об’єкта дослідження, повинна враховуватись актуальність його впливу на злочинність саме у двох країнах.
Проведення експерименту у двох країнах
(replication of an experimental design). Планування
експерименту
(англ.
experimental
design
techniques) – це комплекс заходів, спрямованих
на проведення дослідів, метою яких є досягнення
максимальної точності вимірів при мінімальній
кількості проведених дослідів і збереженні статистичної достовірності результатів. В нашому
випадку, прикладом такого експерименту може
бути дослідження під назвою «Володіння зброєю
і готовність реагувати на загрози насильства:
Сполучені Штати і Японія», яке проводилось у
рамках вивчення соціальних і культурних відмінностей насильства в Японії і США (Paul C.
Friday, John P.J. Dussich, Takayuki Okada, Akira
Yamagami, Richard D. Knudten) [15]. Метою такого дослідження було фіксування поведінки
респондентів у штучно створених ситуаціях. Порівняння результатів показало, що респонденти з
США у двічі більше виявили готовність реагувати,
використовуючи зброю, під час зіткнення із незнайомцем або знайомим, або у разі незаконного вторгнення у їх житло. Готовність реагувати також залежала від статі власника зброї та мети її носіння
(наприклад, для власної безпеки). І ще одна характерна деталь – у разі застосування фізичної сили
нападником готовність реагувати, застосовуючи
зброю, збільшувалась вдвічі у японських респондентів, у 8 разів – американських [17].
Але такі дослідження потребують координації діяльності осіб, які їх проводять, значного
матеріально-технічного забезпечення та їх проведення в одному часовому інтервалі. Крім того,
обов’язковим при проведенні експерименту є
врахування різниць у культурних, моральних,
психологічних та інших характеристиках респондентів з двох країн.
Що стосується порівняння рівнів кримінальної віктимізації (crime victimization rate) і
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призонізації (imprisonment rate) на рівні двох
країн, то слід визнати недостатню кількість таких досліджень. Однак, необхідно відмітити високий рівень таких досліджень на мультинаціональному рівні [14; 28]. Крім того, при порівнянні рівнів кримінальної віктимізації і призонізації
також слід враховувати, що: 1) в кожній країні
«жертва злочину» та «призонізована особа» мають різні визначення; 2) в кожній країні різна
процедура збору даних про жертв злочинів та
«призонізованих» осіб і т.д.
Категорії яких країн порівнюється за
допомогою бінарного підходу в порівняльній
кримінології (або які категорії порівнюються)? Перед тим як відповісти на це питання, зазначимо, що в літературі виділяють два типи бінарних порівняння: пряме і непряме. Пряме бінарне порівняння частіше всього засноване на
історичному методі – дає можливість з більшою
легкістю показати, чим визначається своєрідність, унікальність кожної держави. Непрямим
бінарним порівнянням являється порівняння у
тому смислі, що будь-який інший об’єкт порівняння, який вважається несхожим, розглядається
в залежності від власного бачення дослідника [2,
c. 176]. Однак, так чи інше вибір двох країн залишається за самим дослідником, який повинен
знати, що бінарне порівняння застосовується до
країн з схожими контекстуальними (змістовними) особливостями, навіть, якщо його мета – виявити відмітності між ними. Хоча багато дослідників припускаються помилок, порівнюючи дві
різні між собою країни, розглядаючи це як засіб
надійної оцінки взаємозв’язку, що існує між «системними» змінними, в разі, якщо один і той же
фактор однаково проявляється в двох різних ситуаціях. Отже, бінарне порівняння застосовується до країн з схожими контекстуальними
особливостями, які, на нашу думку, можна визначити, як їх специфічні ознаки.
Будучи протягом всієї історії людства ключовим явищем і поняттям політичного життя,
політичної теорії і практики різних країн, держава як інститут або організація, завжди володіла
своїми специфічними ознаками, виявлення і вивчення яких відкриває шлях до більш глибокого і
різностороннього розуміння не тільки до її минулого й сьогоднішнього, а й до такого розуміння інших держав. Узагальнення думок і суджень
про основні ознаки держави за всю історію розвитку людства, дозволило М.М. Марченку виділити такі основні характеристики держави: 1)
апарат влади і управління; 2) апарат примусу; 3)
розподіл населення за територіальними одини88

цями; 4) адміністративно-територіальний поділ;
5) суверенітет; 5) займи і податки; 6) символи,
пам’ятні дати, атрибути [3, c. 54-61]. Наведений
перелік ознак держави можна визнати, як перелік
узагальнених ознак, і, без сумніву, при виборі
країн для проведення порівняльно-кримінологічного дослідження за бінарним підходом такі
ознаки підлягають деталізації, що дозволить виявити схожість ознак і обумовити вибір країни.
Отже, в порівняльній кримінології за допомогою бінарного підходу до порівняльнокримінологічних досліджень проводиться порівняння рівнів злочинності (окремих її видів), кримінальної віктимізації і призонізації,
явищ, що мають безпосереднє відношення до
злочинності і результати експерименту, з метою виявлення в них спільного й особливого,
на рівні двох країн з схожими контекстуальними особливостями.
Вивчення питань застосування бінарного
підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень дозволило нам дійти таких висновків:
1. Безперечно, що на відміну від «арного»
підходу, за допомогою якого кримінологи проводять на ар-національному рівні експерименти і
дослідження рівня злочинності (окремих її видів), кримінальної віктимізації і призонізації,
явищ, що мають безпосереднє відношення до
злочинності, застосування бінарного підходу до
порівняльно-кримінологічних досліджень на бінаціональному рівні дозволяє досягнути більш
значимих результатів.
2. На відміну від порівняльно-кримінологічних досліджень, які проводяться на мультинаціональному рівні, дослідження на бінаціональному рівні дозволяють уникати багатьох труднощів при порівнянні (наприклад, у поясненні
схожості і відмінностей у процедурі реєстрації
та визначенні злочинів, їх жертв, «призонізованих» осіб тощо).
3. Бінарний підхід унікальний тим, що при
його застосуванні не упускається ні загальне, ні
особливе. Крім того, порівняння двох країн, безумовно, підвищує інтерес до кожної з них, при
цьому в його результаті підкреслюється їх головні характеристики та самобутність, а також таке
порівняння сприяє кращому розумінню загальних явищ. Також особливою перевагою даного
підходу являється можливість охоплення життя
країн в цілому.
4. Висновок про те, що держави не являються схожими за всіма їх характеристиками, і
тому, в разі виявлення схожості - вона є «віднос-
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ною», залишає актуальним питання про критерії
«відносності» схожості країн.
5. І останнє. Вивчивши види порівняльнокримінологічних досліджень, які проводяться за
допомогою бінарного підходу, слід вказати, при
проведенні чотирьох з них спостерігається зосередження уваги дослідника тільки на рівнях злочинності, кримінальної віктимізації, призонізації,
а також явищах, що мають безпосереднє відношення до злочинності. Таким чином, такі види
порівняльно-кримінологічних досліджень реалізуються у відриві від загального контексту нації,
для якої злочинність представляє проблему. Але
цей недолік, вважається, можливо усунути за допомогою «case» підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень [20, p. 169].
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БИНАРНЫЙ ПОДХОД К СРАВНИТЕЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Аннотация
Автор исследует современное состояние, преимущества и недостатки бинарного подхода к сравнительно-криминологическим исследованиям.
Ключевые слова: бинарный подход, сравнительная криминология, уровень преступности, тематическое сравнение, проведение эксперимента в двух странах, уровень уголовной виктимизации,
уровень призонизации, сравнительно-криминологическое исследование.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КРИМІНОГЕННОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
Процес формування особи є соціальним. Соціалізація особи відбувається під впливом факторів соціального
середовища відповідно до функціонування певних соціально – психологічних механізмів засвоєння інформації.
Ключові слова: формування неповнолітніх, соціалізація, механізми засвоєння інформації, насильницька
злочинність, мотив поведінки, потреби особи.

Постановка проблеми. Процес формування неповнолітніх ,як об’єктів суспільних відносин і до становлення їх як суб’єктів таких відносин, є складним та багатогранним. В результаті цього процесу людина набуває самосвідомості,
формується як соціально-орієнтований член суспільства. Соціалізація в свою чергу, відбувається
під впливом різноманітних факторів соціального
середовища відповідно до функціонування певних соціально-психологічних механізмів засвоєння інформації. Критерієм соціалізації є вік, а
вік за своєю суттю є поняттям суспільно-історичним. Оскільки процес формування особи з
самого початку є соціальним, зрозуміло, що він
залежить від бажання та можливостей суспільства створити цього суб’єкта. Для того, щоб певною мірою контролювати, а також впливати на
процес формування особи, необхідно чітко уявити собі основні інститути соціалізації, їх можливості та тенденції розвитку за сучасних умов.
Ступінь наукової розробки. Дослідженням вказаної проблеми займалися вчені юристи
та психологи. Серед них такі провідні фахівці як
Тарарухін С.А., Рубінштейн С.Л., Ковальов В.И.,
Леонтьєв А.Н., Ігошев К.Е., Кудрявцев В.І., Філановський І.Г.,Бахін В.П., Сегай М.Я., Гончаренко С.В., Арскенюк Т.М., Нор В.Т. Костицькиий М.В. та ін..
Мета дослідження. В основі довільної активності людини лежать усвідомлені потреби,
що визначають загальну мету у вигляді матеріального об'єкта або рівня виконання чи результату, досягнення якого прагне людина, і спонукають її діяти для досягнення цієї мети.
Виклад основного матеріалу. За останні
роки відбулися суттєві зміни в психофізичному
та соціальному розвитку неповнолітніх, що в
свою чергу вплинуло на мотивацію їх поведінки,
в тому числі і злочинної. Якщо в минулому столітті, злочини проти власності вчинялися, в домінуючій більшості випадків, з мотивів солідарності з друзями, бажанням самоствердження, то
на сьогодні домінуючою є корислива мотивація.

Для насильницької злочинності неповнолітніх, останнім часом, характерними є елементи
жорстокості, знущання над жертвою, використання вогнестрільної та холодної зброї, психотропних та сильно діючих речовин.
Неповнолітні злочинці – це переважно особи
з антисоціальною спрямованістю і схильністю до
стійких стереотипів антисоціальної поведінки.
Однією з особливостей підліткової злочинності є її психологічний механізм наслідування дорослих, що широко “рекламується”
останніми, в тому числі через засоби масової інформації з журналістським та художнім оформленням, з використанням спеціальних психологічних прийомів впливу.
Існує думка, що громадян, які не порушують заборони, що містяться в кримінальноправових нормах, можна поділити на дві групи.
Першу - становлять люди, які не скоюють злочинів через усвідомлення ними того, що подібні дії
суперечать інтересам суспільства, отже і їхнім особистим інтересам. До другої групи належать люди,
що не скоюють злочинів саме через страх перед
можливістю настання певних негативних наслідків, які можуть настати при здійсненні ними кримінально-протиправних дій: притягнення до кримінальної відповідальності і призначення покарання, осуд з боку оточення втрата довіри і т. д.
Говорячи про потреби як про першопричини поведінки людини, необхідно зазначити, що в
основі конкретних дій індивіда може лежати не
лише одна потреба, а й їхня сукупність. Детермінація конкретної поведінки декількома потребами відбувається тоді, коли потреби, що є у людини, зіставляються одна з одною в даній ситуації, коли, здійснюючи який-небудь вчинок, людина може задовольнити відразу ж декілька своїх
потреб одночасно. У такому випадку наявність
декількох зіставлених усвідомлених потреб у
індивіда тільки укріплює його рішучість зробити
якісь конкретні дії.
Особа усвідомлює і починає переживати потребу, що є у неї, тим самим визначаючи загальну
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мету поведінки, тобто уявлення про те, що їй необхідно мати, що їй необхідно зробити, щоб задовольнити свою потребу. У разі актуалізації матеріальної потреби ця загальна мета виявляється, скажімо, у вигляді бажання мати певні матеріальні блага
або бажання мати гроші для їх придбання.
Отже, виділені як гіпотетичний конструкт
психічні утворення виконують у процесі мотивації такі функції: визначають тип поведінки людини, спонукають її діяти певним чином для задоволення потреби, що переживається нею, для
досягнення поставленої перед собою мети. Такі
утворення надають усвідомленій потребі, що є у
людини, якостей конкретного предмета і тим самим відіграють істотну роль у процесі мотивації.
Мотиви, що дають змогу вибрати між різними варіантами дії, виникають на основі поглядів, що склалися у людини, на світ, уявлень про
добро і зло і т. д., іншими словами, на основі його внутрішніх установок, системи його ціннісних
орієнтацій. Вони формуються у людини в процесі становлення особи і характеризуються відносною стійкістю в часі, перебуваючи в потенційному стані. Звичайно, при зміні світогляду людини, при ухваленні нею нових життєвих принципів (що цілком можливо) змінюються і зазначені психічні утворення.
Отже, стійкі мотиви, що детермінують антисоціальну поведінку особи, здебільшого, антисоціальні за своєю суттю, оскільки людина усвідомлює, що обирає тип поведінки, що не схвалюється суспільством. Підставами для надання
властивостей антисоціальностї стійким психічним утворенням, які спонукають індивіда обирати антисоціальний шлях задоволення своїх потреб, можуть бути дві умови. По-перше, суспільство має визнавати дану поведінку антисоціальною шляхом закріплення цього в нормах моралі
й інших соціальних нормах, або неправомірною шляхом вказівки про це в законі. І, по-друге, сама людина має усвідомлювати, що обраний нею
тип поведінки є антисоціальним.
Які б не були зовнішні обставини скоєння
злочину, особа переступає заборонену межу,
обирає неправомірний тип поведінки, в першу
чергу, тому, що її ціннісні орієнтації дозволяють
їй це зробити. Закон не допускає скоєння злочину в будь-яких випадках. Кожна людина в складній життєвій ситуації або ситуації, сприятливій
для здійснення правопорушення, неминуче встане перед вибором засобів задоволення своїх потреб. І якщо перевагу буде надано злочинному
способу виходу з даної ситуації, то психічні
утворення, що послужили причиною вибору не92

