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Ю. С. ШЕМ ШУ ЧЕН КО,
ака демік НАН Ук раїни

УК РАЇНСЬКИЙ ПАР ЛА МЕН ТА РИЗМ 
У СВІТЛІ ЗА ГАЛЬ НОСВІТО ВИХ ТЕН ДЕНЦІЙ*

Су час ний пар ла мен та ризм є над бан ням за галь носвіто вої цивілізації. Рівень
йо го роз вит ку в різних країнах і в різні періоди не од на ко вий. У цьо му зв’яз ку
періодич но відбуваються дискусії про кри зу пар ла мен та риз му в ціло му і в ок -
ре мих країнах. На га даю у цьо му кон тексті сло ва К. Поп пе ра: де мо кратія – це
не най до с ко наліший засіб уп равління, але нічо го кра що го люд ст во не ви -
га да ло. То му не відмо ва від пар ла мен та риз му, а йо го вдо с ко на лен ня – ось пер -
шо ряд не за вдан ня як те орії, так і прак ти ки.

В Ук раїні теж є кри зові яви ща у роз вит ку пар ла ментсь кої де мо кратії. При
цьо му во ни ма ють кон сти туційний ха рак тер. Більшістю провідних полі тич них
сил виз на но, що чин на Кон сти туція Ук раїни 1996 р. вже не відповідає су ча -
сним ви мо гам.

У цьо му зв’яз ку Пре зи дент Ук раїни в се ре дині 2012 р. ут во рив Кон сти -
туційну Асам б лею зі 100 провідних фахівців-кон сти туціоналістів, яку очо лив
пер ший Пре зи дент Ук раїни Л. М. Крав чук. Пе ред нею по став ле но за вдан ня
підго ту ва ти про ект За ко ну про вне сен ня змін до чин ної Кон сти туції, тоб то
нову ре дакцію Ос нов но го За ко ну з ура ху ван ням як національ но го, так і міжна -
род но го досвіду.

До ро бо ти цієї Асам б леї за лу чено провідних пра во знавців Інсти ту ту дер -
жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. При цьо му від са мо го по чат -
ку ми зіткну ли ся з низ кою про блем, у то му числі що до май бут нь о го кон сти -
туційно-пра во во го ре гу лю ван ня ук раїнсько го пар ла мен та риз му.

Пер ша про бле ма – це про бле ма фор му ван ня ук раїнсько го пар ла мен ту –
Вер хов ної Ра ди Ук раїни. Згідно з Кон сти туцією Ук раїни та но вим За ко ном
«Про ви бо ри на род них де пу татів Ук раїни» ви бо ри на род них де пу татів, що
відбу ли ся в жовтні 2012 р., прой ш ли за зміша ною ма жо ри тар но-про порційною
си с те мою.

* В ос но ву цієї статті по кла де но ви с туп ав то ра на Міжна род но му пар ла ментсь ко му
фо румі «Су час ний пар ла мен та ризм і май бутнє де мо кратії» (Моск ва, гру день 2012 р.).



Для нас це не пер ший досвід. За період не за леж ності ми ви про бу ва ли всі
відомі в світі ви борчі си с те ми – від повністю ма жо ри тар ної до зміша ної, потім
пов ністю про порційної і, на решті, зно ву за сто су ва ли зміша ну ви бор чу систему.

У ре зуль таті цих ви борів ми без помітних по ру шень за ко но дав ст ва об ра ли
225 де пу татів пар ла мен ту за про порційною си с те мою, але ма ли про бле ми з
ма жо ри тар ни ка ми. По п’яти ма жо ри тар них ок ру гах ЦВК Ук раїни виз на ла ви -
бо ри недійсни ми в си лу не мож ли вості вста нов лен ня їх ре зуль татів.

По вторні ви бо ри по цих ок ру гах бу де про ве де но в 2013 р. Та ким чи ном, но -
во об ра на Вер хов на Ра да Ук раїни роз по ча ла свою ро бо ту не в по вно му складі
маємо 445 де пу татів, а не 450, як це пе ред ба че но Кон сти туцією.

Те, що ста ло ся, ак тивізу ва ло при хиль ників про порційної си с те ми. Во ни
про по ну ють зно ву по вер ну ти ся повністю до цієї си с те ми ви борів. Але мені
здається, що поспіша ти тут не слід. У світі тро хи більш, ніж 50 дер жав за сто -
со ву ють про порційну си с те му ви борів, всі інші – ма жо ри тар ну чи зміша ну.

Збій з ма жо ри тар кою в Ук раїні, що став ся, свідчить аж ніяк не про по -
рочність са мої си с те ми, а про ор ганізаційні по ру шен ня і збої в ор ганізації ви -
борів. Не слід за бу ва ти, що са ме ма жо ри тар на си с те ма сприяє ство рен ню
стабільної си с те ми уп равління і «відповідаль но го» пар ла мен та риз му.

Дру га про бле ма сто сується про фесіоналізму но во об ра но го пар ла мен ту.
Тут слід за зна чи ти, що більшість йо го де пу татів є пред став ни ка ми бізне су та
олігархічних кланів; те орію пар ла мен та риз му во ни не вив ча ли. Тільки близь -
ко 10 % де пу татів ма ють юри дич ну освіту, тоді як в євро пейсь ких країнах цей
по каз ник ста но вить 30–35 %. У цьо му зв’яз ку є ве ликі сумніви в то му, що
нинішнє скли кан ня Вер хов ної Ра ди Ук раїни пра цю ва ти ме ефек тивніше, ніж
по пе реднє.

Тре тя про бле ма – це про бле ма струк ту ри ук раїнсько го пар ла мен ту.
Відповідно до Кон сти туції Вер хов на Ра да Ук раїни фор мується і діє на за са дах
од но па лат ності.

Але у нас періодич но дис ку тується пи тан ня про впро ва д жен ня дво па лат но -
го пар ла мен ту. Ця ідея знай ш ла відо б ра жен ня і в декількох про ек тах Кон сти -
туції Ук раїни, які, що прав да, не бу ли прий няті.

Відо мо, що су час ний біка ме ралізм має як свої плю си, так і міну си. Але у
світі більшість пар ла ментів є од но па лат ни ми. При цьо му ос таннім ча сом має
місце тен денція пе ре тво рен ня дво па лат них пар ла ментів на од но па латні. Так
ста ло ся в Греції, Данії, Пор ту галії, Швеції та Угор щині.

На мій по гляд, біка ме ралізм ви прав да ний у фе де ра тив них дер жа вах (Росія,
США та ін.) Що ж до унітар них дер жав, до яких на ле жить і Ук раїна, то тут
немає до статніх до казів на ко ристь за про ва д жен ня дво па лат но го пар ла мен ту.
Біка ме ралізм ус клад нює діяльність ор га ну за ко но дав чої вла ди, вик ли кає штуч -
не про ти сто ян ня між па ла та ми, уповільнює про хо д жен ня за ко но про ектів і
додат ко во бю ро кра ти зує за ко но дав чий про цес.

