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Про причини та умови злочинів 

Кримінальна ситуація в Україні,
що склалася протягом останнього
десятиріччя, вимагає вжиття адекват-
них заходів із протидії злочинності.
Стабільна криміналізація суспільства,
високий рівень злочинності, значне її
омолодження становлять серйозну
загрозу для реформ, спрямованих на
побудову в нашій країні демократич-
ної, правової, соціальної держави. Для
створення належної противаги цим
явищам необхідна державна політика,
що забезпечуватиме не тільки своєчас-
не реагування правоохоронних орга-
нів на кожний факт учинення злочину,
а й ужиття ефективних запобіжних
заходів.

Очевидно, що своєчасне виявлення
та усунення причин та умов, що сприя-
ють учиненню злочину, не тільки має
правове значення, а й спричиняє пози-
тивний психологічний вплив, демон-
струючи прагнення і здатність осіб, які
здійснюють кримінальне пересліду-
вання, всебічно, повно та об’єктивно
встановити всі обставини вчинення
злочину, зокрема його причини та
умови. Необхідно також відзначити со-
ціальне значення їхньої запобіжної
діяльності, оскільки виявлені та усуну-

ті причини та умови, що сприяють учи-
ненню злочину, не можуть сприяти
аналогічному або іншому злочинному
діянню.

Нині проблеми запобігання злочи-
нів та протидії злочинності є актуаль-
ними. Проте не можна сказати, що
названі проблеми є абсолютно нови-
ми і не знаходили відображення у нау-
ковій літературі. Значний внесок у
розроблення правових, організацій-
них і функціональних аспектів вияв-
лення та усунення причин та умов, що
сприяють вчиненню злочину, зробили
Г.А.Аванесов, О. І.Алексєєв, О. М. Бан-
дурка, А. Ф. Волобуєв, В. В. Голіна,
Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин,
О. М. Джужа, А. Е. Жалинський,
В. А. Журавель, А. П. Закалюк,
В. К. Звірбуль, В. С. Зеленецький,
О. Г. Кальман, О. М. Костенко,
В. М. Кудрявцев, О. М. Литвак,
О. М. Литвинов, Ф. А. Лопушанський,
В. В. Лунєєв, Г. М. Міньковський та ін.

На підставі цього можна зробити
висновок про безсумнівну актуальність
питання. Зараз як ніколи необхідні
розроблення і реалізація сучасної
концепції протидії злочинності з аде-
кватними механізмами, у рамках яких

267



266

Публічне право № 3 (2011)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози / В. Лемак //
Право України. – 2010. – № 3. – C. 24–32.

2. Добродумов П. О. Конституційна економіка як об’єкт дослідження [Текст] /
П. О. Добродумов // Правовий вісник Української академії банківської справи. –
Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 18–23.

3. Билык О. П. Конституционная модель экономики Российской Федерации:
структура, содержание, гарантированность реализации: автореф. дисс. ... канд. юрид.
наук. – СПб., 2006. – 18 с.

4. Баренбойм П. Д. Конституционная экономика : учебник для юридических и
экономических вузов / П. Д. Баренбойм, Г. А. Гаджиев, В. И. Лафитский, В. А. Мау. –
М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528 с.

5. Конституция Польской Республики // Конституции государств Централь-
ной и Восточной Европы / отв. ред. Н. В. Варламова. – М., 1997. – 578 с.

6. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 1996, № 30 від 23.07.96, ст. 141.

Тисянчин В. М. Конституційна модель  економічної системи в Україні: основні
напрями вдосконалення

Статтю присвячено аналізу конституційної моделі економічної системи Украї-
ни в сучасних реаліях. З’ясовано основні напрями вдосконалення конституційного
регулювання економіки. Зроблено висновок про принципову специфіку соціаль-
но-економічних прав людини, закріплених у Конституції України.

Ключові слова: конституційне регулювання, економічна система, соціальні та
економічні права.

Тисянчин В. М. Конституционная модель экономической системы в Украине:
основные направления совершенствования

Статья посвящена анализу конституционной модели экономической системы
Украины в современных реалиях. Выяснены основные направления совершенство-
вания конституционного регулирования экономики. Сделан вывод о принципиальной
специфике социально-экономических прав человека, закрепленных в Конститу-
ции Украины.

Ключевые слова: конституционное регулирование, экономическая система,
социальные и экономические права.

Tysyanchyn V. The constitutional model of economic system in Ukraine: key direc-
tions for improvement

The paper analyzes the economic model of the constitutional system in Ukraine in
modern realities. Determines basic directions of improvement of the constitutional
regulation of the economy. The conclusion about the specificity principle of socio-eco-
nomic rights enshrined in the Constitution of Ukraine.

Key words: constitutional regulation, economic system, social and economic rights.