правомірного шляху задоволення потреби, за
своєю суттю будуть антисоціальні, звичайно, за
наявності розглянутих вище умов.
В основі вибору неповнолітнього того або
іншого типу поведінки в рамках задоволення однієї і тієї самої потреби (або потреб) лежить мотивоване, наявне у неї і в потенційному стані, що
сформувався на основі її ціннісних орієнтацій,
соціальних установок, світогляду, і таке, що актуалізувалося в результаті взаємодії з об'єктивними умовами ситуації, діяння. При злочинній
поведінці особи, за умови усвідомлення нею цього факту, таке психічне утворення характеризується певним ступенем антисоціальності.
У психології особи злочинця розрізняють
певного роду дефекти: 1. дефекти індивідуальної
правосвідомості; соціально-правова дезінформованість; правовий нігілізм; соціально-правовий цинізм; соціально-правове безкультур’я; 2. патологія
сфери потреб особи; 3. дефекти в особистісних
установках; 4. дефекти психічного розвитку [5].
У сучасній кримінальній психології розглядають також певний причинний комплекс особи неповнолітнього злочинця, до якого відносяться такі чинники: 1) соціальні (нестабільність
суспільства, несприятлива соціально-психологічна атмосфера у ньому, соціальна незахищеність
та ін.); 2) політичні (відсутність розвинутої демократії, корумпованість з ознаками анархії починаючи з верхніх елементів влади); 3) ідеологічні (відсутність ідейності, бездуховність); 4) моральні; 5)
економічні; 6) соціально-побутові та інші.
Спроба дослідження типів злочинців, в т.ч.
неповнолітніх, була зроблена італійським лікарем-психіатром Ч. Ломброзо, який вивчав засуджених в місцях позбавлення волі. Він і його послідовник Е. Феррі розрізняли такі типи злочинців: 1) природжених; 2) злочинців у наслідок божевілля; психопатів та інших, що страждають на
психічні аномалії; 3) злочинців із пристрасті; 4)
випадкових; 5) звичних. [9]
Патріарх антропологічної школи кримінального права. Ч. Ломброзо стверджував, що злочинний тип особистості можна розрізняти за специфічними фізичними і психічними ознаками.
Досить цікавою видається класифікація
особистостей, запропонована психологом О.Ф.
Лазурським. При визначенні типів він виходив з:
1. природних психологічних можливостей; 2.
особливостей соціального пристосування особистості до дійсності. Причому відповідно до цих
ознак він визначив три рівні особистостей: нижчий, середній і вищий. На кожному рівні виділяються так звані чисті типи, змішані і спотворені.
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Поведінка людини в конкретній ситуації
мотивується не будь-якими або всіма можливими
її мотивами, а тим, найсильнішим мотивом в їх
ієрархії, який за даних умов найбільше пов'язаний з перспективою досягнення відповідного
цільового стану. Такий мотив активізується, стає
дієвим. При цьому одночасно можуть активізуватися й інші мотиви, підпорядковані йому або
ті, що перебувають з ним у конфлікті.
Під мотивацією розуміється спонука до дії
певним мотивом. Мотивація розуміється як процес і як результат цього процесу. У першому вигляді мотивація є процесом вибору між різними
можливими діями, процес, що регулює, спрямовує дію на досягнення специфічних для даного
мотиву цільових станів і що підтримує цю спрямованість. Результатом даного процесу виступає
не сама діяльність людини. Діяльність складається з окремих функціональних компонентів сприйняття, мислення, навчання, відтворення
знань, мови або моторної активності, а вони, у
свою чергу, володіють власними накопиченим у
ході життя запасами можливостей (умінь, навичок, знань). Від мотивації залежить, як і в якому
напрямі будуть використані різні функціональні здібності. Тому вважається доцільним виділити таке психічне утворення, що було би підсумком процесу мотивації і містило би в собі всі
основні елементи, що належать до структури мотивації (потреба, мотив, мета, конкретний спосіб
реалізації задуманого). Таким міг би виступати
термін “спонука”.
Мотивація не є єдиним процесом, рівномірно від початку і до кінця пронизаним актом поведінки. Вона складається з різнорідних процесів, що здійснюють функцію саморегуляції в
окремі фази акту поведінки: процесу усвідомлення потреби і постановки загальної мети поведінки, процесу актуалізації мотиву і вибору типу
поведінки, процесу вибору конкретного об'єкта і
(або) конкретного способу поведінки. Безумовно,
зазначені процеси є гіпотетичними, оскільки
об'єктивно виявити їх межі неможливо.
Мотивація пояснює цілеспрямованість поведінки, яку можна спостерігати, коли одна і та
сама людина намагається досягти одну і ту саму
мету абсолютно різними способами. У разі, коли
безпосередня спроба досягнення мети натрапляє
на перешкоду, обирається інший шлях.
Отже, суть мотивації полягає у виборі між
різними можливостями, і лягає саме на поняття
мотиву як основного елементу мотивації.
До недавнього часу в психологічній літературі, присвяченій проблемі мотивації (а в юри-

дичній літературі і тепер), під мотивом розумілася спонука до дії. І це не випадково, адже основною функцією мотиву є спонука поведінки. При
цьому, за даними сучасної психології, мотив, що
актуально переживається, як прагнення до чогонебудь, безпосередньо поведінку не викликає.
Функція спонуки поведінки становить суть мотиву, але лише як потенція, як готовність до дії.
Потенційні ж мотиви стають такими, що реально
діють за певних умов [3].
Нерідко мотиви позначаються як бажання,
прагнення, інтереси [10]. Але останні в сучасному трактуванні означають фактично не вид мотиву, а лише етапи виникнення, становлення і
розвитку існуючої мотивації.
Викликає сумнів ототожнення мотиву з
емоціями [18]. Емоції безпосередні переживання,
що супроводжують окремі життєво важливі ситуації, мають короткочасну дію. Емоції виражають оціночне відношення до явищ, що відбиваються і справляють певний вплив на ступінь вираження мотиву, але змістовна сторона мотиву
не змінюється під їх дією [2]. Наприклад, людина
стає свідком насильства відносно близької їй
людини і в стані сильного душевного хвилювання, викликаного діями насильника, позбавляє
останнього життя. На перший погляд може здатися, що поведінку людини в даному випадку
спонукали лише її емоції, що виникли, коли вона
стала свідком такого насильства. Насправді ж
мотивами її поведінки можуть бути, припустимо,
помста, припинення протиправних дій, тобто такі психічні явища, які виражають змістовну сторону мотивації.
У деяких випадках емоції стають потребою
і набувають мотиваційного значення. Йдеться
про прагнення окремих людей до переживань
тривоги, ризику і т. п.
Як мотиви не можуть виступати і почуття
[1], оскільки останні є однією з основних форм
переживання людиною свого ставлення до предметів і явищ дійсності. На відміну від ситуативних емоцій, що відображають суб'єктивне значення предметів у конкретних умовах, що склалися, почуттям притаманна відносна стійкість і
вони є суб'єктивною формою існування потреб.
Почуття на відміну від мотивів не спонукають самі по собі до дій, вони є лише певною
формою існування мотивів. Мотиви стають реальними спонуками, тільки як предмет стійких
відчуттів [6].
Мотиви спонукають поведінку під час різних психічних станів людини. Термін “психічний
стан” використовується для умовного виділення
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в психіці індивіда відносно-статичного моменту.
Психічні стани зазвичай короткочасні, мотиви ж
можуть спрямовувати поведінку людини протягом тривалого часу.
Викликає сумніви ототожнення мотиву зі
стимулом до певної поведінки, тобто із зовнішньою дією на особу, або з предметом потреби.
Зовнішня мотивація тут відсутня, тому стимули
можуть лише сприяти зміні мотивації, зумовлювати динаміку психічних станів особи і бути
причиною зміни одного психічного стану іншим,
але самими мотивами бути не можуть. З іншого
боку, не всі потреби предметні. Наприклад, при
задоволенні естетичної потреби дії можуть бути
цінністю самі по собі.
В юридичній літературі іноді висловлюється думка, що визначає антигромадську установку як єдину передумову правопорушення [7].
При цьому установка являє собою суб'єктивні
орієнтації індивіда як члена соціальної групи
(або суспільства) на ті або інші цінності, приписуючи йому певні соціально прийняті способи
поведінки. Іншими словами, установка - це зайнята особою позиція, а не мотиви поведінки.
Проте більшість психологів і філософів,
що вивчають проблеми особи, вважають, що
справжні мотиви поведінки усвідомлюються далеко не повністю і не завжди, в усякому разі під
час вчинення дій [4]. Змістовна сторона мотиву
не завжди адекватно відображається у свідомості, а
іноді і зовсім в ній не фіксується. Для того, щоб
забезпечити внутрішній душевний комфорт, люди
вважають за краще не помічати справжніх мотивів
своєї поведінки, пояснюючи її собі іншими (тобто
формулюючи) “благородними” спонуками. Неважко відзначити, що в наведених поняттях мотив підміняється мотивуванням, що не одне і те саме.
Людина іноді схильна виправдовувати або невірно
пояснювати мотиви своїх вчинків.
Закономірно виникає запитання: чому поведінка різних людей така різна навіть у тому
випадку, коли вони діють заради задоволення
однієї і тієї самої потреби? “Цілком очевидно,
що суть проблеми полягає не в змісті потреб, а у
формі і засобах їх задоволення”, [8]. хоча потреба, безумовно, відіграє не останню роль в ініціюванні поведінки людини. Тому, можливо, що в
поняття мотиву окрім усвідомленої потреби необхідно включати й інші психічні явища, які в
своїй сукупності виступають як суб'єктивні причини конкретної поведінки індивіда.
Зовнішньою мотивацією стали називати
детермінацію поведінки фізіологічними потребами і стимуляцією середовища, а внутрішньою
94

мотивацією – зумовленість поведінки факторами, безпосередньо не пов’язаними з впливом середовища і фізіологічними потребами середовища. Внутрішньо мотивована поведінка здійснюється заради себе самої. А зовнішній мотив актуалізується тоді коли головною причиною діяльності є отримання чогось, що перебуває поза цією діяльністю (грошей, слави, влади тощо).
Процесуальний мотив – це завжди стан
“радості”, задоволення від своєї справи. А коли
діяльність спонукається матеріальними благами
(корислива злочинність), соціальними факторами
(статусом, престижем, владою тощо), то вона є
зовнішньою мотивованою.
Процесуальні, внутрішньо – мотивовані,
форми активності створюють враження відсутності мети, спрямованості на процес, а не на результат діяльності.
Зовнішньо ж мотивованим виявляється все,
спрямоване на досягнення кінцевого результату
чи мети.
Теорія і практика судової психології і судово-психологічної експертизи у відповідності з
предметом і колом вирішуваних завдань розробили комплекс оновлених питань, що підлягають
встановленню при проведенні судово-психологічної експертизи. Така експертиза може бути
призначена для вирішення питань, серед яких
слід виділити три групи: питання, пов’язані з
психічними властивостями особи, питання, що
стосуються впливу на психіку різноманітних
умов і пов’язаних з ним станів людини в момент
розслідуваної події, та питання, пов’язані з особливостями протікання психічних процесів у даної особи. [12]
Висновки. Неможливо, щодо кожного
злочину, окремо обгрунтовано довести, чому законодавець вважає, що кримінальна відповідальність, за його вчинення повинна наставати саме з
16, - а не з 14 річного віку. Причини вибору неповнолітнім суб’єктом конкретного об’єкта посягання, конкретних засобів, конкретного способу вчинення злочину відрізняються і по усвідомленню потреб і по стійкості психіки, що впливають на основу вибору підлітком того чи іншого
типу поведінки, а особливо в складі організованої групи чи злочинної організації.
І тому, для криміналізації поведінки неповнолітніх з метою виконання вимог ст. 22 КПК
України, потрібне введення відповідної нормативної конструкції, яка характеризувала б певні
психічні утворення, що лежать в основі вибору,
ним конкретного об’єкта посягання та конкретного типу поведінки.
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ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Розкривається поняття конституційних і кримінально-процесуальних функції прокуратури. Пропонується доповнити ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» функцією боротьби зі злочинністю.
Ключові слова: конституційні та кримінально-процесуальні функції прокуратури, боротьба зі злочинністю – одна із функцій прокуратури.

Постановка проблеми. Актуальність теми
дослідження зумовлена зростанням злочинності в
Україні, підвищенням ролі принципу невідворотності відповідальності за вчинення злочину, подальшим розвитком і реформуванням кримінального,
кримінально-процесуального законодавства, реформуванням прокурорського нагляду відповідно до
чинної Конституції України [1, с.49], запитів практики та вимог Ради Європи. За таких умов боротьба зі злочинністю набуває особливої ваги, бо, як
зазначив Генеральний прокурор О. Медведько на
колегії Генеральної прокуратури України 9 вересня
2010 року, «Стан злочинності в державі засвідчує,
що раніше вжиті правоохоронними органами держави заходи з профілактики та протидії злочинності є недостатньо ефективними» [2, с.4].
Однією з гарантій ефективності боротьби зі
злочинністю є прокурорський нагляд за діяльністю органів, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство, як
конституційна функція прокуратури. Спрямування діяльності прокуратури на боротьбу зі злочинністю, зміцнення демократичної соціальноправової держави та забезпечення верховенства
права, додержання прав і основних свобод людини та громадянина є однією із засад державної
політики в галузі прав людини [3, ст.303].
Прокурорсько-наглядова діяльність спонукає зазначені органи та їх посадових осіб додержуватися вимог закону на стадії дослідчої перевірки та досудовому слідстві при порушенні
кримінальних справ, їх розслідуванні, а у разі їх
порушення – вжити передбачених законом заходів до усунення порушень закону, поновлення
порушених прав та притягнення винуватих осіб
до відповідальності.
Виникають непрості ситуації у правовідносинах прокурора з органами дізнання, слідчим під
час досудового слідства, а також при реалізації
прокурором функції – боротьби зі злочинністю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми повноважень і функцій прокурора у
кримінальному процесі України висвітлювалися у
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працях Грошевого Ю.М., Зеленського В.С., Каркача П.М., Коваленка Є.Г., Маляренка В.Т., Михайленка О.Р., Михеєнко М.М., Шибіко В.Л. [4, с.83;
5, с.170; 6, с.7; 8, с.80; 9, с.298; 10, с.166; 11, с.73].
Метою статті є дослідження повноважень і
функцій прокурора в боротьбі зі злочинністю.
Виклад основного матеріалу. Повноваження,
функції прокурорів, організація, засади та порядок
діяльності прокуратури визначаються Конституцією
України, Законом України «Про прокуратуру» [11,
с.17], іншими законодавчими актами.
Під функцією прокуратури належить розуміти – вид діяльності її органів, який зумовлюється
соціальним призначенням прокуратури й характеризується визначеним предметом провадження та
спрямуванням на виконання відповідних завдань.
Функції прокуратури можна поділити на
наглядові та ненаглядові, а враховуючи їх законодавче закріплення – на: а) функції, передбачені
Конституцією України; б) функції, передбачені
Законом України «Про прокуратуру».
Згідно зі ст. 121 Конституції України, станом
на 8.10.2010 року на прокуратуру покладаються
такі функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Ці функції закріплені в ст. 5 Закону України
«Про прокуратуру». Крім цього, у Законі передбачені також інші функції: координація діяльності по
боротьбі зі злочинністю (ст. 10); нагляд за додержанням і застосуванням законів (ст. ст. 1,19); функція розслідування злочинів (ст. 17).
Разом з тим, прокурор, на нашу думку, на
стадіях досудового слідства виконує ще й такі
функції: боротьба зі злочинністю; нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання і органів
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досудового слідств; кримінального переслідування; керівництво процесуальною діяльністю
слідчого, дізнавача і органів дізнання по порушенню кримінальних справ і розслідуванню злочинів; координація діяльності правоохоронних
органів з порушення кримінальних справ і розслідуванню злочинів; правозахисну.
Функція боротьби зі злочинністю прямо не
сформульована в КПК України. Побічно вона випливає з положення ст. 4 КПК України: «… прокурор, слідчий, орган дізнання зобов’язані в межах
своєї компетенції порушити кримінальну справу в
кожному випадку виявлення ознак порушення злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до
встановлення події злочину, осіб , винних у вчиненні злочину, і до їх покарання» [12, с.6].
У юридичній літературі теперішнього часу
прямо не висловлювалася думка про здійснення
прокурором функції боротьби зі злочинністю, але
деякі автори про це заявили: «Виходячи із загальних завдань, які покладені на прокуратуру, і одночасно враховуючи мету кримінального судочинства, прокурор зобов’язаний приймати безпосередню
участь в боротьбі зі злочинністю, використовуючи
усі надані йому повноваження для попередження
та викорінення злочинності» [13, с.453].
Сутність цієї функції в обов’язку прокурора
вживати заходів з виявлення ознак злочинів і при
наявності підстав порушувати кримінальну справу.
Мета функції – зниження рівня злочинності в
країні до максимально можливої межі, завдання –
активно виявляти скоєні або такі, що готуються
злочини і вживати передбачені кримінально-процесуальним законодавством заходи з виявлення злочинів іншими правоохоронними органами.
Зміст функції складає конкретна кримінально-процесуальна діяльність прокурора по боротьбі зі злочинністю у відповідності із наданими йому повноваженнями: вимагає від органів
дізнання і досудового слідства для перевірки
кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання,
досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на
місяць виконання закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини; скасовує незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та
осіб, які провадять дізнання; дає письмові вказівки про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення
окремих слідчих дій та розшуку осіб, які вчинили злочини, у тому числі щодо видачі особи (екстрадиції), а також виконує інші повноваження