У си лу цьо го за опи ту ван ня ми гро мадсь кої дум ки пе ре ко на них при хиль -
ників впро ва д жен ня дво па лат но го пар ла мен ту в Ук раїні налічується не більше
25 %. Про ти цьо го вис ло ви ли ся і учас ни ки Все ук раїнсько го ре фе рен ду му
2000 р.
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Чет вер та про бле ма сто сується якості прий ня тих ук раїнським пар ла -
мен том за конів. У ра дянсь кий час в Ук раїні діяло 26 за конів та 13 ко дексів.
За раз кількість за конів до сяг ла 4 ти сяч. Плюс діє по над ти ся чу міжна род них
актів, ра тифіко ва них Вер хов ною Ра дою Ук раїни.

Але це не той ви па док, ко ли кількість пе ре тво рюється в якість. На ше за ко -
но дав ст во тільки умов но мож на на зва ти си с те мою. У ньо му відо б ра жа ють ся
не за галь но на родні інте ре си, а інте ре си олігархічних кланів і груп. Во но су пе -
реч ли ве в своїй внутрішній струк турі і дек ла ра тив не за змістом. В де які за ко -
ни вне се но по 50 і більше змін і до пов нень. При чин тут ба га то. Го ло вна з них
по ля гає в не до стат нь о му про фесіоналізмі ук раїнсько го пар ла мен ту. В си лу
цьо го не впро ва д жу ють ся на укові ос но ви за ко но дав чо го про це су, слаб ко про -
су ва ють ся ко дифікаційні ро бо ти, рідко ви ко ри с то вується за рубіжний досвід у
цій сфері.

Візьмімо, на при клад, пи тан ня про якість за ко но про ектів. У роз ви не них
країнах близь ко 80–90 % всіх за ко но про ектів вно сить до пар ла мен ту уряд1. У
нас тут ліди ру ють на родні де пу та ти. При цьо му за ко но про ек ти ча с то ви яв ля -
ють ся си ри ми, не про хо дять на леж ної на уко вої ек с пер ти зи.

Не доліки ор ганізаційно го ха рак те ру нерідко зво дять про цес прий нят тя за -
конів до по рож ньої фор маль ності. В Кон сти туції Ук раїни, на при клад, пря мо
за пи са но, що го ло су ван ня у Вер ховній Раді здійснюється де пу та та ми осо би с -
то (стат тя 84). Але го ло су ван ня чу жи ми карт ка ми на бу ло ма со во го ха рак те ру.
За цих умов знач ну ча с ти ну прий ня тих Вер хов ною Ра дою за конів, за ве ли ким
ра хун ком, мож на бу ло б виз на ти не кон сти туційни ми. А вся спра ва в то му, що
за ли ши ло ся не вре гу ль о ва ним пи тан ня про відповідальність за по ру шен ня за -
зна че ної кон сти туційної нор ми. Зви чай но, це пи тан ня більш ши ро кої про бле -
ми, пов’яза ної з підви щен ням ефек тив ності інсти ту ту кон сти туційної
відповідаль ності в ціло му.

Та ким чи ном, ук раїнський пар ла мен та ризм роз ви вається в руслі су час них
за галь носвіто вих тен денцій, але з ура ху ван ням національ них еко номічних,
політич них та інших особ ли во с тей. Особ ли во с тей не тільки у пев них здо бут -
ках, а й в не доліках. Є підста ви вва жа ти, що онов ле на Кон сти туція Ук раїни
зміцнить пра вові ос но ви ор ганізації та діяль ності Вер хов ної Ра ди як єди но го
ор га ну за ко но дав чої вла ди.

1. Чир кин В. Е. Срав ни тель ное кон сти ту ци он ное пра во. – М., 2011. – С. 319.
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УДК 321(091); 34(091); 34(092)
І. Б. УСЕН КО,

про фе сор

РУ КО ПИС НА ПРАВ НИ ЧА СПАД ЩИ НА ВСЕ УК РАЇНСЬКОЇ АКА ДЕМІЇ
НА УК: ГІРКІ ВТРА ТИ І АРХІВНІ ЗНАХІДКИ

По да ють ся відо мості про праці пра во знавців Все ук раїнської Ака демії на ук
(1918–1936), які з різних при чин не бу ли опубліко вані і за ли ши ли ся в ру ко пи сах. Звер -
тається ува га на ту ча с ти ну ру ко пис ної спад щи ни Ака демії, яку дослідни кам вже вда -
ло ся відшу ка ти й уве с ти до на уко во го обігу.

Клю чові сло ва: Ук раїна, історія юри дич ної на уки, Все ук раїнська Ака демія на ук, ру -
ко пис на спад щи на, архівні знахідки

Усен ко И. Б. Ру ко пис ное юри ди че с кое на сле дие Все укра ин ской Ака де мии на -

ук: горь кие по те ри и ар хив ные на ход ки

При во дят ся све де ния о тру дах пра во ве дов Все укра ин ской Ака де мии на ук
(1918–1936), ко то рые по раз лич ным при чи нам не бы ли опуб ли ко ва ны и ос та лись в ру -
ко пи сях. Об ра ща ет ся вни ма ние на ту часть ру ко пис но го на сле дия, ко то рую ис сле до ва -
те лям уже уда лось оты с кать и вве с ти в на уч ный обо рот.

Клю че вые сло ва: Ук ра и на, ис то рия юри ди че с кой на уки, Все укра ин ская ака де мия
на ук, ру ко пис ное на сле дие, ар хив ные на ход ки.

Usenko I. B. Handwritten legal legacy of the All-Ukrainian Academy of Sciences: bit-

ter losses and archive finds

Information about the works of legal scientists of the All-Ukrainian Academy of Sciences
(1918–1936), which were not published due to various reasons and stayed in manuscripts, is
presented. Special attention is drawn to the part of the handwritten legacy of the All-
Ukrainian Academy of Sciences that has already been discovered by researchers and includ-
ed into scientific circulation.

Key words: Ukraine, history of legal science, All-Ukrainian Academy of Sciences,hand-
written legacy, archive finds.

95-ти річчя від дня за сну ван ня Національ ної ака демії на ук Ук раїни є гар -
ним при во дом для то го, щоб ще раз по гля ну ти на здо бут ки до воєнної ака -
демічної юри дич ної на уки під ку том зо ру їх за тре бу ва ності й ви ко ри с тан ня в
су час них на уко вих досліджен нях. За га лом є всі підста ви ствер д жу ва ти, що за
ро ки не за леж ності зу сил ля ми ба га ть ох дослідників твор чий до ро бок пра во -
знавців Все ук раїнської Ака демії на ук (ВУ АН) вий шов з тіні штуч но го за бут тя
і нині ак тив но вив чається та за сто со вується вче ни ми-прав ни ка ми різних на -
уко вих на прямів. Ком плекс на оцінка цьо му до роб ку бу ла да на у ви данні «Ака -
демічна юри дич на дум ка»1. Звер таємо ува гу чи тачів «Пра во вої дер жа ви» та -
кож на відповідну уза галь ню ю чу публікацію до 90-річчя Ака демії2.