прав, одночасно із застереженнями
щодо їх зв’язку з економічним розвит-
ком держави. В Україні таких засте-
режень конституційно не закріплено.

По-третє, соціально-економічні
права і свободи, закріплені в Консти-
туції, повинні бути адресовані вужчому
переліку суб’єктів. Іншими словами,
необхідно різко звузити «клієнтську
базу», яка має можливість реалізувати
соціальні та економічні права. Річ у
тім, що суб’єкт, котрому адресова-
но відповідні конституційні права 
(окрім права на соціальний захист), є
індивід (особа) навіть без позначення
збігу для такого індивіда несприятли-
вих життєвих ситуацій (наприклад,
утрати працездатності). Нами вже
було відзначено в цьому контексті зміст
ст. 48 Конституції: «Кожен має право
на достатній життєвий рівень для себе
і своєї сім’ї, що включає достатнє хар-
чування, одяг, житло».

3. Удосконалення конституційної
моделі влади в Україні, зокрема через
уточнення конституційних повнова-
жень органів державної влади у сфері
економіки.

З часу останньої спроби вдоскона-
лення конституційної системи влади
(8 грудня 2004 р. було схвалено від-
повідний закон, який набув чинності 
1 січня 2006 р.) стала зрозумілою по-
треба її кардинального оновлення.
30 вересня 2010 р. за рішенням Кон-
ституційного Суду закон про внесен-
ня змін до Конституції від 8 грудня
2004 р. було визнано неконституцій-
ним, що мало наслідком повернення
до первинної редакції Конституції Ук-
раїни 1996 р. і відповідної моделі вла-
ди [6]. Недосконалість і конфліктоген-
ність владної моделі, що функціонувала
з 1 січня 2006 р. до 30 вересня 2010 р.,
так само як і владна модель, існуюча
на підставі первинної редакції Консти-
туції 1996 р., є очевидними як для
вітчизняного політикуму, так і для су-

спільства. Останнє проявляється не
лише у формальних результатах пра-
вотворчої діяльності (наприклад, кіль-
кості схвалених парламентом законів
у сфері економіки), а й також у за-
гальній неефективності публічної влади
у сфері економіки, при цьому вчораш-
ню конфліктність гілок влади було
замінено їх «єдністю», що також
ускладнює їхню взаємодію. При цьому
виникають дві площини вирішення
проблеми: питання технології (проце-
дура прийняття нової Конституції чи
внесення змін до неї) та питання змі-
сту конституційної реформи. Ці два
питання є взаємопов’язаними, бо
неправильний формат початку проце-
дури конституційної реформи може
істотно зашкодити оптимальним під-
ходам до визначення змісту власне
того, що необхідно змінювати в тексті
Конституції.

Наведене дозволяє зробити деякі
висновки.

По-перше, конституціалізація пра-
вового порядку у сфері економіки
України повинна мати системний ха-
рактер і охоплювати як розвиток
(удосконалення) конституційних норм,
так і долучення до цього процесу
інших елементів права – таких, напри-
клад, як правові позиції Конституцій-
ного Суду України.

По-друге, конституційні зобов’я-
зання держави у сфері економіки (со-
ціальні та економічні права) в жодно-
му випадку не можуть розглядатись
як «основні права», на які поширю-
ються вимоги «недоторканності». За
протилежного підходу має місце за-
гроза для нормального функціонуван-
ня економічної системи.

Нарешті, по-третє, основною гаран-
тією конституційного правопорядку в
економічній сфері, як і в інших сфе-
рах,виступає ефективна публічна влада,
яка успішно вирішує в рамках повнова-
жень складні економічні проблеми.
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якості викладу (юридичної техніки)
конституційних норм, якими визнача-
ються основи економіки, що загалом
характерно для значної кількості
підрозділів Конституції (недбалі фор-
мулювання в ч. 2 ст. 14 – наприклад,
вживання термінів «закон», «закон
України», «громадяни», «громадяни
України», «особи» тощо).

На жаль, подібні оцінки можна по-
дати і щодо інших статей Консти-
туції. Наприклад, норми ст. 13 закріп-
люють право власності Українського
народу (форми власності з суб’єктом,
невідомим для закордонного досвіду).
По-перше, в ч. 1 цієї статті зазначає-
ться «право власності Українського
народу», а в ч. 2 – «право власності
народу». По-друге, друге речення ч. 1
цієї ж ст. 13 Конституції передбачає:
«Від імені Українського народу пра-
ва власника здійснюють органи дер-
жавної влади та органи місцевого
самоврядування в межах, визначених
цією Конституцією». Підкреслімо:
«в межах, визначених цією Конститу-
цією», а не законом України. Систем-
ний аналіз норм Конституції України
засвідчує, що Конституція України 
не лише не визначає «меж» здійснен-
ня органами публічної влади прав
власника від імені Українського наро-
ду, а й навіть не визначає відповідних
повноважень на здійснення таких
прав власника. Пунктом 5 ст. 116
Конституції, зокрема, передбачено,
що Кабінет Міністрів України «за-
безпечує рівні умови розвитку всіх
форм власності; здійснює управління
об’єктами державної власності відпо-
відно до закону». Проте, «здійснювати
управління» і «розпоряджатися» (тоб-
то повною мірою здійснювати права
власника) є різними за обсягом понят-
тями.