передбачені ст. 227 КПК України. Межі дії функції – всі стадії кримінального процесу.
Так, на стадії порушення кримінальної
справи прокурор займає активну позицію в боротьбі зі злочинністю. У ході проведення загальнонаглядових перевірок у різних організаціях, підприємствах, відомствах, участі в роботі виконавчих і законодавчих органів державної влади і
місцевого управління, прийому громадян і т. д.,
при наявності ознак виявленого злочину прокурор зобов’язаний негайно вжити заходів щодо
порушення кримінальної справи.
Зусилля прокурора також повинні бути
спрямовані на підтримку діяльності по боротьбі
зі злочинністю всіх органів дізнання і слідства.
Велике значення в цьому плані має те, що прокурор має право перевіряти виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв і
повідомлень про вчинені або ті, що готуються,
злочини (п. 1 ч. 1 ст. 227 КПК України).
Згідно з п. 2.1 наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року № 4 г н «Про
організацію прокурорського нагляду за додержанням законів, органами, які провадять дізнання та
досудове слідство», …прокурори зобов’язані щомісячно перевіряти повноту реєстрації, законність
розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини у кожному правоохоронному органі» [14,
с.300]. Такі перевірки не тільки є засобом виявлення порушень закону, але й стимулюють діяльність
правоохоронних органів з розкриття злочинів на
підставі отриманих повідомлень.
Виконання цієї функції забезпечується
правом прокурора проводити самому чи доручати слідчому органу дізнання перевірку повідомлень, заяв про скоєний злочин з метою переконатися про достовірність ознак злочину.
Наступною функцією органів прокуратури
є функція боротьби зі злочинністю на досудовій
стадії кримінального судочинства. Зокрема, прокурор порушує кримінальні справи, проводить
самостійно розслідування кримінальної справи
або направляє її для розслідування слідчому, дає
письмові вказівки про розслідування злочинів,
обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих
слідчих дій, скасовує незаконні і необґрунтовані
постанови слідчих та осіб, які проводять дізнання, затверджує обвинувальні висновки, направляє кримінальні справи до суду для розгляду по
суті (п.п. 2-11 ч. 1 ст. 227 КПК України).
Специфіка діяльності прокурора на цій
стадії проявляється в тому, щоб наглядати за діями слідчих і дізнавачів, які зобов’язані виявляти
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і фіксувати сліди злочинів, бо не є таємницею
факти, коли вони намагаються не зафіксувати
чергові епізоди злочинної діяльності з метою не
ускладнювати процес розслідування, не продовжувати строки тощо. У таких випадках слідчі та дізнавачі не фіксують нові обставини (епізоди) злочинної діяльності або виносять незаконні постанови про виділення окремих епізодів з матеріалів
кримінальної справи, а згодом виносять постанови
про закриття кримінальної справи чи постанови
про відмову в порушенні кримінальної справи. Фактично приховуються злочини, а тому позиція наглядаючого прокурора – це встановлення суворого
режиму нетерпимості до названих порушень, цілеспрямована діяльність з виявлення супутніх злочинів, може дати ефект в боротьбі зі злочинністю.
По-друге, прокурор несе відповідальність за
те, щоб усі виявлені злочини розслідувалися, встановлювалися особи, які їх скоїли, і притягувалися
до кримінальної відповідальності. При наявності
підстав передбачати, що в основі постанов про відмову в порушенні кримінальної справи або про
закриття кримінальної справи є особиста зацікавленість слідчого, дізнавача, прокурор зобов’язаний
вжити заходів для їх перевірки.
Висновок. Зважаючи на велику роль прокуратури в організації боротьби зі злочинністю, необхідно доповнити ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» функцією «боротьба зі злочинністю».
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Summary
The concept of constitutional and criminal functions of prosecutors office are reveal. It is suggested to complement the art. 5 of the law of Ukraine "On Prosecutions office" with the function of fight against criminality.
В.М. Юрчишин
Функции прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса Украины
Аннотация
Раскрывается понятие конституционных и уголовно-процессуальных функций прокуратуры. Предлагается дополнить ст. 5 Закона Украины «О прокуратуре» функцией борьбы с преступностью.
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Постановка проблеми. Задля глибокого
вивчення будь-якої науки, і кримінології також,
необхідно засвоїти не тільки сучасне становище
розвитку науки, а й дослідити початки її становлення, основні етапи розвитку, засадничі ідеї,
концепції та погляди. Починаючи зі стародавніх
часів, проблеми існування злочинності й заходи
боротьби з нею привертали увагу філософів,
юристів і представників інших галузей знань.
Насамкінець варто підкреслити, що ще до виникнення кримінології як науки питання запобігання злочинам були об'єктом зацікавленості багатьох вчених, починаючи від античних часів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Вивчення еволюції кримінології має давню історію. Її дослідженням займалися такі філософи і
правознавці, як Платон, Аристотель, Т. Мор, Мартін Лютер і Жан Кальвін та ін. У сучасних вітчизняних наукових працях питання історії кримінологічної думки досліджені недостатньо. Більшість науковців лише побічно аналізують теорії причин злочинності: Александров Ю.Г., Даньшин І.Н., Джужа О.М., Іванов О.Ф. Серед
праць, які присвячені даній тематиці необхідно
відмітити «Зарубіжну кримінологію» С.М. Іншакова, де аналізується еволюція кримінологічної
думки від витоків вчення про злочинність до сучасних зарубіжних кримінологічних теорій.
Метою цієї статті є дослідження еволюції
кримінологічної думки, а саме її витоків.
Виклад основного матеріалу. Механізми
самозахисту присутні у всіх живих істот. На них
базується першопочаткова практика захисту від
нападу. Наступним етапом розвитку механізмів
реагування на порушення соціальних установ
стали: розвиток кровної помсти, закріплення і
розвиток влади вожака (вождя, князя).
Щодо стародавнього світу, то найбільший
інтерес становлять ідеї Платона. Мислитель цікавився причинами злочинів й аналізував їхні
мотиви. Він писав про гнів, ревнощі, прагнення
до насолод, оман. Платон уперше став розгляда-

ти порушення законів як наслідок найбільшої
хвороби держави. Одним із головних джерел цієї
хвороби він вважав міжусобиці, наявність бідності та багатства. Із метою запобігання злочинам,
на думку Платона, законодавець повинен був
установити межі бідності й багатства. Якщо
майно найзаможніших у чотири рази перевищує
«статки» найбідніших, то це вже призводить до
злочинності [1, 219]. Платон розглядає фактори,
що можуть утримувати людей від порушення
законів. До них належать: очікуване зло, що його
заподіюють порушники закону; суспільна думка;
моральність і звичка гідної поведінки та заохочення законослухняних громадян. Платон пропонував законодавцям, передбачаючи події,
приймати закони та загрожувати покаранням для
запобігання шкідливим учинкам. Він розкрив
негативну роль безкарності як однієї з основних
причин проступків. Міркуючи про злочинність,
свої висновки Платон ґрунтує на досить простих,
але все-таки спеціальних кримінологічних дослідженнях. У «Законах», наприклад, ми можемо
знайти соціологію мотивів убивств: на першому
місці - за поширеністю прагнення до багатства;
на другому - честолюбство; на третьому - прагнення сховати раніше вчинений злочин [1, с. 359360]. Платон пропонував законодавцям встановлювати закони і погрожувати покаранням для
попередження шкідливих проступків. Платон
передбачав негативну роль безкарності як одну з
основних причин проступків.
Аристотель у своїх працях особливого значення надавав рівності всіх повноправних громадян перед законом. При цьому він підкреслював
важливу запобіжну роль покарання, бо думав, що
люди утримуються від поганих учинків не з високих спонукань, а зі страху перед покаранням, і
більшість схильна ставити на перше місце не
благо, а зиск і задоволення [2, с. 416-417]. На думку Аристотеля, чим значнішими були зиск і задоволення, отримані в результаті вчинення злочину, тим більш суворим повинне бути покаран-
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ня. Він був твердо переконаний у тому, що злочинець стає зіпсованим із власної волі, але дух
його повинен панувати над тілом, а розум над
інстинктом - як хазяїн над рабом [3, с. 308-309].
Однак Аристотель зазначав і такі причини злочинів, які коренилися в зовнішніх для злочинця
умовах: безлад у державі; можливість легко сховати украдене; штучний нестаток, що виникає
від надмірного багатства та дійсної, крайньої
нужди бідняків; небажання чи страх потерпілих
звернутися зі скаргою; м'якість або віддаленість
покарання; підкупність суддів; необґрунтовані
привілеї визначених соціальних прошарків та
політична безправність інших; національні суперечності («різноплемінність населення») тощо.
Він засуджує культ багатства, відзначаючи, що
найбільше злочинів стається через прагнення до
надлишку, а не через недолік предметів першої
необхідності [2, с. 547]. Визнаваючи покарання,
Аристотель вважав, що потрібно брати до уваги
обставини вчинення злочину та не карати за злочини, вчинені в обставинах, що «перевищують
звичайні сили людської природи». Тож правомірна поведінка не повинна вимагати прояву героїзму. Водночас істотними при призначенні покарання вважаються такі обставини, як рецидив,
особлива жорстокість винного, небажання загладити заподіяну шкоду та низка інших [3, с. 627].
Подібно до Платона, він заперечував надмірне соціальне розшарування: «Найкраще спробувати за допомогою відповідних законоположень налагодити справу так, щоб ніхто занадто
не виділявся своєю могутністю, чи буде вона
ґрунтуватися на достатку друзів, чи на матеріальному статку» [2, с. 544]. Основою стабільності
державного ладу Аристотель вважає систему виховання: «Ніякої користі не принесуть найкорисніші закони, якщо громадяни не будуть привчені
до державного порядку й у його дусі виховані»
[3, с. 627]. У вихованні молоді Аристотель головним вважав формування здатності підкорятися
законам, сприйнятливості до чесноти, піддатливості законодавцеві. Він закликав: «Потрібно
молодь оберігати від зіткнення з усім поганим,
особливо з тим, у чому є що-небудь низинне чи
тим, що розпалює ненависть» [3, с. 627].
Стародавній Рим дав суспільству не тільки
приклади жорстоких засобів впливу на злочинність шляхом застосування таких жорстоких і
публічних видів покарання як розп’яття на хресті, страта за допомогою диких тварин засуджених злочинців при великому скупченні народу,
перетворення на рабів дітей за неслухняність батькові. У Римській державі були втілені багато
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ідей древньогрецьких філософів. У Римі у ході
довготривалої війни з Карфагеном, яка потребувала надпотужних національних сил (практично
усі чоловіки перетворилися на воїнів), сформувалася особлива система виховання, яка дисциплінувала чоловіків, прищеплювала їм з раннього
дитинства поняття про воїнську честь та доблесть. У Древньому Римі був перейнятий досвід
Спарти. Ця постійна готовність до війни тримала
в тонусі усю націю і виявилася засобом оздоровлення усіх областей суспільного життя і ефективним засобом зведення до мінімуму протиправних ексцесів. Цей період, не дивлячись на його
драматизм, історики називають золотим віком
великої держави. Саме про цю епоху Тит Лівій
писав: «Ніколи не існувало держави в яку б так
пізно проникли жадність і розкіш і де б так довго
віддавалася пошана бідності і стриманості» [4, с.
3]. Древньоримські правителі періоду республіки
і початкового періоду імперії у значній мірі реалізовували наказ Конфуція бути прикладом для
своїх підданих. У Древньому Римі багато уваги
приділялося розвитку релігійності громадян. Соціальна нерівність невілювалася особливою роллю аристократії у житті держави. Чим багатша
людина тим складніші функції вона виконувала
в житті суспільства (вершники).
У древньому Римі в період правління консула Помпея був проведений перший успішний
кримінологічний експеримент, коли полонених
на Середземному морі піратів не страчували, а
переселили на віддалені від моря області і наділили землею, що дозволило перетворити їх із
злочинців, на добропорядних слуг суспільства.
Юлій Цезар також реалізовував ряд кримінологічних експериментів. За свідченням Транквілла:
«Він посилював покарання злочинцям; а так як
багаті люди йшли на беззаконня легше, оскільки
їхні статки залишалися при них, він став карати
за вбивство громадянина позбавленням усього
майна, а за інші злочини половиною… особливо
суворо дотримувалися законі проти розкоші» [5,
с. 22]. Наступник Цезаря – Август – ввів у державну практику використання військ з поліцейською метою: караули легіонерів стали ефективним засобом боротьби з грабежами.
Епоха Середньовіччя характеризується пануванням церкви, умови для розвитку наукового
знання практично зникли у зв'язку з неможливістю вільно викладати свої переконання та критично ставитися до досягнутого. Панівним стало
вчення, що все дано людині зверху, а в основі
злочину лежить або зла воля, або злий дух, що
вселився в неї. Теоретиками інквізиції було по-
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дане поняття злочинця як пособника злих сил і
розроблені практичні прийоми для їх викриття.
До числа цих прийомів, крім тортур, відносився
також пошук міток диявола. До них відносилися
родимі плями, блідність обличчя, існування на
тілі місць на яких при натисканні голкою не йде
кров. Монахи-інквізитори Шпренгер та Інстіторис опублікували у 1486 році посібник по боротьбі зі злочинністю – «Молот відьом» [6]. У цій
досить об’ємній праці були проаналізовані теоретичні аспекти виявлення дияволізму у вчинках
людей, досить детально розроблені аспекти інквізиційних процесів, засоби покарання.
Слід звернути увагу на погляди Фоми Аквінського, на думку котрого добропорядні особи
в змозі регулювати свою поведінку, орієнтуючись на закон природний. Загроза ж покарання
необхідна для осіб, які не підлягають переконанню. Цікаві роздуми Фоми Аквінського про особливий вид злочинності - злочинність влади.
Вплив на цю злочинність на основі законів, головним гарантом яких є влада заможних, дуже
складний. Залишається лише вжити рішучих заходів: якщо монарх, носій усієї повноти влади,
порушує свої священні обов'язки перед Богом і
народом, то його можна усунути насильно. У
людей немає іншого вибору, адже монарх стоїть
над законами, та їм не підкоряється.
Реформатори церкви - Мартін Лютер і Жан
Кальвін - заперечуючи християнські постулати
аскетизму та борючись з користю та корисливістю, сприяли загостренню конфлікту між багатими та бідними. У країнах протестантизму (Англії, Швеції, Данії та ін.) були прийняті суворі закони проти збіднілих громадян (жебраків, бродяг). У цих країнах одного факту бідності було
достатньо для того, щоби потрапити на шибеницю: бродяг вішали надзвичайно багато. Середньовічна практика боротьби зі злочинністю мала
досить похмурий характер, однак елементи теоретичних вишукувань, вироблених її ідеологами,
й донині можна виявити в основі практики впливу на злочинність. До таких належать: розгляд
злочинності як прояву зла; учення про свободу
волі як основу каральної практики; концепція
особливого внутрішнього та зовнішнього станів
злочинців і можливості ранньої їх діагностики.
У так звану перехідну епоху, або період
Відродження (XV-XVII ст.), кримінологи ніби
застили, а свіжі ідеї почали виходити від філософів, письменників та інших осіб.
В «Утопії» Томас Мор пов'язує злочинність
з убогістю значних верств населення, із парази-