Утім, тра диційно твор ча спад щи на ВУ АН зво дить ся до тих ма теріалів, які
бу ли оп ри люд нені в ака демічних ви дан нях «Праці Комісії для ви у чу ван ня зви -
чаєво го пра ва Ук раїни» (Вип. 1–3), «Праці Комісії для ви у чу ван ня історії
західно русь ко го та ук раїнсько го пра ва» (Вип. 1–6, 8), «На укові досліди та
розвідки Комісії ра дянсь ко го пра ва» (Вип. 1), «За пи с ки соціаль но-еко номічно -
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го відділу (Т. 1–6). Крім то го, у на уко во му обігу є низ ка мо но графічних, ар хе -
о графічних та інших юри дич них праць, які по ба чи ли світ у рам ках серії
««Збірник соціаль но-еко номічно го відділу (№ 1, 11, 16, 26). Фор маль но в цій
серії ви хо ди ли і зга дані ви ще «Праці» трьох ака демічних комісій. Ок ремі
розвідки істо ри ко-пра во во го ха рак те ру бу ли опубліко вані в ювілей них збірках
на честь ака деміків Д. І. Ба галія та М. С. Гру шевсь ко го. У полі зо ру су час них
дослідників пе ре бу ва ють та кож статті пра во знавців ВУ АН в ака демічно му ча -
со пи су «Ук раїна», фа хо вих юри дич них жур на лах «Ве ст ник со вет ской юс ти -
ции» та «Чер во не пра во» і ще кілька публікацій у різних ви дан нях.

Про те на ве де не да ле ко не ви чер пує всієї юри дич ної спад щи ни ВУ АН і ме -
та цієї статті при вер ну ти ува гу до тих на уко вих досліджень, які не бу ли вчас -
но опубліко вані і ли ше не що дав но бу ли віднай дені в архівних фон дах, або ще
й досі пе ре бу ва ють у роз шу ку.

Наш ог ляд доцільно по ча ти з найбільшої, як ви дається, втра ти вітчиз ня ної
юри дич ної на уки – т. зв. го ло вної кни ги ака деміка Б. О. Кістяківсько го, який
по пра ву мо же пре тен ду ва ти на ти тул найвідомішо го ук раїнсько го пра во знав -
ця всіх часів. Ще в 1994 р. російський вче ний, фахівець у га лузі історії філо -
софії і соціології В. В. Са пов звер нув ува гу, що в ос танні ро ки сво го жит тя
Б. О. Кістяківський підго ту вав до дру ку пра цю під на звою «Пра во как пред мет
на уч но го по зна ния»3. Про цю ж пра цю, але під іншою на звою, зга ду вав у
своєму відо мо му біог рафічно му на рисі й М. П. Ва си лен ко: «Тоді ж [1917 р. –
І. У.] він по чав у Яро славлі дру ку ва ти но ву ве ли ку ро бо ту «Пра во и на ука о
пра ве». Знач на ча с ти на цієї кни ги бу ла вже над ру ко ва на і збе ре гла ся ар ку ша -
ми в од но му примірни ку: а ча с ти на ру ко пи су за ги ну ла під час по встан ня і по -
жежі. Та ким чи ном кни га за ли ши ла ся без кінця»4. 

В. В. Са пов не по го див ся з М. П. Ва си лен ком що до за ги белі праці і навів
цілком пе ре кон ливі ар гу мен ти на ко ристь то го, що один її примірник мав за ли -
ши ти ся у дру жи ни вче но го. Дослідник та кож знай шов до ку мент, відповідно до
яко го ру ко пис кни ги за брав з ви дав ництва «Н. Тоц кий» – вірогідно, Ми ко ла
Мак си мо вич Тоць кий, ек с т ра ор ди нар ний про фе сор юри дич но го фа куль те ту
Київсько го універ си те ту в 1919 р., від 1921 р. – про фе сор ка фе д ри соціології
Яро славльсько го універ си те ту. Утім, май же за 20 років, які прой ш ли після
публікації розвідки В. В. Са по ва, ру ко пис кни ги Б. О. Кістяківсько го чи хо ча б
ча с ти ну йо го відшу ка ти не вда ло ся.

Мас штабні втра ти по нес ла ук раїнська юри дич на на ука на по чат ку 30-х
років, ко ли од на за од ною за кри ва ли ся прав ничі ус та но ви ВУ АН, на уковці
підда ва ли ся гонінням, а «кра мольні» кни ги зни щу ва ли ся. Пе релік цих зни ще -
них ви дань на во дить Н. Д. По лонсь ка-Ва си лен ко5. Се ред них за своєю на уко -
вою зна чимістю пе ре дусім звер тає на се бе ува гу 7-й ви пуск праць Комісії для
ви у чу ван ня історії західно русь ко го і ук раїнсько го пра ва, на клад яко го не прой -
шов цен зу ру і був зни ще ний в дру карні в 1930 р. Про зміст цієї праці та об ста -
ви ни її зни щен ня зга ду ють не ли ше Н. Д. По лонсь ка-Ва си лен ко, а й член
Комісії для ви у чу ван ня історії західно русь ко го і ук раїнсько го пра ва, ди рек тор
ака демічно го ви дав ництва в 1929–1931 рр. Л. О. Окин ше вич (Окінше вич)6.
Во ни од но стайні в то му, що підста вою для за трим ки ви дан ня ста ло вклю чен -
ня до збірки ма теріалів за аре ш то ва но го 20 січня 1930 р. ака деміка М. Є. Слаб -
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чен ка. Окрім то го, Л. О. Окин ше вич звер тає ува гу, що в цьо му ви пу с ку праць
ма ли дру ку ва ти ся ма теріали й іншо го за су д же но го у справі «Спілки виз во лен -
ня Ук раїни» – про фе со ра В. Д. Ота ма новсь ко го. 

Обид ва ме му а ри с ти на во дять де що су пе реч ливі відо мості про зміст ви дан -
ня. Утім, нам вда ло ся знай ти, а зго дом і опубліку ва ти до стовірніше дже ре ло
інфор мації – пе ред мо ву ака деміка М. П. Ва си лен ка до зга да но го ви дан ня7.