2. Удосконалення змісту і викладу
соціальних та економічних прав і сво-
бод, закріплених у Конституції Украї-
ни. «Права другого покоління», якими
є соціальні та економічні права,є права-
ми, похідними від правотворчої діяль-

ності держави. Тобто, у цьому плані
вони не є невідчужуваними і невід’єм-
ними за своєю юридичною природою.
Ці права не є продуктом закономірно-
го правового розвитку суспільства,
але виступають наслідком розумін-
ня політичною елітою соціальних
настроїв та очікувань населення та їх
формалізації за допомоги закону.
Мотивація для такого підходу полягає
в необхідності досягти соціального кон-
сенсусу, уникнути масової маргіналі-
зації суспільства. Проте, з іншого
боку, в суспільстві на основі такого
підходу поступово формується клас
осіб, соціальні інтереси яких захища-
ються законом, і коло яких потенцій-
но зростає.

Підкреслімо, власне соціально-еко-
номічні права не є «правами» в юри-
дичному сенсі (як суб’єктивні права),
більшість із них виражаються у право-
вих привілеях (винятковому статусі,
який виражається в перевагах певних
категорій осіб) соціально вразливих
(незахищених) осіб.

Проблеми конституційного закріп-
лення соціально-економічних прав і
свобод в Україні зводяться до такого:

По-перше, соціальні та економічні
права і свободи людини викладено в
розд. 2 Конституції надто широко –
таких прав і свобод нараховується
близько десятка. Для порівняння: в
Основному законі Німеччини можна
нарахувати лише декілька видів прав і
свобод у цій сфері. Доволі розши-
рений перелік наведених соціально-
економічних прав у Конституції
Польської Республіки компенсується
положеннями ст. 81, яка прямо вста-
новлює: «Права, визначені в ст. 65,
частини 4 і 5, ст. 66, ст. 69, ст. 71 і
статтях 74–76, можна захищати в ме-
жах, визначених законом».

По-друге, як засвідчив досвід євро-
пейських держав, соціально-еконо-
мічні права і свободи підлягають за-
кріпленню в Основному законі пере-
важно у вигляді соціальних цілей
держави, а не у вигляді суб’єктивних
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вої системи (система законодавства,
юридична практика, правова ідеоло-
гія) з метою приведення їх у відповід-
ність заданій конституційній моделі
суспільних відносин». З іншого боку,
справді, конституціалізація правового
порядку функціонування економіки –
це не лише  конституціалізація законо-
давства, а й конституціалізація дер-
жавної економічної політики, а також
публічного управління в економічній
сфері [3, с. 6].

Необхідно врахувати, що вдоско-
налення конституційного регулювання
економічної системи викликане існую-
чими проблемами: а) якості змісту і
викладу конституційних норм, якими
визначаються основи економіки; б) змі-
сту і викладу соціальних та економіч-
них прав, закріплених у Конституції
України. Звісно, на визначення напрямів
удосконалення конституційного регу-
лювання основ економічної системи
повинні впливати потреби розвитку
реальної економіки.

На нашу думку, основними напрям-
ками вдосконалення відповідних норм
Конституції України є такі:

1. Вдосконалення змісту і викладу
конституційних норм, якими визнача-
ються засади економічної системи Ук-
раїни. На доповнення до ряду консти-
туційних норм, якими визначаються
засади економічної системи у розд. 1
Конституції України (статті 13–17), які
доволі нечітко формулюють харак-
тер економічної системи та її основні
(базові) принципи функціонування, на
нашу думку, необхідно більш точно
сформулювати квінтесенцію консти-
туційно-правового регулювання цієї
суспільної підсистеми.

Мова йде про те, що в розд. 1 Кон-
ституції України, де закріплюються
основи конституційного ладу, не за-
кріплено зовсім норм (засад), з яких
випливає, що саме вільна підприєм-
ницька діяльність, приватна власність і
підтримка державою конкуренції є
базовими принципами економічної
системи. Навіть більше, в такій пло-

щині законодавець (творець Консти-
туції) навіть не визначає своєї позиції.
Приватна власність, наприклад, так
само як конкуренція чи приватна іні-
ціатива тощо в розд. 1 Конституції, на-
віть не згадуються. Положення щодо
них закріплено в розд. 2, а тому вони
не визначають характеру економіки в
Україні. Конкретизуймо нашу позицію:
право приватної власності у розд. 2
є одним із основних конституційних
(суб’єктивних) прав людини, проте з
цього не випливає, що саме приватна
власність є базисом економічного
життя в Україні. Норми зі словами 
«ринок», «ринкова» як характеристи-
ки економіки також відсутні в розд. 1
Конституції. «Ринок» згадується лише
в ч. 3 ст. 42 Конституції в контексті
протидії «зловживання монопольним
становищем на ринку».