тичним способом життя значної частини населення. Успіх у боротьбі зі злочинністю не в жорстокості покарання, а у встановленні справедливих порядків у суспільстві. Він звернув увагу на
те, що, якщо залишаються незмінними причини,
що призводять до вчинення злочину, незмінними
будуть і наслідки, викликані цими причинами.
Потрібно подбати про поліпшення економічного
становища суспільства, інакше не допоможуть
ніякі жорстокі заходи. Т. Мор обстоював людяність стосовно злочинців. Страти за крадіжку Т.
Мор не визнавав і рекомендував за майнові злочини призначати роботи виправного характеру зовсім новий для того часу вид покарання.
Висновки. Протистояння між суспільством
і злочинністю нараховує не одне тисячоліття. За
цей не досить короткий час у людства в боротьбі
з соціальним злом були і успіхи і провали. В
окремі історичні періоди в деяких регіонах вдавалося знизити рівень порушення соціальних
норм до такого мінімуму, що люди переставали
сприймати правопорушення як необхідну закономірність. Суспільству відомі феномени свободи від злочинності – в окремих країнах виникали
зони (релігійні центри), етнографами описані
древні соціуми, культура яких виключала злочинність. Проте повністю позбавитися кримінала
не вдавалося жодному суспільству, жодній державі. Більшість факторів злочинності і засобів їх
локалізації відомі людям. В той чи інший історичний період криміногенні фактори вдавалося повністю або частково усувати. Проте, сконструювати таку систему впливу на злочинність, яка б
позбавила суспільство від усіх причин і умов антисоціальних проявів, а також блокувала кримінальні схильності не вдавалося ще нікому.
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L.V. Husar
History of foreign criminology idea: sources of criminology
Summary
In this article the evolution of criminology is investigated: sources of studies about criminality. The
different theories of causations of crime are analyses. In one or another historical period, in one or another
country criminogenic factors succeeded to be fully or partly removed. Indeed, to construct such system of
affecting criminality that would release society from all cause terms of antisocial displays, and also would
block criminal inclinations of incorrigible, it did not succeed yet to nobody.
Key words: criminology, criminality, reasons of crimes, punishment, law.
Л.В. Гусар
История зарубежной криминологической мысли: истоки криминологии
Аннотация
Исследуется эволюция криминологии: истоки учения о преступности. Анализируются различные теории причин преступности.
В тот или иной исторический период, в той или иной стране криминогенные факторы удавалось
полностью или частично устранять. Правда, сконструировать такую систему воздействия на преступность, которая избавила бы общество от всех причини условий антисоциальных проявлений, а также
блокировала бы криминальные склонности неисправимых, не удавалось еще никому.
Ключевые слова: криминология, преступность, причины преступлений, наказание, закон.
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ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ СЛІДІВ ТА ЇХ ВИЯВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ
ВИМАГАННЯ, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ
Вчинення вимагання організованою злочинною групою призводить до виникнення найрізноманітніших
слідів, які разом з іншими джерелами інформації дозволяють не тільки правильно кваліфікувати скоєне, а й вибирати засоби і методи для розслідування даних злочинів.

Постановка проблеми. Реформування
економіки, політичні та соціальні перетворення в
Україні, проблеми зайнятості населення і приховане безробіття, зубожіння більшості громадян
зумовлюють збільшення кількості злочинів корисливо-насильницької спрямованості. Однією з
небезпечних форм злочинної діяльності є вимагання, що вчинюються організованими злочинними групами (далі ОЗГ). Такі формування характеризуються стійкістю, тривалістю, використанням сучасних технічних засобів, наявністю
корумпованих зв’язків, витонченими способами
протидії розслідуванню. Злочинні групи, відповідно до сфер впливу, отримують «данину» від
суб’єктів господарської діяльності, осіб, які займаються окремими видами злочинної діяльності
(проституція, примусове жебрацтво, викрадення
автомобілів тощо), здійснюють рейдерські захоплення підприємств, пропонують послуги колекторських фірм та ін.
Вчинення вимагання ОЗГ призводить до виникнення найрізноманітніших слідів, які разом з іншими джерелами інформації дозволяють не тільки правильно кваліфікувати скоєне, а й вибирати засоби і
методи для розслідування даних злочинів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання розкриття, розслідування та запобігання
організованої корисливо-насильницької злочинності, у тому числі й вимагань, досліджували Б.І.
Бараненко, Г.М. Борзенков, В.В. Бугай, Ю.А. Вакутін, В.М. Варцаба, В.І. Вєрін, М.В. Григорьєв,
А.І. Грищенко,
О.І. Гуров,
М.С. Гур’єв,
А.А. Жижка, С.Ф. Здоровко, С.В. Євдокименко,
В.А. Клименко, М.І. Китаєв, Я.Ю. Кондратьєв,
П.Н. Кубрак, В.І. Куліков, В.М. Куц, В.С. Мінська, С.І. Ніколаюк, С.С. Овчинський, В.С. Пєнкін,
О.П. Рижаков, В.В. Тіщенко, Т.Г. Утмелідзе,
В.Д. Філімонов, В.П. Цильвік, К.О. Чаплинський,
Ю.Л. Шевцов, Р.М. Шехавцов, О.І. Шостко,
Б.В. Щур та ін.
Автор ставить перед собою мету проаналізувати чинне кримінально-процесуальне законодавство й особливості застосування досягнень

криміналістики у сфері виявлення слідів в процесі розслідування вимагання, вчиненого ОЗГ,
Виклад основного матеріалу. Сліди злочину – це будь-які зміни оточуючого середовища, що виникли внаслідок вчинення у цьому середовищі злочину. До слідів злочину відносяться
сліди знарядь злочину, дій злочинця, потерпілого
та інших осіб – учасників події, зміна матеріальної обстановки місця події (переміщення предметів або речовин, їх відсутність або наявність у
визначеному місці, втрата або набуття якихнебудь властивостей) [1, с. 205]. В слідах, що
залишаються в результаті вчинення організованою злочинною групою вимагання, виявляються
ознаки, що дозволяють з’ясувати подію злочину і
осіб, що його скоїли, повторність (серійність)
діянь, злочинні навики і звички винних та ін.
При дослідженні питання виникнення слідів та їх виявлення в процесі розслідування вимагання, вчиненого ОЗГ, доцільно враховувати
етапи вчинення злочину (приготування, вчинення, приховування).
Діяльність злочинців з приготування до
вчинення вимагання пов'язана з утворенням різних матеріальних та ідеальних слідів. При підшуковуванні і визначенні об’єкту вимагання злочинці використовують допомогу інших осіб (навідники, пособники) або виконують «замовлення» конкретного суб’єкта. Це утворює ідеальні
сліди у пам’яті як самих учасників переговорів,
так і сторонніх осіб – свідків. У випадках здійснення фіксації протиправної або антигромадської
діяльності потерпілого з метою його подальшого
шантажу, утворюються матеріальні сліди підготовки до злочину – фотографії, аудіо-, відеозаписи тощо. На цій стадії вимагання члени ОЗГ готують засоби та знаряддя злочину, розробляють
план дій з розподілом функціональної ролі кожного з учасників, що також утворює матеріальні
та ідеальні сліди.
При підготовці протиправного захоплення
підприємства ОЗГ ретельно вивчає його діяльність, збирає інформацію про керівництво. Як
зазначає І. С. Чумак, при цьому кримінальна роз-
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відка орієнтована, по-перше, на збір закритої інформації, по-друге, на здобуття відомостей компрометуючого характеру. Вона, як правило, здійснюється незаконними засобами (приховане спостереження, прослухування телефонних переговорів і ін.). Особливо досліджується історія створення або приватизації підприємства для виявлення вразливих місць відносно придбання прав
власності на даний бізнес [2, c. 342]. Така діяльність утворює сліди щодо отримання різних документів (власноручно виконані запити, розписки в отриманні документів тощо), сліди підключення і зняття інформації з телефонної лінії та ін.
Слідчий повинен виявити і проаналізувати
діяльність вимагачів на підготовчому етапі і висунути припущення про сліди, що могли утворитися, їх місцезнаходження.
Етап пред’явлення ОЗГ вимоги та одержання
предмету вимагання найбільш характерний для
утворення слідів і використання їх як доказів при
розслідуванні даної категорії злочинів. При цьому
система слідів злочину виражається в: слідах, залишених на місці скоєння злочину; слідах, що
утворилися на потерпілому, його одязі; слідах, що
утворилися на злочинцях, їх одязі.
Найбільше слідів на цьому етапі діяльності
ОЗГ утворюється на місці скоєння злочину, яке
може включати різні місця неодноразового
пред’явлення вимог, погроз, застосування фізичного впливу, місця утримування заручника, місце передачі предмету вимагання, місця затримання членів організованої групи.
Найбільш характерними слідами при вчиненні вимагання ОЗГ є: сліди пальців рук на різних предметах, залишені злочинцями при контакті з даними предметами; сліди ніг; знаряддя та
засоби злочину, що використовувалися при вимаганні й залишені злочинцями на місці злочину
і, відповідно, сліди, що утворилися в обстановці
в результаті дії даних предметів (вогнепальна
зброя, боєприпаси, сліди пострілу; холодна зброя
і спеціальні засоби; вибухові пристрої і речовини, сліди вибуху; знаряддя катувань та ін.); сліди, що утворилися в результаті пошкодження,
знищення майна потерпілого або інших осіб; сліди, що утворилися при застосуванні насильства
відносно потерпілого або його близьких родичів
(кров, обривки одягу та ін.); сліди, що утворилися від опору, наданого потерпілим або іншими
особами злочинцям (кров, предмети, покинуті
членами ОЗГ та ін.); мікрооб’єкти, що свідчать
про причетність до скоєння злочину конкретних
осіб; інші предмети – речові докази (предмет ви-
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магання, аудіо,- відеозапис передачі майна вимагачам тощо).
Сліди у досліджуваній категорії справ можуть розміщуватися на: предметі вимагання (у
тому числі гроші, помічені спеціальними хімічними речовинами); знарядді злочину (вогнепальна, холодна і газова зброя, бити, паяльники, електропраски, інші електропобутові прилади); предметах, що використовуються вимагачами для
забезпечення зв'язку в процесі здійснення злочину (радіостанції, радіотелефони, факси та ін.);
предметах, призначених для спостереження за
потерпілим і ведення контрспостереження (відеоапаратура, прилади нічного бачення, оптичні
прилади, радіомікрофони, диктофони тощо);
предметах, які використовувалися для утримання
або обмеження свободи потерпілого (кайданки,
вірьовки, поліетиленові пакети, в'язані шапочки
тощо); предметах, що полегшують здійснення
злочину (форма працівників міліції, посвідчення
особи співробітників правоохоронних органів);
предметах, за допомогою яких органами, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
зафіксовані злочинні дії групи (аудіокасети із
записом розмов потерпілого з вимагачами; відеокасети із записом зустрічі потерпілого і вимагачів; аудіокасети із записом телефонних розмов
потерпілого з вимагачами); гроші і цінності, нажиті злочинним шляхом.
Залежно від обстановки скоєння злочину і
інших обставин слідчому необхідно встановлювати інші сліди вимагання. Інформація про сліди
може міститися в речових доказах, різних документах (перереєстрація автомобіля, будинку,
квартири, дачі, перерахування грошових коштів,
поштовий переказ, договір надання матеріальної
допомоги та ін.).
Отже, вчинення вимагання ОЗГ призводить
до виникнення найрізноманітніших слідів, які
разом з іншими джерелами інформації дозволяють не тільки правильно кваліфікувати скоєне, а
й вибирати засоби і методи для розслідування
даних злочинів. Типовими об’єктами – носіями
інформації у справах про вимагання, вчинене
ОЗГ, є: предмет вимагання (гроші, цінності, майно тощо); пакувальні матеріали, в яких знаходився предмет вимагання; документи (боргові розписки, договори та інші письмові зобов’язання;
квитанції грошових переказів, установчі документи
підприємства, списки акціонерів, протоколи їх засідань та ін.); фонограми та відеозаписи; знаряддя і
засоби злочину. Ми пропонуємо класифікувати
сліди вимагання залежно від етапу злочину на сліди, характерні приготуванню до вимагання, сліди
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безпосереднього вимагання, що включають сліди
погроз та процесу отримання майна – предмета
вимагання, сліди приховування злочину.
Характер слідів, що залишаються при вимаганні, вчиненому ОЗГ, багато в чому залежить
від способу злочину, місця його вчинення, об'єкту злочинного посягання, особи злочинця та інших обставин. В деяких випадках ідеальні сліди
переважають в системі доказування у справах
про вимагання, вчинені ОЗГ, а в окремих випадках є єдиними доказами.
Висновок. Спосіб вчинення вимагання відображає характерні властивості особистості
злочинців та прямо впливає на слідову картину
злочину. У свою чергу аналіз даних, що характеризують структуру ОЗГ, яка вчиняє вимагання,
дозволяє з'ясувати функціональні ролі конкретних
учасників у вчиненому злочинів, встановити мотиви, цілі злочинної діяльності. Характер підготовки
свідчить про особові якості злочинців, ступінь їх
професіоналізму, ступінь організованості групи,
що має вирішальне значення для з'ясування кримінально-правових ознак вимагання. Дії з приховування злочинів характеризують особистість злочинців, вказують на причинно-наслідкові зв'язки в
механізмі слідоутворення, що пояснює відсутність
або наявність яких-небудь слідів, речових доказів,
змін в обстановці місця події.
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L.V. Dergach
Question of origin of tracks and their exposure in the process of investigation of shakedown,
perfect the organized criminal group
Summary
The feasance of shakedown the organized criminal group results in the origin of the most various
tracks, which together with other information generators allow not only correctly to characterize but also
choose facilities and methods for investigation of these crimes.
Л.В. Дергач
Вопрос возникновения следов и их выявление в процессе расследования вымогательства,
содеянного организованной преступной группой
Аннотация
Совершение вымогательства организованной преступной группой приводит к возникновению
разнообразнейших следов, которые вместе с другими источниками информации разрешают не только
правильно квалифицировать совершенное, а и выбирать средства и методы для расследования данных преступлений.
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ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Аналізуються кримінально-правові норми законодавства Англії, які регламентують інститут необхідної
оборони. Увага приділена як умовам правомірності необхідної оборони, так і питанню необхідної оборони при
посяганні на власність в Англії.
Ключові слова: необхідна оборона, межі необхідної оборони, умови правомірності необхідної оборони,
посягання на власність, кримінальне законодавство Великобританії, англосаксонська правова система.