Цен т раль не місце у збірці зай ма ла мо но графія (за виз на чен ням Л. О. Окин -
ше ви ча) або «ве ли ко го розміру звідо млен ня» за наслідка ми архівних по шуків
(виз на чен ня М. П. Ва си лен ка) М. Є. Слаб чен ка про Ге не раль ний суд Ге ть ман -
щи ни об ся гом близь ко 160 сторінок. На дум ку Л. О. Окин ше ви ча, це бу ла най -
кра ща з відо мих йо му праць ака деміка. М. П. Ва си лен ко оцінив її де що
скромніше, за зна ча ю чи, що пи тан ня «ще не мож на лічи ти за за вер ше не і то му
тре ба га да ти, М. Є. Слаб чен ко і об ме жив ся тільки «схе мою» історії Ге не раль -
но го су ду для по пе ред нь о го її обмірку ван ня в на уковій літе ра турі». При цьо му
«по ло жен ня йо го спірні, і схе ма не вирішує пи тан ня з на уко во го бо ку, хоч ко -
рис на і ціка ва для об го во рен ня істо ри ка ми пра ва за вдя ки спробі роз г ля ну ти
пи тан ня про Ге не раль ний Суд з соціологічно го бо ку». У до дат ку до цієї праці
містив ся ряд до ку ментів, «цінних для ви у чу ван ня Ге не раль но го Су ду як інсти -
туції в XVIII ст.» (оцінка М. П. Ва си лен ка).

У збірці дру ку ва ли ся та кож стат тя чле на-ко ре с пон ден та ВУ АН М. О. Мак -
си мей ка «Мос ковсь ка ре дакція Русь кої Прав ди», де роз гля да ли ся два спи с ки
ско ро че ної ре дакції Русь кої Прав ди; розвідка С. Г. Бо ри сен ка «Ад во катсь кий
го но рар у ли товсь ко му князівстві в XVI–XVII ст.; дослід О. С. До б ро ва «Ук -
раїнські та ли товські ак ти купівлі-про да жу XVI століття»; текст Ста ро ду бовсь -
ко го вільке ра з ко мен та ря ми І. Ю. Чер кась ко го, який відшу кав цей ціка вий
пра во вий до ку мент у Дер жавній бібліотеці СРСР у Москві; звідо млен ня
О. В. Юр чен ка про досліджені ним дві ак тові кни ги Ра до мисльської кон си с -
торії; по леміка з при во ду праці В. І. Но виць ко го про сне ми Русь кої землі (са -
ма пра ця бу ла опубліко ва на раніше); про то ко ли засідань Комісії від 1 жовт ня
1927 р. до 1 лип ня 1929 р. та, мож ли во, ще де які ма теріали. Так, Л. О. Окин -
ше вич за зна чав, що у збірці ма ли бу ти пра ця В. Д. Ота ма новсь ко го про до ку -
мен ти Вінниць ко го магістра ту й стат тя російсько го істо ри ка П. О. Ар гу но ва
про за купів, про те в пе ред мові М. П. Ва си лен ка ці праці не зга ду ють ся. 

За всіх об ста вин ви со ка на уко ва вартість цьо го ви дан ня для вітчиз ня них
істо риків пра ва не вик ли кає жод них сумнівів. Її чу до во ро зумів і Л. О. Окин -
ше вич, який за вла сним свідчен ням, по тай взяв для се бе і М. П. Ва си лен ка по
од но му примірни ку цієї книж ки. Обид ва зга да них примірни ка не збе рег ли ся,
хо ча за свідчен ням Н. Д. По лонсь кої-Ва си лен ко примірник М. П. Ва си лен ка
ра зом з усією бібліоте кою ака деміка мав по тра пи ти до бібліоте ки ВУ АН.

Во на та кож зга ду ва ла, що зго дом книж ку на ма га ли ся вря ту ва ти, замінив ши
кра моль ний ма теріал М. Є. Слаб чен ка на стат тю мо ло до го дослідни ка
П. К. Со сен ка про кап ту рові су ди, але ос танній теж був за аре ш то ва ний у квітні
1933 р. Знай ти но вий ма теріал на заміну вже не вда ло ся че рез за крит тя прав -
ни чих ус та нов ВУ АН. Утім, кілька сиг наль них примірників дру го го варіан та
збірки бу ло, ймовірно, віддру ко ва но. За свідчен ня ми Н. Д. По лонсь кої,
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унікальні примірни ки двох зга да них ви дань зберіга ли ся в бібліотеці ака деміка
М. П. Ва си лен ка8. 

Про те Л. О. Окин ше вич про дру гий варіант збірки не зга дує і, більше то го,
ка те го рич но за пе ре чує участь П. К. Со сен ка у цій праці: «Це аб со лют но
невірно. Скільки я знаю, те ма про кап ту рові су ди не бу ла п. П. Со сен ком
закінче на. Во на не до повіда ла ся на засідан нях Комісії. І, як ви да вець збірни ка,
я кра ще за інших проінфор мо ва ний про йо го зміст... Праці про кап ту рові су ди
в томі 7-му не бу ло». Тут маємо за пе ре чи ти ме му а ри с ту. Як вда ло ся вста но ви -
ти на підставі архівних до ку ментів, при люд не об го во рен ня (про моційний за -
хист) ро бо ти П. К. Со сен ка «По хо д жен ня й роз ви ток кап ту ро вих судів на Пра -
во бе режній Ук раїні в XVI ст.» відбу ло ся на засіданні Комісії 4 січня 1930 р.
Досліджен ня бу ло виз на но за довільним для на дан ня йо го ав то ру зван ня на уко -
во го співробітни ка. В архівах збе рег ли ся план і те зи цієї ро бо ти, а та кож ре -
цензії на неї С. М. Іва ниць ко го-Ва си лен ка та В. О. Ро ма новсь ко го9. Все це по -
си лює довіру до свідчень Н. Д. По лонсь кої-Ва си лен ко, а за од но зміцнює надію
відшу ка ти ко лись сліди збірки у фон дах ви дав ни чих або цен зур них ус та нов. 

При нагідно за ува жи мо, що де які з ма теріалів збірки зго дом їхніми ав то ра -
ми бу ли опубліко вані в інших ви дан нях. Так, стат тя М. О. Мак си мей ка по ба -
чи ла світ 1940 р.10. А зга да на стат тя П. О. Ар гу но ва (як що Л. О. Окин ше вич
нічо го не пе ре плу тав що до за пла но ва ної її публікації у ви данні ВУ АН) бу ла
опубліко ва на ав то ром у російсько му ака демічно му жур налі 1934 р.11

У спи с ку Н. Д. По лонсь кої-Ва си лен ко се ред го то вих до дру ку у 1930 р. і
втра че них у 1933 р. ви дань ще зна чать ся чер го вий ви пуск праць Комісії для ви -
у чу ван ня зви чаєво го пра ва Ук раїни та 7-й том ви дан ня «За пи с ки Соціаль но-
еко номічно го відділу» за ре дакцією М. П. Ва си лен ка. В ос тан нь о му ви данні
тра диційно знач на ува га приділя ла ся досліджен ням як вче них-еко номістів, так
і пра во знавців. Утім, що до змісту й долі цих втра че них праць до кладнішої
інфор мації відшу ка ти не вда ло ся. Є ли ше по оди но ка згад ка, що М. П. Ва си -
лен ко го ту вав до дру ку в од но му з томів «За пи сок» свої «На ри си до історії роз -
роб лен ня західно русь ко го та ук раїнсько го пра ва». Зо к ре ма, у на уко во му звіті
ака деміка за 1929 р. за зна чається, що він вже май же закінчив 15 ар кушів історії
роз роб лен ня на уки ук раїнсько го пра ва12. 