Закордонний досвід (зокрема, до-
свід конституцій останньої хвилі – 1990-х
років) засвідчує інші підходи до змісту
конституційного регулювання основ
економіки, незалежно від того, чи
приділяється цьому питанню окремий
розділ (підрозділ) Основного Закону.
Так, наприклад, у Конституції Поль-
ської Республіки 1997 р. ст. 20 визначає:
«Соціальне ринкове господарство, що
опирається на свободу господарської
діяльності, приватну власність, а та-
кож солідарність, діалог і співпрацю
соціальних партнерів, утворює основу
економічного устрою Польської Респуб-
ліки» [5, с. 201].

Враховуючи наведене, пропонує-
ться введення до розд. 1 Конституції
України статті з таким формулюван-
ням: «Основу економічної системи
України складає соціальна, екологіч-
но орієнтована ринкова економіка,
заснована на приватній власності та
свободі підприємницької діяльності.
Держава в порядку, визначеному за-
коном України, захищає та підтримує
економічну конкуренцію».

Крім того, до розд. 1 Конституції
України необхідно внести зміни й до-
повнення, пов’язані з низьким рівнем
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Конституційна модель економічної
системи в Україні: 

основні напрями вдосконалення

Світова економічна криза зумов-
лює підвищені вимоги до якості та
ефективності правового регулюван-
ня вітчизняної економічної системи.
Роль Конституції у правовій системі
України, своєю чергою, пдкреслює
інтерес юридичної науки до проблеми
змісту та обсягу закріплення в Основ-
ному Законі моделі економічних від-
носин, основних напрямів її вдоскона-
лення. Слід визнати, що окремі аспек-
ти цього питання тією чи тією мірою
аналізувалися в наукових працях укра-
їнських учених В. Лемака [1], П. Доб-
родумова [2], російської дослідниці
О. Білик [3] тощо. Через нагальність
проведення конституційної реформи
актуальність цієї теми не лише не
втрачається, а й істотно поглиблю-
ється.

Виходячи з наведеного метою да-
ної статті виступає спроба окреслен-
ня проблем конституційного регулю-
вання економічної системи в Україні
та виокремлення основних напрямів

його вдосконалення. Наукова новиз-
на статті випливає як із оновленого
підходу до аналізу конституційної мо-
делі вітчизняної економіки в контек-
сті використання порівняльно-право-
вого методу, так і виходячи з нових
реалій, в яких створюється система
конституційного регулювання еконо-
міки.

Предмет нашого дослідження, слід
погодитися, необхідно розглядати в
рамках конституційної економіки –
наукового напряму, що вивчає прин-
ципи оптимального поєднання еконо-
мічної доцільності з досягнутим рів-
нем конституційного розвитку, який
відображено в нормах конституційно-
го права, що регламентують еконо-
мічну і політичну діяльність у державі
[4, с. 10]. При цьому відштовхуємося
від позиції, відповідно до якої консти-
туціоналізація правового порядку – це
«процес проникнення конституційних
принципів і норм як категоричних
імперативів у різні компоненти право-
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Кравчук Н. В. Тематика украинского войска в научном наследии профессора
В. С. Кульчицкого 

В статье освещается вклад профессора В. С. Кульчицкого в научную разработ-
ку тематики Украинского военного строительства в разные периоды истории
Украины. Указана его оценка причин и факторов, которые стимулировали и сдер-
живали процесс реформирования украинской армии. Определена роль Вооружен-
ных Сил Украины в развитии собственного государства.

Ключевые слова: украинская армия; войско Украины; Украинская Галицкая
армия; военное строительство; Вооруженные Силы Украины; суверенитет
Украины.

Kravchuk M. Subject ukrainian troops in the legacy of professor V. S. Kul-
chitsky

The article highlights the contribution of professor Kulchytsky V.S. in research sub-
ject's Ukrainian military construction in different periods of Ukrainian history. Estimate
of professor of the causes and factors that facilitated and impeded the process of reform-
ing the ukrainian army. The defined the role of the Armed Forces of Ukraine in the
development of their own state.

Key words: ukrainian army; army of Ukraine; the Ukrainian Galician army; military
construction; the Armed Forces of Ukraine; Ukrainian sovereignty.