Постановка проблеми. В процесі вдосконалення законодавства навряд чи варто обмежуватися виявленням прогалин та колізій. Необхідно сконцентрувати зусилля на їх недопущенні.
Засновком останнього є врахування зарубіжного
правотворчого і правозастосовного досвіду, зокрема і практики застосування інституту необхідної оборони в Англії. Часто важливість цього
інститут кримінального права недооцінюється
правниками, а пересічні громадяни і взагалі погано знайомі з ним [1, c. 115]. Для того, щоб показати всі позитивні та негативні моменти вітчизняного інституту необхідної оборони, потрібно
вдатись до порівняльно-правового аналізу відповідних норм в українському праві та англійському. Це дозволить, по-перше, конкретизувати
уявлення про динаміку інституту необхідної
оборони в англійському законодавстві, про характерні риси; по-друге, врахувати сильні та слабкі сторони регламентації вказаного інституту.
Практика законодавчої регламентації обставин, що виключають злочинність діяння, істотно відрізняється навіть в країнах однієї правової
системи. Йдеться як про технічну, формальну
(назва обставин, їх перелік та складова кодексу, в
якій вони містяться), так і змістовну сторони таких обставин. Проте концептуальної єдності вони набувають завдяки тому, що у витоків зародження англосаксонської правової системи було
і є право Англії.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідженню даної теми надали увагу як зарубіжні
вчені-правники (У. Лафейв, О. Скотт, Дж. Дресслер, Р. Кард, Р. Кросс, Ф. Джонс та ін.), так вітчизняні науковці (М.І. Хавронюк, І.Д. Козочкін, С.М.
Міронов, О.В. Косарев, Д.В. Перцев та ін.).
Метою статті є дослідження інституту необхідної оборони за кримінальним законодавством Англії.
Виклад основного матеріалу. Американське право формувалось на основі англійського права
та з урахуванням положень, які відображали особливості місцевого розвитку. Зокрема, рішення ви106

щих судових органів Великобританії на початку
ХХ ст. ще мали в США силу прецеденту [2, c. 154].
Сьогодні в групу англійського права входять, разом із Англією, Північна Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також колишні
колонії Британської імперії. Складність аналізу
правових інститутів даної групи держав полягає
у відсутності кодифікованих правових актів. Більшість питань залишається за межами так званого «писаного права», а ті, що законодавчо врегламентовані – характеризуються громіздкістю
та казуїстичністю [3, с. 75]. Прикладом останнього є Англія, де кримінальний кодекс відсутній. Ця обставина випливає з усього ходу історичного розвитку англійського права [4, c. 61].
Досліджуючи інститут необхідної оборони
в кримінальному праві Великобританії, можна
зіткнутись з певними проблемами. Вони викликані відсутністю кодифікованого законодавства,
яке прийняте в більшості країн, і як наслідок –
змішування кримінально-правових норм сучасних і середньовічних, величезна кількість джерел
права, відсутність кримінального кодексу (далі –
КК) і т.д. [2, c. 167].
Основними джерелами англійського права
є статути (парламентське законодавство) та судові прецеденти [5, с. 70]. Судова практика більшістю дослідників проголошується фундаментальним джерелом кримінального права Англії. Ще
до прийняття законів, починаючи з ХІІ ст., королівські судді, під час розгляду конкретних кримінальних справ та винесення вироків, розробили правила, що надалі органічно ввійшли до системи кримінального права Англії [6, с. 61].
Алгоритм побудови прецедентів у кримінальному праві Великобританії такий: кожен суд
зобов’язаний керуватися рішеннями більш вищого в ієрархії суду, а вищестоящі (апеляційні суди) зв’язані своїми попередніми рішеннями. Винятком із цього правила є вищий судовий орган
Великобританії – Палата лордів, яка з 1966 року
отримала право змінювати практику та відхиля-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 538. Правознавство.

Інститут необхідної оборони в англійському законодавстві

тися від попереднього рішення, якщо вважатиме
це за необхідне [7, с. 9].
У Великобританії виділяється такі найбільш
важливі об’єкта кримінально-правової охорони:
життя і здоров’я людей, а також житло та майно.
Саме в Англії зародилась відома приказка «Мій дім
– моя фортеця», яка потім стала базовим принципом права всіх, як їх свого часу називали, буржуазних країн [2, c. 167]. Захист цих об’єктів і лежить в
основі інституту необхідної оборони.
Кримінальне законодавство Великобританії не містить переліку обставин, що виключають
караність діяння. Проте «загальне право» визнає
в окремих випадках, за відсутності mens rea, тобто вини (в тій чи іншій формі), наявність таких
обставин, як посилання на захист від кримінального переслідування [6, с. 62-63], на захист публічних і приватних інтересів [8, c. 97].
Необхідна оборона в Англії застосовується
для захисту самого себе, іншої особи, майна, а
також для захисту інтересів суспільства чи держави. Цей інститут регулюється загальним правом і Законом „Про кримінальне право” 1967 р.
До ухвалення останнього правовий статус будьякої особи, яка своїми діями захищала інтереси
інших, регулювався нормами загального права.
На практиці же відбувається зближення позицій –
застосування норм загального права та норм, що
містяться в ст. 3 (ч. 1) Закону 1967 р. При цьому
обмежувальні положення загального права не застосовуються. Так, раніше існувало обмежувальне
правило, згідно якого особа, на яку скоїли напад,
повинна була утриматись наскільки можливо,
перш ніж застосувати силу («правило кроку назад»). Сьогодні це один із чинників, за яким визначають, чи була застосована сила розумно допустимою мірою за даних обставин [4, c. 61].
Закон регламентує і можливість позбавлення
життя особи, яка чинить напад, в разі захисту від
т.зв. felony (вбивство, зґвалтування, розбій, насильницьке проникнення у житло та ін.) [8, c. 97].
Відповідно до Закону 1967 р. особі дозволяється
застосовувати силу в розумних межах для попередження злочину або проведення законного арешту
правопорушника чи підозрюваного, чи під час надання допомоги в проведенні такого арешту [9, c.
15]. Дія вказаної норми Закону поширюється не
лише на поліцейських, але й на інших осіб, та не
обмежується лише тяжкими злочинами.
Після ухвалення Закону 1967 р. особа, яка
діяла з метою самооборони чи захисту іншої
особи або власності від наявного чи назріваючого нападу, незаконного тюремного ув’язнення,
порушення права володіння, також має право

посилатися на вищеназвану статтю Закону задля
захисту від несення кримінальної відповідальності [10, c. 53-54]. Отже, норма ст. 3 зазначеного
закону замінила норми загального права щодо
застосування сили в цілях, визначених у даній
статті [11, c. 17]. Проте ухвалення Закону 1967 р.
не означає, що правило, сформульоване в загальному праві, припинило своє існування. Навпаки,
у ряді випадків можливе посилання тільки на
норми загального права. Сюди, наприклад, відносять випадки, за яких не можна посилатися на
попередження злочину, адже нападник сам не
підлягав кримінальній відповідальності в силу
малолітнього віку, стану афекту або через те, що
діяв під впливом істотної помилки. Як зазначають англійські правознавці Річард Кард, Руперт
Кросс і Філіп Джонс, особа, яка діє в межах самозахисту, захисту іншої особи або захисту майна чи задля попередження порушення суспільного порядку, незаконного позбавлення волі чи
протиправного порушення права володіння, могла би користуватися як захистом, що передбачений загальним правом, так і захистом відповідно
до ст. 3 (ч. 1) Закону „Про кримінальне право” 1967
р. При цьому в обох випадках сила, яка застосовується, повинна бути розумно допустимою [12]. Обвинувачуваний не несе обов’язку доказування у
випадках захисту, відповідно до ст. 3 (ч. 1), або захисту, передбаченого загальним правом. Тим не
менше, він зобов’язаний навести достатні докази
того, що діяв у межах одного з цих захистів.
Питання про те, чи була застосована сила
розумно допустимою за даних обставин, охоплює щонайменше два аспекти: а) чи є виправданим застосування сили взагалі у такій ситуації;
б) чи не було перевищення сили, яка допускається за даних обставин [4, c. 61]? Відповідь на
ці запитання залежить від обставин, які, на думку
обвинуваченого, мали місце, навіть якщо він помиляється щодо цього. Окрім дослідження
об’єктивної сторони діяння слід перевірити, чи
була допустима сила спрямованою на попередження злочину, а також, чи може розумна людина, яка опинилася в схожій ситуації, визначити, яка сила є допустимою (у випадках самооборони та ін.). При цьому необхідно враховувати
всі обставини, що мають значення для справи:
характер і ступень сили, яка застосовувалась кожною зі сторін; співвідношення сил сторін (фізичної сили та кількості сторін); небезпеку відверненої шкоди (чи небезпеку «арештного» злочину); можливість попередження нападу іншими
способами. Звісно, напад не повинен бути спровокованим діями самого обвинуваченого, щоб
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потім діяти в межах самооборони, хоча і не існує
жодних обов’язкових положень щодо цього [4, c.
62]. Також заборонені: превентивний захист від
очікуваного нападу, якщо реальна загроза не виникла; захист після вже скоєного нападу. Окрім того,
напад повинен бути протиправним. В доктрині також спірним є питання можливості самозахисту
від незаконних дій влади. Судова практика, як правило, не визнає такої можливості [13, c. 24].
У випадках самооборони, захисту іншої
особи чи майна допускається застосовування сили в розумних межах і задля попередження загрози нового нападу. За таких обставин дозволяється застосувати меншу силу, ніж при дійсному,
реальному нападу [4, c. 61].
Є в англійському кримінальному праві і
дещо архаїчні положення. Наприклад, слуга звільняється від відповідальність за оборонні дії,
якщо вони вчинені за наказом господаря. Виняток становлять випадки, якщо слуга підозрював
протизаконність своєї поведінки. Широкими правами в Англії наділені і посадові особи (подібно до
законодавства деяких штатів США). Так, якщо посадова особа здійснює арешт або розгін натовпу,
але при цьому зіштовхується з опором (будь-яким,
навіть якщо немає посягання на її життя), то може
побити і навіть вбити безкарно [2, c. 168].
У тексті Закону відсутнє положення щодо
співрозмірності захисту з характером і ступенем
небезпечності посягання. На думку С.Н. Миронова, розв’язання даної проблеми вирішується
судовою практикою, враховуючи історичні особливості правової системи Англії, в тому числі,
накопичений століттями значний досвід судової
практики, а також високий статус і кваліфікацію
англійських суддів [4, c. 61].
Умови правомірності захисту розроблені в
доктрині. Він дозволяється проти небезпечного
нападу, що загрожує в даний момент та заподіює
фізичної шкоди. Проти моральної шкоди самозахист не допускається. Крім того оборона повинна
бути корисною і пропорційною.
Суддя оцінює корисність в кожному конкретному випадку. Так, якщо суб’єкт міг захищатись або втекти, то він повинен був обрати друге
(законодавство України визнає необхідну оборону безумовним правом громадян). Пропорційність захисту не перебуває в прямій залежності
від небезпеки. Напад у вигляді проступку може
наштовхнутись на оборону, яка формально належить до злочинної поведінки. Таким чином,
відповідно до англійського закону, необов’язково, щоб акт захисту був об’єктивно
менш небезпечним, ніж напад (на відміну від
108

українського законодавства). Якщо ж названі
умови не витримані, то самооборона, залежно від
обставин справи, може розглядатись як умисне
або необережне правопорушення. Допускається
законний захист особистості та майна, якщо відсутня диспропорція між його засобами чи результатом і небезпекою посягання [2, c. 168-169].
Отже, концепція „захисту публічних і приватних інтересів” охоплює випадки, за яких обвинувачений діяв із метою: 1) попередження
злочину; 2) для проведення законного арешту; 3)
для захисту самого себе або іншої особи від наявного чи назріваючого нападу; 4) для захисту
своєї або чужої власності від такого нападу; 5)
для попередження або припинення порушення
миру, незаконного позбавлення волі якої-небудь
особи чи порушення права володіння [10, c. 54].
Суд, у кожному конкретному випадку, вирішуючи питання про наявність вищезгаданих
обставин, незалежно від того, чи йдеться про
статутну норму або загальне право, повинен визначити, що являє собою сила, „яка є розумною
за обставин…”.
На сьогодні судовою практикою вироблений певний стандарт, згідно якого присяжні для
визначення „розумності застосованої сили” повинні отримати відповіді на два запитання: чи
була необхідність у використанні якої-небудь сили,
і чи не була застосована сила надмірною? В основі
такого стандарту лежить правило, яке існувало раніше, – так зване правило „відступу”. Останнє передбачало, що людина повинна спочатку „відступити” і не використовувати відразу силу з метою
самооборони при нападі. Зараз же такого правила
не існує, також як і не існує обов’язку рятуватися
втечею у разі нападу злочинця.
Відповіді на вказані запитання можна
отримати лише з урахуванням всіх обставин
конкретної справи, що реально існували, й того,
як їх уявляв собі обвинувачений. Тому на суді
може бути визнано, що використання сили не
було розумним, адже в такому випадку доцільнішим було б відступити, а не залишатися на місці та чинити опір.
Коли ж для попередження злочину або самооборони обвинувачений використовував надмірну силу (тобто силу, яка не є розумною за тих
обставин, які на думку обвинуваченого існують),
то він не може посилатися на публічний чи приватний захист як на обставину, що виключає
кримінальну відповідальність. Суд, при визначенні санкції (за винятком випадку кваліфікованого вбивства), може врахувати його помилку та
призначити більш м’яке покарання.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 538. Правознавство.