Спи сок без по во рот них втрат, мож ли во, вар то до пов ни ти ще кілько ма мо но -
графіями провідних вче них Комісії для ви у чу ван ня зви чаєво го пра ва Ук раїни.
Так, в архівно му фонді ВУ АМЛІНу нам вда ло ся віднай ти фраг мент Дер жав но -
го пла ну ви дав ництва «Про ле тар» на 1931 р., де ок ре ми ми по зиціями за зна че -
но праці ака деміка О. О. Ма ли новсь ко го «Зви чай в історії ук раїнсько го пра ва»
і про фе со ра А. Е. Кри с те ра «Зви чаєве пра во Ук раїни та вив чен ня йо го в
ВУАН»13. З інших дже рел та кож відо мо, що го ту ва ла ся до дру ку пра ця
В. А. Камінсько го про зви чаєве пра во Пра во бе реж ної Ук раїни. Якою мірою на -
уков цям вда ло ся підійти до прак тич ної ре алізації цих планів, ска за ти важ ко че -
рез брак відповідних до ку ментів. Але, як що б вда ло ся роз шу ка ти хо ча б підго -
товчі ма теріали до цих праць, то зна чен ня та кої знахідки бу ло б не мож ли во
пере оціни ти. 
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Од нак, сьо годні ми маємо кон ста ту ва ти не ли ше втра ти, а й певні здо бут ки. 
Так, три ва лий час втра че ною вва жа ла ся збірка гра мот маг де бурзь ко го пра -

ва, яку го ту ва ли до дру ку М. П. Ва си лен ко і В. О. Ро ма новсь кий у рам ках ака -
демічної серії «Ма теріали до історії ук раїнсько го пра ва». Ця ар хе о графічна
пра ця дійшла до стадії вер ст ки, але у згуб но му 1930 р. її ви лу чи ли пря мо з
дру карні. Зго дом, у 1942–1944 рр. бу ла но ва спро ба ви да ти ці гра мо ти, яка теж
не ма ла успіху. У наш час ба га то ук раїнських вче них на ма га ло ся відшу ка ти
підго товчі ма теріали до цих публікацій, і врешті-решт до ля посміхну ла ся
В. І. Уль я новсь ко му. В осо бо во му фонді В. О. Ро ма новсь ко го у Дер жав но му
архіві Ста в ро польсь ко го краю Російської Фе де рації бу ло віднай де но примір -
ник (на жаль, не по вний) зга да ної вер ст ки. Ця архівна знахідка ста ла ос но вою
відповідної публікації14.

Л. О. Окин ше вич мав опубліку ва ти ще в 1932 р. мо но графію «Знач не
військо ве то ва ри ст во в Ук раїні-Ге ть ман щині». Цим пла нам з відо мих при чин
не су ди ло ся збу ти ся. Але досліджен ня все ж знай ш ло сво го ви дав ця че рез
бага то років у да ле ко му Мюн хені15. 

В. Д. Ота ма новсь кий за за вдан ням Комісії для ви у чу ван ня історії західно -
русь ко го і ук раїнсько го пра ва підго ту вав мо но графію «Вінниць ка міщансь ка
гро ма да від ХV до кінця ХVІІІ ст. Ево люція прав но го ста ну та ус т рою на тлі
суспільно-гос по дар чо го роз вит ку те ри торії та міста». Про те ця пра ця че рез
арешт і за су д жен ня вче но го у справі «Спілки виз во лен ня Ук раїни» так і не бу -
ла опубліко ва на. Ли ше після звільнен ня він за хи с тив 1946 р. кан ди датсь ку ди -
сер тацію з історії на те му «Вінни ця як тип ук раїнсько го міста Півден но го Пра -
во бе реж жя ХІV–ХVІІ вв. Ево люція прав но го ста ну та ус т рою на тлі суспільно-
еко номічно го роз вит ку По бож жя ХІІІ–ХVІІ вв.». Ця пра ця ма ла скла с ти пер -
ший том ве ли ко го чо ти ри том но го досліджен ня. В 1949 р. був го то вий і дру гий
том, при свя че ний Вінниці ХVІІІ ст., який вче ний зби рав ся за хи ща ти як док -
торсь ку ди сер тацію. У Сімфе ро полі, де тоді жив дослідник, бу ло навіть над ру -
ко ва но відповідний ав то ре фе рат ди сер тації, але за хист з по ки що не в ста нов ле -
них при чин не відбув ся. І ли ше 1956 р. В. Д. Ота ма новсь кий на решті за хи с тив
док торсь ку ди сер тацію на те му «Міста Пра во бе реж ної Ук раїни під па ну ван -
ням шля хетсь кої Поль щи від се ре ди ни ХVІІ до кінця ХVІІІ в.»16. В 1993 р. у
Вінниці зу сил ля ми місце вих краєзнавців вий шов по смерт ним ви дан ням (за ру -
ко пи сом кан ди датсь кої ди сер тації) пер ший том зга да но го чо ти ри том ни ка, в
пе ред мові до яко го за зна ча ло ся: «По чут тя гли бо кої по дя ки відчу ва ти ме завжди
ав тор до ко лиш нь о го го ло ви Комісії для вив чен ня західно русь ко го та ук раїн -
сько го пра ва при Ук раїнській Ака демії на ук, не за бут нь о го небіжчи ка акад.
М. Ва си лен ка, що від 1921 р. як вчи тель та стар ший то ва риш ке ру вав на уко ви -
ми студіями ав то ра»17. На на шу дум ку, ця по дя ка є не за пе реч ним свідчен ням
то го, що ос но ва зга да ної праці, за вер ше ної 1946 р. і впер ше опубліко ва ної
1993 р., бу ла за кла де на ще у 20-і ро ки.

У подібній си ту ації був і В. О. Ро ма новсь кий (за аре ш то ва ний і за су д же ний
1935 р.). У другій по ло вині 20-х років уче ний ак тив но оп раць о ву вав про бле ми
фінан со во го ус т рою Ук раїни-Ге ть ман щи ни. Про те відповідну кан ди датсь ку
ди сер тацію з істо рич них на ук, при свя че ну фінан со во му ус т рою Ук раїни
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XVIIІ ст., він за хи с тив у Мос ковсь ко му місько му пе да гогічно му інсти туті
ім. В. П. По тьомкіна ли ше в 1946 р (че рез п’ять років після звільнен ня). А у
1949 р. він успішно за хи с тив і док торсь ку ди сер тацію «Очер ки по ис то рии го -
су дар ст вен но го хо зяй ст ва Ук ра и ны во вто рой по ло ви не XVII в.». Це досі,
наскільки нам відо мо, не опубліко ва не досліджен ня ста ло ре зуль та том ба га -
торічної праці, за по чат ко ва ної ще у ВУ АН. Ба га то її по ло жень ста нов лять інте -
рес не ли ше для «чи с тих» істо риків, а й для істо риків дер жа ви і пра ва. Та ким
чи ном, пра ця вче но го не бу ла мар ною, але че рез відсутність публікації її
науко вий обіг є над зви чай но об ме же ним.

За ува жи мо, що по вер та ють ся до на уко во го обігу не ли ше праці ре пре со ва -
них ав торів. Так, у 1921 р. С. М. Іва ниць кий-Ва си лен ко зро бив у Комісії для
ви у чу ван ня історії західно русь ко го і ук раїнсько го пра ва дві до повіді – «Дже -
ре ла маг де бурзь ко го пра ва Лит ви та Вкраїни» і «Дог ма тич не ви у чу ван ня
джерел маг де бурзь ко го пра ва». Нам по ща с ти ло знай ти тек с ти цих ви с тупів
дале ко за ме жа ми тра диційних ака демічних фондів, в аспірантській справі вче -
но го у Київсько му інсти туті на род но го гос по дар ст ва18. За зна чені до повіді,
зокре ма, свідчать, що пра во зна вець гли бо ко вив чив німець ку на уко ву літе ра ту -
ру, не ка жу чи вже про польсь ких і вітчиз ня них ав торів, і спромігся знай ти ті
ас пек ти за га лом до сить дослідже ної про бле ми, які дійсно по тре бу ва ли ува ги
вче них-юристів. Вве ден ня їх до на уко во го обігу бу ло по зи тив но оціне но ба га -
ть ма су ча сни ми дослідни ка ми маг де бурзь ко го пра ва.

Як вже за зна ча ло ся, ака демік М. П. Ва си лен ко три ва лий час пра цю вав над
історією на уко вих досліджень в га лузі історії ук раїнсько го пра ва. У зв’яз ку з
цим за ува жи мо, що нам вда ло ся відшу ка ти й опубліку ва ти у «Ви б ра них тво -
рах» ака деміка кілька фраг ментів праці М. П. Ва си лен ка «На ри си з історії на -
уки західньо-русь ко го та вкраїнсько го пра ва».

Ми та кож хо че мо поділи ти ся з ко ле га ми де я ки ми архівни ми знахідка ми,
які ще май же не знай ш ли відо б ра жен ня у відповідних публікаціях.

На сам пе ред, нам по ща с ти ло ча ст ко во спро с ту ва ти дум ку Н. Д. По лонсь кої-
Ва си лен ко про цілко ви ту за ги бель усіх ма теріалів до «Слов ни ка історії ук -
раїнсько го пра ва» («Слов ни ка ук раїнської юри дич ної ста ро ви ни»). Уп ро довж
кількох років співробітни ки Комісії для ви у чу ван ня історії західно русь ко го і
ук раїнсько го пра ва ви пи су ва ли на карт ки терміни з ак то вих та літе ра тур них
дже рел, що ма ли ство ри ти підґрун тя для май бутніх розвідок-по яс нень що до
кож но го терміна. Карт ки скла да ли ся в ал фавітно му по ряд ку за пев ним пла ном
та фор мою й за пев ним спи с ком дже рел, що їх виз на че но на спеціаль но му
засіданні Комісії спільно зі співробітни ка ми Цен т раль но го архіву давніх актів.
Згідно з да ни ми офіційних звітів Комісії, всьо го на 1 черв ня 1925 р. бу ло скла -
де но 1500 кар ток, на 1 січня 1926 р. – 5000, на се ре ди ну 1926 р. – 7313, на
1 січня 1927 р. – 9113, на 1 лип ня 1927 р. близь ко 10 000, на 1 січня 1928 р.
близь ко 11 000 кар ток. У ака демічно му звідо мленні за 1928 р. за зна ча ло ся, що
слов ник-ен цик ло педію ук раїнської юри дич ної ста ро ви ни пла нується за вер ши -
ти про тя гом 5 на ступ них років. Ен цик ло пе дич на пра ця ук раїнських вче них
мала ста ти знач ним яви щем у істо ри ко-пра вовій на уці, але за часів роз г ро му
української гу манітар ної на уки ре тель но зібра на кар то те ка бу ла фак тич но
знище на19.
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Про те певні сліди зга да на пра ця все ж та ки за ли ши ла. Вда ло ся, зо к ре ма,
відшу ка ти пер винні ро бочі реєстри слів, що ма ли вхо ди ти до слов ни ка ук раїн -
ської юри дич ної ста ро ви ни20. В них зга да но по над ти ся чу різно манітних юри -
дич них термінів, а та кож за зна че но кількість кар ток до кож но го терміна. Цей
ма теріал після пев ної йо го си с те ма ти зації, на на шу дум ку, і сьо годні мо же ста -
ти у на годі упо ряд ни кам відповідних ен цик ло педій і юри дич них слов ників.

Як ви дається, усі цивілісти і дослідни ки римсь ко го пра ва ма ють до б ре зна -
ти творчість В. І. Си найсь ко го. Го ло вною пра цею вче но го ста ли «На ри си з
історії зем ле во лодіння і пра ва у Дав нь о му Римі. Пер ший ви пуск на рисів21 був
за хи ще ний вче ним як магістерсь ка ди сер тація в грудні 1908 р., а чо ти ри
наступ них22 скла ли ди сер тацію на ступінь док то ра римсь ко го пра ва, успішно
за хи ще ну у грудні 1913 р. У 1915 р. він ви дав пра цю «Дав нь о римсь ка об щи на
у порівняні з ко заць кою об щи ною», яку вва жав шо с тим на ри сом (ви пу с ком)
зга да ної праці23. Ра зом з тим у Інсти туті ру ко пи су НАН Ук раїни зберігається
у ви гляді прав ле но го ав то ром ма ши но пи су ще один (сьо мий) ви пуск цієї праці
під за го лов ком «Ап ро при а ция и со ци а ли за ция в Древ нем Ри ме», який че кає на
сво го дослідни ка й публіка то ра24.