Інститут необхідної оборони в англійському законодавстві

Суд повинен взяти до уваги всі обставини,
які на думку обвинуваченого мали місце, зокрема і походження та ступінь використаної кожною
зі сторін сили, серйозність шкоди, яка підлягала
відверненню, і можливості її попередження за
допомогою інших заходів, а також час, який був
у обвинуваченого на роздуми [10, c. 54-55].
На даний час в Англії розроблений проект
закону про кримінальне право, який кодифікує
чинне законодавство з цього питання. Згідно
цього законопроекту особа може застосувати силу, за умови, що вона є розумно допустимою за
обставин, які, як вона вважає, реально мали місце, в наступних випадках: 1) для захисту себе чи
іншої особи від спричинення поранень, нападу
чи незаконного затримання; 2) для захисту себе
чи іншої особи (з дозволу останньої) від вторгнення (порушення права володіння); 3) для захисту своєї власності від вилучення, пошкодження
чи знищення, передбачених кримінальним законом; 4) для захисту власності іншої особи від
аналогічних дій; 5) для попередження злочину чи
порушення громадського порядку. Особа, яка діє
на підставі перерахованих випадків, позбувається захисту за цим законопроектом, якщо вона
знала чи здогадувалась, що застосовує силу стосовно поліцейського, який виконує свої
обов’язки, якщо лишень вона не думала, що таке
застосування сили необхідне для уникнення поранення чи порання іншої особи в даний момент.
Захист за цим законопроектом не поширюється
на особу, яка своєю поведінкою спровокувала
напад, окрім випадків правомірної поведінки
особи, що спричинили такий напад [4, c. 62].
В Англії недоторканність житла була проголошена ще в 1215 р. у Великій хартії вольностей. Сер У. Пітт (Великобританія) писав: «Найбідніший з бідних в своєму домі може протистояти всім силам Корони. Будинок може розвалитись, дах трястись, він може продуватись наскрізь, і дощ може просочуватись через дах, проте король Англії та всі його сили не мають права
переступити через його поріг [14, с. 30-31]». Отже, захист житла розглядався як захист самого
життя, і господар будинку міг повною мірою застосовувати смертельну силу, якщо це розумно
необхідно для попередження насильницького
вторгнення проти волі жильців після проголошення вимоги не входити та вимоги утриматись
від застосування сили. Між іншим, в ч.5 ст.36 КК
України теж йдеться саме про протиправність
насильницького вторгнення в житло чи інше
приміщення та про можливість заподіяння смерті чи тяжких тілесних ушкоджень порушнику

[15]. Отже, в цьому нормативні положення вітчизняні та англійські схожі. Проте, на нашу думку,
такий підхід є недосконалими: до уваги потрібно
брати те, що дуже небезпечним для тих, хто перебуває в житлі, є не лише насильницьке вторгнення, а й просте проникнення, за вчиненням
якого господар застав порушника.
Чинне ж англійське законодавство, дотримується іншого трактування та визначає випадки,
за яких смертельна сила може бути застосована,
наприклад, для попередження або припинення
наступних діянь: підпалу, проникнення вночі до
житла для вчинення фелонії, крадіжки, грабежу
чи інших насильницьких діянь [4, c. 67]. Якщо
хто-небудь входить до чужого будинку і відмовляється залишити його на вимогу господаря, то,
як свідчить практика, після спливу розумного
проміжку часу господар може вбити його і буде
виправданий, якщо суд визнає такий спосіб захисту прав власника розумно необхідним [16].
Висновки. Інститут необхідної оборони В
Англії фактично законом не врегульований.
Ключова роль у вирішенні цього питання належить судовому прецеденту [5, с.78]. Останній є
більш гнучким і динамічним порівняно зі складною процедурою прийняття законів. Крім того,
урегулювати все розмаїття ситуацій, які виникають при необхідній обороні, в одній статті кримінального закону навряд чи можливо [6, с. 64].
Англійська кримінально-правова доктрина
визнає виправданим будь-яке заподіяння шкоди
тому, хто посягає на особистість чи власність,
якщо суд визнає характер захисту та обрані для
цього засоби розумними. За певних обставин визнається виправданим навіть вбивство, вчинене з
метою відвернення цивільного правопорушення,
що полягає в порушенні прав власника земельної
ділянки чи іншого майна [4, c. 63].
В українському законодавстві інститут необхідної оборони, на нашу думку, виписаний
більш систематизовано та зрозуміло (існує чітке
визначення необхідної оборони, перевищення її
меж, компактне викладення самої норми лише в
КК України [15]). Окремі положення інституту необхідної оборони англосаксонської правової системи можуть бути запозичені нашими законодавцями. Йдеться, зокрема, про положення, які визначають ситуації, за яких людина не повинна відступати і може заподіяти будь-якої шкоди нападнику,
зокрема і летальні наслідки [4, c. 67]. Безумовно
заслуговує уваги й те, що захисту власності теж
надається багато значення, як і захисту житла.
І хоча англійське законодавство певною
мірою і обмежує безумовне право громадянина
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на необхідну оборону (у випадку вибору оборони
чи втечі англієць повинен уникнути зіткнення
будь-яким способом), за умов невідворотності
заподіяння шкоди нападнику, потерпілий не обмежений жорсткими рамками правомірності своїх дій, і головне – контролюванням співвідношення захисту і посягання (тобто меж необхідної
оборони) [2, c. 169].
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O.M. Bodnaryk
THE INSTITUTION OF NECESSARY DEFENCE IN ENGLISH LEGISLATION
Summary
In the article has been analyzed legal norms, contained in the criminal legislation of England and that determine
the institution of necessary defence. Has been attended to measures of necessary defence according to English criminal
law and to the question of necessary defence when encroachment upon property.
Key words: necessary defence, measures of necessary defence, terms of legitimacy of necessary defence, encroachment upon property, criminal legislation of Great Britain, Anglo-Saxon legal system.
А.Н. Боднарук
ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В АНГЛИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Анализируются уголовно-правовые нормы законодательства Англии, которые регламентируют институт
необходимой обороны. Внимание уделено как условиям правомерности необходимой обороны, так и вопросу
необходимой обороны при посягательстве на собственность в Англии.
Ключевые слова: необходимая оборона, меры необходимой обороны, условия правомерности необходимой обороны, посягательство на собственность, уголовное законодательство Великобритания, англосаксонская
правовая система.
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Стаття присвячена дослідженню сукупного права на охорону здоров’я, як природного, невідчужуваного,
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Постановка проблеми. Поняття «право на
охорону здоров’я» запроваджене у 1848 р. видатним діячем німецької медицини Вірхофом, яким
було сформульовано тезу стосовно того, що кожен
німець має право на охорону свого здоров’я [7].
Аналіз нормативно-правових актів законодавства національних систем охорони здоров'я,
міжнародних договорів, наукових публікацій та
інших документів, які стосуються становлення та
розвитку права на охорону здоров'я свідчить, що
в усі періоди існування людства здійснювалися
спроби зробити суспільство відповідальним за
стан охорони здоров'я. На сучасному етапі теоретиками та практиками у вказаній сфері проведені загальнотеоретичні, цивільно-правові та
конституційно-правові дослідження права людини на охорону здоров'я, а також відмічена роль
контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури в механізмі забезпечення реалізації данного права, дотримання прав і свобод громадян в
самому процесі такої реалізації та інше.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Слід відмітити, що питаннями визначення цілісної правової дефініції права на охорону здоров’я
займались такі вчені як: В. Ф. Рудий, В. Ф. Москаленко, Й. П. Франк, В. Гіжевський, В. Головченко, В. Ковальський, О. Кохановський, В. Скоромаха, О. Смотров.
Мета статті. Право на охорону здоров'я
являється природним, невідчужуваним, особистим немайновим правом людини, що виникає
з приводу особливого блага – здоров'я людини.
Ст. 49 Конституції України передбачає
право кожної особи на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона
здоров’я, у відповідності до чинного законодавства, а саме ст. 12 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визна-

чається одним із пріоритетних напрямків діяльності держави та одним із основних факторів
національної безпеки країни.
Виклад основного матеріалу. Визначаючи
права і свободи людини невідчужуваними і непорушними Основний закон держави гарантує
недоторканість конституційних прав і свобод
проголошуючи, що вони не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допускається звуження
змісту обсягу існуючих прав і свобод [1], в тому
числі і тих, які гарантують право на охорону
здоров’я, з усіма його складовими елементами.
Ця конституційна норма ґрунтується на гуманістичних засадах, за якими життя і здоров’я людини у правовій державі визнаються найвищими
соціальними цінностями [1]. Дана позиція у повній мірі відповідає менталітету та моральним
засадам українського суспільства.
Забезпечити збереження перелічених соціальних цінностей можна, на думку автора, у повній мірі гарантувавши, з боку держави, право на
охорону здоров’я. Дане твердження передбачає,
в подальшому, посилений контроль держави за
реалізацією наданої гарантії, в особі органів прокуратури, як єдиного державного органу, який у
своїй діяльності виступає від імені держави в
цілому, а не як представник окремого відомства,
за напрямками всемірного утвердження законності в сфері охорони здоров’я, зміцнення правопорядку у вказаній сфері та захисту від неправомірних посягань [2].
На думку автора те, що являється найвищою соціальною цінністю держави, що нею гарантується і забезпечується, характеризується і
підвищеним ступенем державної відповідальності. Саме тому, нагляд прокуратури за механізмом
реалізації права на охорону здоров’я являється
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одним з основних інструментів реалізації основних завдань та функцій держави за вказаним напрямком, шляхом здійснення незалежної та неупередженої контрольно-наглядової діяльності
органами прокуратури від імені самої держави, в
межах норм чинного законодавства.
Автор вважає, що наявна множина та розгалуженість завдань прокурорського нагляду в
сфері дотриманням законів про охорону здоров’я
в процесі реалізації самого права на охорону
здоров'я, зумовлюють необхідність дослідження
та аналізу чинних норм законодавства України
про охорону здоров’я на предмет достатності,
об’єктивності та суті внутрішньої структури правових основ прокурорського нагляду за механізмом реалізації права на охорону здоров’я.
Право на охорону здоров’я детально прописане в Законі України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р.,
де чітко констатовано, що кожна людина має
природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я[3]. Встановлюється, як зазначалося автором вище, відповідальність держави і суспільства зокрема, перед сучасним і майбутніми
поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечується пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави,
поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних
проблем, удосконалення медичної допомоги і
запровадження здорового способу життя.
Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні,
економічні та соціальні засади охорони здоров’я
в Україні, регулюють суспільні відносини у цій
галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян,
усунення факторів, що шкідливо впливають на їх
здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення
спадковості [3].
Статтею 6 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» чітко визначено межі досліджуваного права та його змістове
наповнення. Структурою закону визначаються
основні принципи, надаються гарантії та державний захист права на охорону здоров’я, визначаються переважно всі необхідні умови та складові
для належного функціонування галузі. Проте, ні
Основний закон держави, ні розглянутий вище
нормативно-правовий акт, ні інші галузеві документи та кодифіковані акти не містять у своїй
структурі вичерпного визначення самого поняття
112

«право на охорону здоров’я». Констатований
автором факт, не в повній мірі відповідає вимогам міжнародно-правового законодавства в сфері
медицини, однак, компенсується наявністю в національному законодавстві визначень понять
«здоров’я» та «охорона здоров’я».
Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки
відсутність хвороб і фізичних дефектів [3].
Охорона здоров’я – система заходів,
спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій,
оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя [3].
Отож, проаналізувавши наявні в чинному
законодавстві про охорону здоров’я дефініції
можна надати наступне визначення цього права:
право на охорону здоров’я - це закріплена і
гарантована Конституцією, законами та підзаконними нормативно-правовими актами України
можливість людини використовувати всі засоби і
заходи, які спрямовані на збереження або відновлення стану повного фізичного, душевного і
соціального благополуччя, що не суперечать вимогам законності, з метою одержання медичної
допомоги або відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди. В свою чергу, питаннями належного виконання та реалізації даного права займаються органи прокуратури, виконуючи функцію
загального нагляду та контролю, усуваючи порушення законів в сфері охорони здоров’я.
Захистити, на думку автора, можна ті суспільні відносини, які в достатній мірі являються
нормативно визначеними на законодавчому рівні, гарантуються державою, а також контролюються органами державної влади, на предмет законності, достатності, об’єктивності та повноти.
Ситуація в середині сфери охорони здоров’я стає
відомою для держави, за результатами саме контрольно-наглядової діяльності органів прокуратури, які являються єдиними наглядовим
суб’єктом за вказаним напрямком.
На підтвердження даного твердження норма закону вказує на важливість контрольнонаглядової діяльності в сфері нагляду за реалізацією права на охорону здоров’я, її ієрархічну побудову. Ст. 22 Основ передбачає, що державний
контроль і нагляд в галузі охорони здоров’я здійснює держава через спеціально уповноважені
органи виконавчої влади. Перший вид контрольної діяльності в сфері охорони здоров’я здійснюється за напрямком додержання державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на за-
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безпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій [3].
Ст. 23 цього ж закону встановлює, так званий, вищий нагляд за додержанням законодавства
про охорону здоров’я, а зокрема і за самим процесом реалізації права на охорону здоров’я, який
здійснюється виключно Генеральним прокурором
України і підпорядкованими йому прокурорами,
що підтверджується також положеннями Закону
України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р.
Механізм реалізації права на охорону здоров’я, як і саме право, передбачене також Цивільним Кодексом України від 16.01.2003 р.*9, норми якого в основному деталізують положення
Основ законодавства України про охорону здоров’я, щодо права на охорону здоров’я за окремими напрямками, закріплюючи особисті немайнові права, що забезпечують природне існування
фізичної особи: право на життя – ст. 281 ЦК України; право на охорону здоров’я – ст. 283 ЦК України; право на медичну допомогу – ст. 284 ЦК України; право на інформацію про стан свого здоров’я –
ст. 285 ЦК України; право на таємницю про стан
здоров’я – ст. 286 ЦК України; права особи, яка
перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі
охорони здоров’я – ст. 287 ЦК України [4].
Як вже було зазначено вище, вказані норми
ЦК України доповнюють, а в деякій мірі розширюють положення ст. 6 Основ законодавства
України про охорону здоров’я, конкретизуючи
зміст відповідних правомочностей, так-як складові частини права на охорону здоров’я регламентовані вказаним кодифікованим актом на рівні
окремих статей, зміст яких вказує на незалежність та відокремленість цих прав. Однак, існують і суперечності у змісті відповідних законодавчих актів. Так, право на таємницю про стан
здоров’я, закріплене ЦК України та Основами
законодавства України про охорону здоров’я,
визначається як окреме право людини, а не як
складовий елемент сукупного права на охорону
здоров’я. Однак, дана змістова відмінність несе
суто формальний характер, так-як саме право
передбачене законом та гарантується державою.
Нагляд прокуратури за реалізацією права
на охорону здоров’я, зокрема за напрямком виявлення правопорушень та притягнення винних
осіб до відповідальності, здійснюється також в
межах норм Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., а саме: ст.