Фахівцям у га лузі криміна ль но го пра ва ра ди мо оз най о ми ти ся з ма теріала -
ми, які пла ну ва ли ся до дру ку в ок ре мо му ака демічно му збірни ку, при свя че но -
му про бле мам криміна ль но го пра ва. Ймовірно, це мав бу ти один з ви пусків ви -
дан ня «На укові досліди та розвідки Комісії ра дянсь ко го пра ва». Йдеть ся про
такі розвідки: Чель цов-Бе бу тов М. О. «Про ос новні прин ци пи май бут ньої ре -
фор ми ра дянсь ко го криміна ль но го пра ва», Ейс ман С. В. «Про умовні за су д -
жен ня в ра дянсь ко му криміна ль но му праві», Щер бак ёО. Д. «Про бле ма ма -
теріалізації слідства в зв’яз ку з вчен ням про су дові до ка зи», Ма ли новсь -
кий О. О. «Єди ний по прав чо-тру до вий ко декс чи ко дек си ок ре мих ре с публік»,
Па ше-Озерсь кий М. М. «За кор донні в’яз ниці. За вла сни ми вра жен ня ми», Ти -
хен ко С. І. «Чи тан ня в’язнів-ре ци дивістів». Всі ці розвідки діста ли не га тив ну
ре цензію «ака деміка-марк си с та», го ло ви Соціаль но-еко номічно го відділу
ВУАН О. Г. Шліхте ра, а то му й не по ба чи ли світ. Про те, як відо мо, «ру ко пи си
не го рять» і су часні дослідни ки ма ють мож ливість скла с ти влас не вра жен ня
про ці праці. Об ста ви нам їх ство рен ня і долі їх ав торів при свя че на відповідна
публікація в од но му з по пе редніх ви пусків «Пра во вої дер жа ви». Там са мо
мож на знай ти й по си лан ня на відповідні архівні фон ди25.

В архівос хо ви щах зберігається до волі ба га то інших не о публіко ва них ста -
тей пра во знавців Ака демії, що, на на шу дум ку, по тре бу ють уве ден ня до на уко -
во го обігу. Зо к ре ма, вда ло ся відшу ка ти ру ко пис досі невідо мої статті
Л. О. Окин ше ви ча «Міщан ст во на Ліво бе режній Ук раїні се ре ди ни XVII ст.»26.
Ця пра ця на по чат ку 1932 р. бу ла по да на ав то ром до Ар хе о графічної комісії
ВУ АН з ме тою її публікації в чер го во му ви пу с ку «Ар хе о графічно го збірни ка».
Су дя чи з тек с ту статті, во на ма ла су про во д жу ва ти по вну публікацію од но го з
істо рич них до ку ментів, який ча ст ко во вже оп ри люд нив 1926 р. П. В. Кли мен -
ко27. На пе ре ко нан ня Л. О. Окин ше ви ча повніша публікація ма ла засвідчи ти,
що ті вис нов ки, які зро бив П. В. Кли мен ко що до ста ну міщан ст ва на те ри торії
од но го з полків Ге ть ман щи ни, не мож на по ши рю ва ти на інші ана логічні
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військо во-адміністра тивні оди ниці і що, зо к ре ма, Пол тав щи на помітно
відрізня ла ся від Чернігівщи ни. Стат тя у дусі ча су бу ла на си че на кри ти кою
«ме то до логічних хиб» П. В. Кли мен ка, але ра зом з тим місти ла й певні цікаві
власні дум ки ав то ра що до ста ту су та ролі міщан ст ва в Ге ть ман щині. Про те ця
пра ця три ва лий час про ле жа ла без ру ху у ре дакційно му порт фелі і в жовтні
1933 р., пе ре хо дя чи на ро бо ту до Ніжинсь ко го педінсти ту ту, Л. О. Окин ше вич
за брав її як за старілу для до опра цю ван ня28

А се ред до ку ментів М. П. Ва си лен ка зберігається, наскільки нам відо мо,
досі не іден тифіко ва ний і не опубліко ва ний ру ко пис «Західно руські но мо ка но -
ни та кормчі (но тат ки з історії дже рел західно русь ко го пра ва)»29. Цей текст ще
по тре бує сво го вив чен ня, але як ро бо чу гіпо те зу мож на з ве ли кою до лею
вірогідності при пу с ти ти йо го на лежність ав тор ст ву Г. Л. По по ва. Цей
дослідник, згідно з офіційни ми звіта ми Комісії для ви у чу ван ня історії західно -
русь ко го і ук раїнсько го пра ва, ви я вив у фон дах Києво-Пе черсь кої Ла в ри і опи -
сав од ну з корм чих книг XIII ст., що місти ла текст Русь кої Прав ди. До цьо го
він до дав ог ляд ще й інших київських корм чих. Ре зуль та том досліджен ня, на
дум ку членів Комісії, ста ли нові цікаві вис нов ки що до історії тек с ту Русь кої
Прав ди та ре да гу ван ня й скла дан ня корм чих. Про те опубліку ва ти своє
досліджен ня вче но му не вда ло ся. 

За га лом ба га то г ранність твор чої спад щи ни пра во знавців Ака демії ство рює
ши ро кий простір для по даль ших архівних по шуків. На при клад, у на шо му роз -
по ря д женні є орієнтов ний зміст за пла но ва но го до дру ку 9-го ви пу с ку праць
Комісії для ви у чу ван ня історії західно русь ко го і ук раїнсько го пра ва, за твер д -
же ний Комісією 23 трав ня 1930 р. Пе ред ба ча ло ся, що ця збірка вклю ча ти ме
праці: М. П. Ва си лен ка про по ча ток вив чен ня історії ук раїнсько го пра ва;
В. О. Ро ма новсь ко го про гра мо ти маг де бурзь ко го пра ва; М. Ф. Ти щен ка про
історію ку пець ких судів на Ліво бе режній Ук раїні ХVІІІ ст.; В. Т. Гриш ка про
давність в мо на с тирсь ко му зем ле во лодінні в Ге ть ман щині, а та кож ряд ре -
цензій30. Яс но, що у цьо му разі йдеть ся не про цілісне ви дан ня, а без по се ред -
ньо про ті ма теріали, які ма ли бу ти до ньо го вклю чені. Во ни го ту ва ли ся уп ро -
довж кількох років, об го во рю ва ли ся на засідан нях Комісії, а от же, хо ча б їх
перші варіан ти ма ли бу ти у пись мо во му ви гляді. Цілком ймовірно, що їх
вдасть ся відшу ка ти. І та ких архівних знахідок мо же бу ти ще чимало.

От же, істо ри ки ук раїнської ака демічної юри дич ної на уки ма ють з оп -
тимізмом ди ви ти ся в май бутнє. Твор ча спад щи на Ака демії дійсно не ви черп на
і ще не раз ра ду ва ти ме дослідників. 
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УДК 340.11: 316; 34(091)
І. В. МУ ЗИ КА, 

кан ди дат юри дич них на ук

З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗ НЯ НОЇ СОЦІОЛОГІЇ ПРА ВА: 
УТОЧ НЕН НЯ ПРЕД МЕТ НО ГО ПО ЛЯ НА УКИ 

КРИМІНА ЛЬ НО ГО ПРА ВА НА ПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПО ЧАТ КУ ХХ ст.