44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного спостереження; ст. 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих
на венеричну хворобу; ст. 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання,
реалізації і застосування донорської крові та(або)
її компонентів і препаратів; ст. 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою; ст. 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення; ст. 46-2. Порушення
встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)[5].
Право на охорону здоров’я передбачене та
захищається також нормами Кримінального Кодексу України від 05.04.2001 Розділом II «Злочини проти життя та здоров’я особи», що прямо
передбачає регламентацію даного права на кримінально-правовому рівні та його належний правовий захист на рівні Закону про кримінальну
відповідальність. Кримінальним Кодексом України передбачені, зокрема такі види злочинів в
сфері медицини, які за своєю природою посягають на право на охорону здоров’я, і за які законом передбачена кримінальна відповідальність:
ст. 131. Неналежне виконання професійних
обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; ст. 132. Розголошення
відомостей про проведення медичного огляду на
виявлення зараження вірусом імунодефіциту
людини чи іншої невиліковної хвороби; ст. 134.
Незаконне проведення аборту; ст. 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та
здоров’я дітей; ст. 138. Незаконна лікувальна
діяльність; ст. 139. Ненадання допомоги хворому
медичним працівником; ст. 140. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або
фармацевтичним працівником; ст. 141. Порушення прав пацієнта; ст. 142 Незаконне проведення дослідів над людиною; ст. 143 Порушення
встановленого законом порядку трансплантації
органів або тканин людини; ст. 144. Насильницьке донорство; ст. 145. Незаконне розголошення
лікарської таємниці [6].
Вказаний автором перелік нормативних
положень починаючи з конституційних основ і
закінчуючи кодифікованими актами, а також досить об’ємним обсягом різноманітних галузевих
інструкцій та розпоряджень за вказаним напрямком, підтверджують пріоритетність та значимість
гарантованого державою права на охорону здоров’я. Загалом державою встановлюється досить
високий рівень нормативної регламентації змісту
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права на охорону здоров’я. На законодавчому
рівні передбачений широкий перелік правомочностей, реалізація яких у повній мірі може забезпечити ефективність та реальність права на охорону здоров’я в Україні. Отож, питання належної
реалізації права на охорону здоров’я залежить
від достатньої організації та фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я, без яких положення ст. 6 Основ законодавства України про
охорону здоров’я та наведені норми Цивільного,
Адміністративного та Кримінального Кодексів
залишаються суто декларативними.
Висновок. Механізм належної реалізації
сукупного та гарантованого державою права на
охорону здоров’я, забезпечується обґрунтованим, всебічним та законним контролем з боку
держави, в особі органів прокуратури шляхом
здійснення нею контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони здоров’я. Контроль з боку органів прокуратури має пріоритетне становище
перед контролем з боку профілюючих міністерств та управлінь, маючи спеціальну мету
здійснення – дотримання норм чинного законодавства в сфері охорони здоров’я в цілому, а не
тільки профільного.
На останок необхідним буде зазначити, що
реалізовуючи функцію загального нагляду в сфе-

рі медицини органи прокуратури мають змогу
неупереджено та реально впливати на механізм
реалізації та дотримання пріоритетного права
кожної особи на охорону здоров’я.
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The right for health protection as an object of the supervisory activity of the prosecutors' office
Summary
The article is dedicated to the investigation of the general right for health protection as a natural, unquestionable,
private non-property right of a person. The right for health protection occurs due to the private benefit - person's health,
is granted and secured by state and is a priority object of the supervisory activity of the Prosecutors' office of Ukraine.
The degree of the structural definition of this right, normative fixation and regulation of the notion "The right for
health protection" in the international and nation legislation is examined by the author. The purpose is to distinguish the
role of the supervisory activity of the Prosecutors office according to the mechanism of the right of health protection
implementation.
Key words: the Prosecutors' office, right, health protection, structure, object, supervisory activity.
О.В. Василова-Карвацкая
Право на охрану здоровья как объект надзорной деятельности прокуратуры
Аннотация
Статья посвящается исследованию совокупного права на охрану здоровья, природного, неотъемлемого,
личного неимущественного права человека. Право на охрану здоровья возникает в связи с особенным благом –
здоровьем человека, гарантируется и обеспечивается государством, итак, является приоритетным объектом
надзорной деятельности органов прокуратуры Украины.
Автором рассматривается степень структурного определения данного права, нормативного закрепления и
регламентации самого понятия «право на охрану здоровья» в международном и национальном законодательстве. Целью статьи является определение роли надзорной деятельности органов прокуратуры за механизмом
реализации права на охрану здоровья.
Ключевые слова: прокуратура, право, охрана здоровья, структура, объект, надзорная деятельность.
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Постановка проблеми. У статті 3 Конституції України визначено, що найвищою соціальною цінністю в Україні визнається людина, її
життя і здоров’я [1, ст.3]. Одним із невід’ємних
прав людини є право на статеву свободу і недоторканність, у зв'язку з чим законодавець передбачив кримінальну відповідальність за статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози
його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, тобто зґвалтування
(ст. 152 Кримінального кодексу України) [2,
ст.152]. Ефективність протидії зґвалтуванням, вважаємо, прямо залежить від правильного та всебічного їх кримінологічного аналізу, який полягає у
визначенні не тільки таких показників цього виду
злочину як рівень, коефіцієнт, питома вага, динаміка тощо, а й його просторово-часових особливостей. У зв'язку з чим, переконані, актуальним є дослідження географії зґвалтувань в Україні.
Ступінь наукової розробки. Відзначимо,
що характеристиці зґвалтувань приділили свою
увагу такі фахівці в галузі кримінального права
та кримінології, як Ю.В. Александров, Ю.М. Антонян, Б.А. Бліндер, Б.Л. Гульман, А.П. Дьяченко,
Г.Б. Єлемісов, А.А. Жижиленко, А.П. Закалюк,
А.Ф. Зелінський, О.М. Ігнатов, О.Г. Кальман, I.П.
Лановенко, П.І. Люблінський, B.C. Мінська, П.П.
Осипов, С.В. Познишев, 3. Старович, Б.М. Цуприк,
А.П. Чуприков, О.М. Яковлєва. Крім того, на рівні
кандидатських досліджень кримінологічні аспекти
зґвалтування та інших статевих злочинів у різні
роки в Україні досліджували О.Г. Кальман,
М.М. Корчовий, С.С. Косенко, І.П. Лановенко,
О.В. Синєокий та інші кримінологи. Однак достатньої уваги такому показнику зґвалтувань як їх географія ці вчені не приділяли.
У зв'язку з цим автор поставив за мету даної статті дослідити географію зґвалтувань в
Україні, а саме: просторово-часові особливості
зґвалтувань, які вчинені на території України за
період 2005-2009 років. Мета статті зумовила

виконання таких завдань, які полягають в аналізі: 1) коефіцієнтів зґвалтувань в Україні, в регіонах та її регіональних зонах за період 2005-2009
років; 2) частки кількості зґвалтувань кожного
регіону України та її регіональної зони в загальній кількості зґвалтувань по Україні за період
2005-2009 років; 3) просторово-часових змін у
структурі зґвалтувань в Україні в розрізі регіональних зон та її регіональних зон у розрізі регіонів
за період 2005-2009 років.
Виклад основного матеріалу. Вибірка даних про кількість населення в Україні в регіональному розрізі з відомостей Державного комітету
статистики України за період з 1 січня 2005 року
до 1 січня 2010 року [9; 10; 11; 12; 13; 14], зробила можливим визначити середню наявну кількість населення для кожного регіону України
(Таблиця № 1). Вибірка даних про кількість зґвалтувань, учинених на території Україні, в регіональному розрізі за 2005-2009 роки, з відомостей
про стан та структуру злочинності в Україні, які
надаються Міністерством внутрішніх справ
України [5; 6; 7; 8], надала можливість відобразити їх кількісну картину (Таблиця № 1). Розрахунок коефіцієнта та питомої ваги зґвалтувань у
період з 2005 по 2009 pp. по Україні в регіональному розрізі забезпечив автору базу для виконання поставлених завдань.
Враховуючи, що коефіцієнт - це відношення кількості злочинів, учинених на певній території (чи на певній адміністративно-територіальній одиниці) за означений період часу до
заздалегідь зумовленої кількості населення, що
мешкає на тій самій території чи на тій самій адміністративно-територіальній одиниці [15, с. 33],
автор провів розрахунок коефіцієнта зґвалтувань
на 10 000 населення, результати якого відобразив у Таблиці №2. У результаті аналізу цих даних, враховуючи співвідношення коефіцієнта
зґвалтувань кожного регіону до коефіцієнта зґвалтувань по Україні, можемо здійснити поділ ре-
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гіонів України на регіони «високого ризику» і
регіони «зниженого ризику». Так, до групи регіонів «високого ризику» можна віднести регіони,
де коефіцієнт зґвалтувань вище за коефіцієнт
зґвалтувань по Україні. Отже, за період 20052009 років такими регіонами були: Донецька,
Одеська, Херсонська області та АР Крим. Крім
того, до цієї групи слід віднести також регіони,
які перебували в цій групі тривалий час: Житомирська (крім 2006, 2009), Чернігівська (2008,
2009), Хмельницька (2009), Закарпатська (2007,
2008), Сумська (2008,
2009), Миколаївська
(2007, 2009), Запорізька (2005, 2006), Волинська
(2005, 2007) та м. Севастополь (2009). До зони
«зниженого ризику», де коефіцієнт зґвалтувань
нижчий за коефіцієнт зґвалтувань по Україні,
можна віднести такі регіони: Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Полтавська Дніпропетровська області та м. Київ. Крім
того, до цієї зони можна віднести також регіони,
які перебували в цій групі тривалий час: Луганська (крім 2005, 2007), Черкаська (2005), Кіровоградська (2009), Харківська (2005, 2009), Вінницька (2005, 2009), Львівська (2006, 2007), Київська (2007, 2009) області.
Враховуючи те, що питома вага - це відношення окремого виду або групи злочинів до загальної величини злочинності [4, с.162], ми провели розрахунок частки кількості зґвалтувань
кожного регіону України в загальній кількості
зґвалтувань по Україні за кожний рік періоду
2005-2009 років [X, ], результати якого відображені в Таблиці № 3). Аналіз отриманих даних
дозволяє стверджувати, що найбільша питома
вага зґвалтувань у загальному числі зґвалтувань
в Україні за останні 5 років спостерігається у
Донецькій (13,06%), Одеській (6,32%), Дніпропетровській (6,30%), Харківській (5,90%) областях і АР Крим (6,47%).
Умовний розподіл Україну на 5 регіональних зон, згідно з географічними й історичними
особливостями, які склались у минулому і вживаються у наш час по відношенню до сукупності
областей, які межують між собою і пов'язані історично й економічно, дозволяє виділити такі
зони: 1) Західна Україна (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Волинська і Рівненська області); 2) Північна Україна (Житомирська, Сумська,
Чернігівська, Київська області і місто Київ); 3)
Центральна Україна (Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Черкаська
області); 4) Південна Україна (Запорізька,
Херсонська, Одеська, Миколаївська області, Ав116

тономна республіка Крим і місто Севастополь) і
5) Східна Україна (Донецька, Луганська і Харківська області) [3, с. 9]. Використовуючи дані,
отримані на попередніх етапах, вважаємо за можливе провести розрахунок середнього коефіцієнту зґвалтувань по регіональних зонах України
за період 2005-2009 років (Таблиця № 4). У результаті аналізу отриманих даних, враховуючи
співвідношення коефіцієнту зґвалтувань кожної
регіональної зони до коефіцієнту зґвалтувань по
Україні, можемо віднести до групи «високого
ризику» регіональні зони, де коефіцієнт зґвалтувань вищий за коефіцієнт зґвалтувань по Україні.
За період 2005-2009 років такими регіональними
зонами були «Південна Україна» і «Східна Україна». До зони «зниженого ризику», де коефіцієнт
зґвалтувань нижчий за коефіцієнт зґвалтувань по
Україні, можна віднести такі регіональні зони: 1)
«Західна Україна»; 2) «Центральна Україна» та 3)
«Північна Україна», (крім 2005 і 2009 років, у яких
коефіцієнт зґвалтувань цієї регіональної зони перевищив коефіцієнт зґвалтувань по Україні).
Використовуючи дані з таблиці № 3, можна
провести розрахунок питомої ваги зґвалтувань
регіональних зон України, виділених нами, за
кожен рік періоду 2005-2009 років (Таблиці №
5). У регіональній зоні «Східна Україна» відсоток питомої ваги зґвалтувань у регіонах зони
зменшився в 2009 році порівняно з 2008 роком,
крім Харківської області, де відсоток питомої
ваги зґвалтувань зріс. У цілому за 5 років ця регіональна зона характеризується поступовим
зростанням відсотка зґвалтувань у Донецькій
області і поступовим зменшенням, крім 2007 року, у Харківській та Луганській областях. У регіональній зоні «Південна Україна» відсоток питомої ваги зґвалтувань характеризується постійними коливаннями в кожному з регіонів регіональної зони протягом останніх 5 років. Однак, зазначимо, що у 2009 році, порівняно з 2008 роком
відсоток питомої ваги зґвалтувань зменшився,
крім Херсонській області, в якій цей показник
збільшився. У регіональній зоні «Центральна
Україна» відсоток питомої ваги зґвалтувань відзначається поступовим збільшенням у Дніпропетровській і Кіровоградській областях, і поступовим зменшенням у Полтавській і Черкаській областях. Вінницька область регіональної зони
«Центральна Україна» характеризується відносною сталістю, з незначними коливаннями відсотка питомої ваги зґвалтувань. У регіональній зоні
«Північна Україна» відсоток питомої ваги зґвалтувань у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшився, крім Житомирської області, що свід-
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чить про «міграцію» зґвалтувань у дану регіональну зону з інших регіональних зон. У цілому в
регіональній зоні «Північна Україна» спостерігається протягом останніх 5 років поступове зменшення коефіцієнта питомої ваги зґвалтувань у
Житомирській, Сумській і Чернігівській областях, стабільністю коефіцієнта питомої ваги зґвалтувань у місті Києві та збільшенням відсотка
питомої ваги зґвалтувань в Київській області.
У регіональній зоні «Західна Україна» відсоток
питомої ваги зґвалтувань у 2009 році зменшився
порівно з 2008 роком у всіх регіонах, крім ІваноФранківської та Закарпатської областей. У цілому
відсоток питомої ваги зґвалтувань за останні 5 років зменшився у Хмельницькій, Тернопільській,
Чернівецькій, Рівненській областях, залишився на
відносно сталому рівні у Львівській області і збільшився у Волинській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. (Діаграма № 2).
Аналіз отриманих даних дозволяє зробити
такі висновки.
1. Можна стверджувати, що найбільша середня питома вага зґвалтувань за останні 5 років
по Україні спостерігається у Східній Україні
(24,09%), а найменша питома вага - у Центральній Україні (16,50%) (Таблиця № 5).
2. За період 2005-2009 років найбільша кількість зґвалтувань в Україні вчинена у двох її
регіональних зонах: 1) «Східна Україна»
(24,09%); 2) «Південна Україна» (23,15%), що у
своїй сукупності складають майже половину усіх
зґвалтувань вчинених на території України
(47,24%). Інша половина зґвалтувань припадає
на три інші регіональні зони: 1) Західна Україна
(19,94%); 2) «Північна Україна» (16,54%); 3)
«Центральна Україна» (16,50%) (Таблиця №5).
3. Протягом 2005-2009 років зафіксовано
«внутрішню зонну міграцію» зґвалтувань. У регіональній зоні «Східна Україна»: з Луганської
обл. (-1,75%) – в Донецьку (0,50%) і Харківську
(0,18%) області. У регіональній зоні «Південна
Україна»: з Одеської обл. (-0,24%), Миколаївської обл. (-0,51%), АР Крим (-0,22%) і міста Севастополь (-0,70%) – в Запорізьку (0,83%) і
Херсонську (+1,11%) області. У регіональній зоні «Центральна Україна»: з Полтавської (-0,57%)
і Черкаської (-0,28%) областей – у Кіровоградську (+1,56%), Дніпропетровську (+0,96%) і Вінницьку (+0,13%) області. У регіональній зоні
«Північна Україна»: з Житомирської (-2,16%),
Чернігівської (-1,24%), Сумської (-0,59%) областей і міста Київ (0,09%) – у Київську область
(+4,32%). У регіональній зоні «Західна Україна»:
з Хмельницької (-1,31%), Тернопільської (-,81%),

Чернівецької (-0,60%), Рівненської (-0,47%),
Львівської (-0,11%) областей – у Волинську
(+1,21%), Івано-Франківську (+0,80%) і Закарпатську (+0,60%) області (Діаграма №2).
4. Протягом 2005-2009 років зафіксовано
«внутрішню регіональну міграцію» зґвалтувань.
Так, спостерігається «міграція» зґвалтувань з
регіональної зони «Східна Україна» (-1,08%) та
«Західна Україна» (-0,69%), – у Центральну
(+0,81%), Південну (0,28%) і Північну (+0,23%)
регіональні зони (Діаграма №2).
5. Середній коефіцієнт зґвалтувань регіональної зони «Південна Україна» (0,23) і «Східна
Україна» (0,21) вищий за середній коефіцієнт зґвалтувань по Україні (0,19), що дозволяє віднести їх
до групи високого ризику.
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Summary
The author investigates the spatiotemporal peculiarities of the rapes in Ukraine in the period of 20052009, using the analysis of: 1) the coefficients of rapes in Ukraine in regions and regional areas for the
period from 2005 to 2009; 2) the relations of the part of rapes amount of every region and regional area in
Ukraine to the general rapes amount in Ukraine for the period from 2005 to 2009; 3) the spatiotemporal
changes in the structure of rapes in Ukraine in the section of the regional areas and in the regional areas in
section of the regions for the period from 2005 to 2009 years.
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Криминологическое исследование пространственно-временных особенностей
изнасилований в Украине
Аннотация
Автор исследует пространственно-временные особенности изнасилований в Украине за период 2005-2009 годов при помощи анализа: 1) коэффициентов изнасилований в Украине в регионах и
региональных зонах; 2) соотношения количества изнасилований каждого региона и региональной зоны Украины в общем количестве изнасилований по Украине; 3) пространственно-временных изменений в структуре изнасилований в Украине в разрезе региональных зон и в региональных зонах в разрезе регионов.
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Таблиця № 1
Україна: середня кількість наявного населення і кількість згвалтувань, 2005-2009
Регіони (області)

2005
НН

Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано–Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь

47105150
1989050
1710850
1042600
3461700
4647400
1337700
1247000
1869100
1391250
1771350
1075550
2424700
2582550
1224550
2408950
1563700
1158600
1235100
1115850
2838700
1132350
1380700
1349300
909850
1178050
2679800
378850

2006
Зг.
(З)
913
59
34
12
53
107
44
26
30
17
26
10
56
41
24
58
21
14
26
13
59
25
35
31
14
32
36
10

НН
46787750
1980450
1694050
1039200
3435050
4601750
1327600
1244650
1853950
1387150
1757450
1060150
2395500
2572700
1215750
2398850
1547700
1155450
1218850
1113250
2820550
1121800
1367400
1334780
907250
1160150
2705650
379150

2007
Зг.
(З)
980
57
31
28
61
124
23
27
24
27
36
21
43
57
36
61
21
17
32
21
51
24
43
27
14
29
36
9

НН

2008
Зг.
(З)
875
64
32
15
49
114
26
18
37
18
35
15
50
52
20
52
23
16
26
7
53
26
31
13
13
26
36
8

46509350
1974100
1679350
1037200
3410650
4559600
1311300
1243200
1839900
1384000
1744200
1046400
2368650
2564100
1207750
2395100
1532700
1153200
1204100
1102000
2804000
1112300
1355850
1321750
905400
1143900
2729150
379350

НН
46258200
1969200
1666100
1036300
3386300
4519700
1299850
1243000
1827400
1381850
1732550
1033350
2343600
2556350
1199700
2393450
1518150
1151500
1190400
1095950
2789150
1103350
1345850
1309900
904300
1128600
2752850
379800

2009
Зг.
(З)
874
57
21
27
62
137
26
18
39
16
30
17
44
39
25
61
18
8
15
17
45
23
31
20
15
19
29
15

НН
46053300
1969300
1655300
1036300
3461700
4483600
1290000
1244100
1816500
1380900
1724800
1022400
2321700
2551250
1192650
2391600
1505500
1151300
1178150
1091100
2775750
1096300
1337700
1299750
904250
1115500
2775300
380300

Зг.
(З)
753
47
29
19
51
92
20
26
31
20
54
20
33
33
16
46
13
8
17
8
50
29
19
16
7
17
29
3

Таблиця № 2

ГРУПА ПОНИЖЕНОГО РИЗИКУ

ГРУПА ВИСОКОГО РИЗИКУ

Україна: коефіцієнт зґвалтувань на 10000 населення, 2005-2009
2005
Регіон (область)
Житомирська
АР Крим
Чернігівська.
м. Севастополь
Хмельницька
Одеська
Донецька
Луганська
Черкаська
Херсонська
Закарпатська
Сумська
Харківська
Миколаївська
Вінницька
Україна
Запорізька
Львівська
Дніпропетровська
Київська
Чернівецька
м. Київ
Полтавська
Волинська
Тернопільська
Івано-Франківська
Рівненська
Кіровоградська

К
0,33
0,30
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,23
0,23
0,22
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,19
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,09

2006
Регіон (область)

Хмельницька
Миколаївська
АР Крим
Волинська
Донецька
Сумська
Одеська
Чернігівська
м. Севастополь
Закарпатська
Львівська
Україна
Херсонська
Київська
Кіровоградська
Черкаська
Івано-Франківська
Тернопільська
Вінницька
Дніпропетровська
Луганська
Харківська
Житомирська
Рівненська
Чернівецька
Полтавська
Запорізька
м. Київ

К

0,31
0,30
0,29
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,24
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13

2007
Регіон (область)

АР Крим
Донецька
Херсонська
Хмельницька
Чернігівська
Одеська
Сумська
Луганська
м. Севастополь
Житомирська
Запорізька
Київська
Львівська
Україна
Вінницька
Харківська
Миколаївська
Полтавська
Волинська
Дніпропетровська
Закарпатська
Кіровоградська
Рівненська
Чернівецька
Івано-Франківська
м. Київ
Черкаська
Тернопільська

К

0,32
0,25
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,17
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,10
0,06

2008
Регіон (область)

м. Севастополь
АР Крим
Донецька
Волинська
Одеська
Хмельницька
Запорізька
Миколаївська
Херсонська
Житомирська
Україна
Луганська
Дніпропетровська
Київська
Чернівецька
Чернігівська
Кіровоградська
Тернопільська
Харківська
Львівська
Черкаська
Закарпатська
Вінницька
Сумська
Івано-Франківська
Полтавська
м. Київ
Рівненська
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К

0,39
0,30
0,30
0,26
0,25
0,23
0,21
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,07

2009
Регіон (область)

Київська
Херсонська
АР Крим
Донецька
Закарпатська
Кіровоградська
Одеська
Вінницька
Волинська
Харківська
Запорізька
Україна
Житомирська
Дніпропетровська
Чернігівська
Івано-Франківська
Луганська
Сумська
Хмельницька
Львівська
Миколаївська
Черкаська
м. Київ
Полтавська
Чернівецька
м. Севастополь
Рівненська
Тернопільська

К

0,31
0,26
0,24
0,21
0,21
0,20
0,19
0,18
0,18
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
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Таблиця № 3
Україна: структура згвалтувань, 2005-2009
2005
Регіон (область)
Донецька
АР Крим
Харківська
Одеська
Луганська
Дніпропетровська
Житомирська
Львівська
м. Київ
Хмельницька
Вінницька
Чернігівська
Черкаська
Запорізька
Закарпатська
Київська
Сумська
Херсонська
Миколаївська
Полтавська
Івано-Франківська
Рівненська
Чернівецька
Тернопільська
Волинська
Кіровоградська
м. Севастополь

2006
Регіон (область)
Донецька
Дніпропетровська
Одеська
АР Крим
Львівська
Харківська
Луганська
Хмельницька
Київська
м. Київ
Миколаївська
Сумська
Вінницька
Чернігівська
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Черкаська
Запорізька
Херсонська
Житомирська
Кіровоградська
Полтавська
Тернопільська
Рівненська
Чернівецька
м. Севастополь

ПВ%
11,72
6,46
6,46
6,35
6,13
5,81
4,82
4,49
3,94
3,83
3,72
3,50
3,40
3,29
2,85
2,85
2,85
2,74
2,63
2,30
1,86
1,53
1,53
1,42
1,31
1,10
1,10

2007
Регіон (область)
Донецька
АР Крим
Харківська
Львівська
Одеська
Луганська
Дніпропетровська
Запорізька
м. Київ
Київська
Вінницька
Хмельницька
Житомирська
Херсонська
Чернігівська
Сумська
Полтавська
Миколаївська
Закарпатська
Івано-Франківська
Рівненська
Волинська
Кіровоградська
Черкаська
Чернівецька
м. Севастополь
Тернопільська

ПВ%
12,65
6,22
6,22
5,82
5,82
5,20
4,39
4,39
3,67
3,67
3,67
3,27
3,16
2,96
2,86
2,76
2,76
2,76
2,45
2,45
2,35
2,14
2,14
2,14
1,73
1,43
0,92

ПВ%
13,03
7,31
6,06
5,94
5,94
5,71
5,60
4,23
4,11
4,00
3,66
3,54
2,97
2,97
2,97
2,97
2,63
2,29
2,06
2,06
1,83
1,71
1,71
1,49
1,49
0,91
0,80

2008
Регіон (область)
Донецька
Дніпропетровська
Одеська
АР Крим
Харківська
Луганська
Запорізька
Львівська
Хмельницька
Київська
м. Київ
Волинська
Житомирська
Миколаївська
Херсонська
Вінницька
Черкаська
Чернігівська
Закарпатська
Полтавська
Кіровоградська
Тернопільська
Івано-Франківська
Сумська
Рівненська
Чернівецька
м. Севастополь

ПВ%
15,68
7,09
6,98
6,52
5,15
5,03
4,46
4,46
3,55
3,43
3,32
3,09
2,97
2,86
2,63
2,40
2,29
2,17
2,06
2,06
1,95
1,95
1,83
1,72
1,71
1,71
1,71

2009
Регіон (область)
Донецька
Київська
Дніпропетровська
Харківська
АР Крим
Одеська
Луганська
Львівська
Запорізька
Вінницька
м. Київ
Херсонська
Закарпатська
Кіровоградська
Житомирська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Сумська
Чернігівська
Миколаївська
Черкаська
Полтавська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька
м. Севастополь

ПВ%
12,22
7,17
6,77
6,64
6,24
6,11
4,38
4,38
4,12
3,85
3,85
3,85
3,45
2,66
2,66
2,66
2,52
2,52
2,26
2,26
2,12
2,12
1,73
1,06
1,06
0,93
0,40

Таблиця № 4

ГПР

ГВР

Україна: коефіцієнт зґвалтувань у регіональних зонах на 10000 населення, 2005-2009
2005
Регіональна зона
Південна Україна
Східна Україна
Північна Україна
Україна
Центральна Україна
Західна Україна

ГПР

ГВР

2008
Регіональна зона
Південна Україна
Східна Україна
Україна
Західна Україна
Північна Україна
Центральна Україна

К
0,23
0,22
0,20
0,19
0,16
0,16

К
0,25
0,23
0,19
0,16
0,15
0,15

2006
Регіональна зона

К

Південна Україна
Східна Україна
Україна
Західна Україна
Північна Україна
Центральна Україна

0,24
0,22
0,21
0,21
0,19
0,18

2009
Регіональна зона
Південна Україна
Східна Україна
Північна Україна
Україна
Центральна Україна
Західна Україна

К
0,19
0,18
0,17
0,16
0,14
0,13

2007
Регіональна зона

К

Південна Україна
Східна Україна
Україна
Північна Україна
Центральна Україна
Західна Україна

0,23
0,22
0,19
0,18
0,15
0,15

2005-2009
Регіональна зона

К

Південна Україна
Східна Україна
Україна
Північна Україна
Центральна Україна
Західна Україна

0,23
0,21
0,19
0,18
0,16
0,16

Таблиця № 5
Україна: структура зґвалтувань у розрізі регіональних зон, 2005-2009
Регіональна зона
Східна Україна
Південна Україна
Західна Україна
Північна Україна
Центральна Україна

2005
ПВ%
24,32
22,56
18,82
17,96
16,32

2006
ПВ%
22,24
21,53
23,89
15,92
16,43

2007
ПВ%
24,80
23,66
18,52
17,03
15,09

2008
ПВ%
25,86
25,17
20,36
13,62
15,79

2009
ПВ%
23,24
22,84
18,13
18,19
17,13

2005-2009
ПВ%
24,09
23,15
19,94
16,54
16,50

Діаграма № 1. Україна: коефіцієнт зґвалтувань у регіональних зонах на 10000 населення, 2005-2009
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Кримінологічне дослідження просторово-часових особливостей зґвалтувань в Україні
Діаграма № 2
Україна: структура згвалтувань у розрізі регіональних зон, 2005-2009

23,24%
2009
2008
2007

22,84%

25,86%

17,13%

25,17%

24,80%

15,79%

23,66%

22,24%

15,92%

16,32%

22,56%

20,36%
18,52%

17,03%

16,43%

21,53%

18,13%

13,62%

15,09%

2006

24,32%

18,19%

23,89%
18,82%

17,96%

2005

Східна Україна

Південна Україна

Північна Україна

Західна Україна

2,66%

2,26%

2009
2008
2007
2006

2,26%

7,17%

1,72%

2,97%
2,97%

2,17%

2,97%

2,35%

3,85%

4,11%

4,00%

2,97%

3,67%
3,50%

2,85%

3,32%

3,43%

2,96%

3,27%
4,82%

Центральна Україна

3,67%

2,85%

3,94%

2005
Житомирська обл.

Сумська обл.

Київська обл.

м. Київ

4,12%
2009
2008

4,46%
4,23%

3,85%

6,11%
6,98%

2,63%
2,97%

5,94%

2007
2006
2005

2,45%

2,45%

3,29%

Чернігівська обл.

6,22%

2,74%

6,35%

2,12%
2,86%

6,24%
6,52%
7,31%

2,29%
3,67%
2,63%

1,71%
0,91%

5,82%

0,92%

6,46%

1,10%

Запорізька обл.

Херсонська обл.

Одеська обл.

Миколаївська обл

АР Крим

м. Севастополь
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12,22%
2009
2008

4,38%

15,68%

6,06%

5,71%
4,39%

12,65%

2006

5,15%

5,03%

13,03%

2007

6,64%

11,72%

5,20%
6,46%

6,13%

2005
Донецька обл.

3,85%
2009
2008

Луганська обл.

Харківська обл.

6,77%

2,40%

2,66%
1,95%

7,09%

3,66%

5,60%

1,73%
2,06%

1,71%

2,63%

2007
2006
2005

3,16%

6,22%

3,72%

2,14%

5,81%

1,10% 2,30%

Вінницька обл.

Дніпропетровська обл.

Полтавська обл.

Черкаська обл.

4,38%

3,45%

2,66%

2,14%

2,12%
2,29%
1,49%
2,76%
3,40%

Кіровоградська обл.

0,61% 0,93%

1,06%

2,52%

2,52%

2009

4,46%

1,83%

2,06%

1,71%

1,95%

3,09%

1,71%

3,55%

2008

5,94%

2,06% 0,62% 0,76% 1,71%

2,06%

1,83%

3,54%

1,73%

4,39%

2007

5,82%

2,76%

2,76%

2,14% 1,43%

2,85%

1,42% 1,53% 1,31% 1,53%

2,86%

2006

4,49%

1,86%

3,83%

2005

122

Львівська обл.

Івано-Франківська обл.

Закарпатська обл.

Тернопільська обл.

Чернівецька обл

Волинська обл.

Рівненська обл.

Хмельницька обл.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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