Висвітлюється вплив соціології пра ва на фор му ван ня пред ме ту вітчиз ня ної на уки
криміна ль но го пра ва на прикінці ХІХ – по чат ку ХХ ст. та при чи ни ви о крем лен ня йо го
скла до вих: криміна ль ної дог ма ти ки; криміно логії; криміна ль ної політи ки. Аналізується
обґрун ту ван ня но вих підходів у пра цях провідних ук раїнських і російських вче них-
криміналістів.

Клю чові сло ва: історія соціології пра ва, соціологічний на прям у криміна ль но му
праві, пред мет вітчиз ня ної на уки криміна ль но го пра ва, криміна ль на дог ма ти ка,
криміно логія, криміна ль на політи ка, Чу бинсь кий М. П., Го гель С. К., Гер нет М. М.

Му зы ка И. В. Из ис то рии со ци о ло гии пра ва: уточ не ние пред мет но го по ля оте -
че ст вен ной на уки уго лов но го пра ва в кон це XIX – на ча ле ХХ в. 

Ос ве ща ет ся вли я ние со ци о ло гии пра ва на фор ми ро ва ние пред ме та оте че ст вен ной
на уки уго лов но го пра ва в кон це XIX – на ча ле ХХ в. и при чи ны вы де ле ния его со став ля ю -
щих: уго лов ной дог ма ти ки; кри ми но ло гии; уго лов ной по ли ти ки. Ана ли зи ру ет ся обос но -
ва ние но вых под хо дов в тру дах ве ду щих ук ра ин ских и рус ских уче ных-кри ми на ли с тов.

Клю че вые сло ва: ис то рия со ци о ло гии пра ва, со ци о ло ги че с кое на прав ле ние в уго лов -
ном пра ве, пред мет оте че ст вен ной на уки уго лов но го пра ва, уго лов ное дог ма ти ка, кри -
ми но ло гия, уго лов ная по ли ти ка, Чу бин ский М. П., Го гель С. К., Гер нет М. Н.

Mouzyka I. V. From the history of the sociology of law: specification subject field of
domestic science of criminal law in the late XIX – early XX century.

Highlights the impact of sociology of law on forming the subject of domestic science of
criminal law in the late nineteenth – early twentieth century and the reasons for differentia-
tion of its components: criminal dogma, criminology, criminal policy. Analyzes the rationale
for new approaches in works of leading Ukrainian and Russian scientists.

Key words: history of sociology of law, sociological direction in criminal law, subject of
domestic science of criminal law, criminal dogma, criminology, criminal policy.
Chubynsky M. P., Gogel S. K, Gernet M. N.

Однією з най важ ливіших особ ли во с тей криміна ль но го пра ва кінця ХІХ –
по чат ку ХХ ст. ста ло пе ре ос мис лен ня пред ме ту цієї на уки, вик ли ка не роз вит -
ком соціології та за сто су ван ням соціологічно го ме то ду в юри с пру денції.

Р о з д і л  1

ІСТОРІЯ   ДЕРЖАВИ  І  ПРАВА.
ІСТОРІЯ   ЮРИДИЧНОЇ  НАУКИ



При чи ни та тен денції роз вит ку соціологічно го на пря му в на уці криміна ль -
но го пра ва бу ли ок рес лені пе ре дусім у пра цях М. М. Гер не та1, С. К. Го ге ля2,
Д. А. Дріля3, О. Ф. Кістяківсько го4, А. А. Піонт ковсь ко го5, М. М. По лянсь ко -
го6, М. С. Та ган це ва7, І. Я. Фой ниць ко го8, М. П. Чу бинсь ко го9. Де я ких ас пектів
цієї про бле ми тор ка ли ся су часні російські та ук раїнські учені В. Є. Емінов10,
В. Д. Мал ков11, В. С. Устінов12 та О. В. Ха ри то но ва13.

Зо к ре ма, ще О. Ф. Кістяківський обґрун ту вав дум ку, що на ука криміна ль -
но го пра ва по тре бує ви ко ри с тан ня та за по зи чен ня ре зуль татів інших, не юри -
дич них на ук: су до вої ме ди ци ни, психіатрії, історії, криміна ль ної ста ти с ти ки.
Дані цих на ук ма ють до по ма га ти з’ясо ву ва ти при чи ни й наслідки зло чин них
діянь у за галь но му мас штабі14.

Д. А. Дриль, який сповіду вав по гля ди ан т ро по логічної шко ли, од ним з пер -
ших на го ло сив на не обхідності вив чен ня не стільки зло чи ну, в яко му ли ше ви -
яв ля ють ся особ ли вості зло чин ця, скільки осо би зло чин ця; досліджу ва ти, як
він ре алізується в зло чині і в житті за га лом, вив ча ти гли бокі при чи ни людсь -
кої зло чин ності, які кри ють ся як у са мих зло чин цях, так і в фізич но му та
соціаль но му се ре до вищі, що їх ото чує15.

На ру бежі ХІХ і ХХ століть у вітчиз няній на уці криміна ль но го пра ва склав -
ся соціологічний на прям, який дістав на зву «криміна ль на соціологія». При -
хиль ни ки цьо го на пря му вва жа ли, що зло чинність є соціаль ним яви щем, зу -
мов ле ним низ кою соціаль них, еко номічних, при род них, ан т ро по логічних та
інших при чин. Відповідно во ни про по ну ва ли за лу чи ти до вив чен ня зло чин -
ності та осо би зло чин ця ряд соціологічних ме тодів: ста ти с тич ний, спо с те ре -
жен ня, ан ке ту ван ня то що. Важ ли ви ми бу ли та кож вис нов ки пред став ників
соціологічно го на пря му про пріори тетність пре вен тив них за ходів, які ляг ли в
ос но ву су час ної те орії по ка рань. Окрім то го, соціологічні досліджен ня ма ли
ста ти підґрун тям для криміна ль ної політи ки та вив чен ня ефек тив ності
криміна ль но го за ко но дав ст ва. 

За хо пив шись но ви ми іде я ми, де які пред став ни ки цьо го на пря му по ча ли пе -
ребільшу ва ти зна чен ня соціологічно го ме то ду у криміна ль но-пра во вих
досліджен нях, що при зве ло, на дум ку при хиль ників дог ма тич но го підхо ду, до
роз ми ван ня влас не пред ме ту на уки криміна ль но го пра ва і ото тож нен ня йо го з
пред ме том за галь ної соціології. Ця точ ка зо ру вик ли ка ла гострі дис кусії у се -
ре до вищі на уковців що до меж та струк ту ри пред ме ту на уки криміна ль но го
пра ва.

Підсум ки три ва лих на уко вих дис кусій бу ло підби то у праці М. П. Чу бинсь -
ко го «На ука криміна ль но го пра ва та її скла дові еле мен ти». Як за зна чав
М. П. Чу бинсь кий, де які вчені вва жа ли, що криміна ль не пра во в то му ви гляді,
в яко му во но на той час існу ва ло, вза галі не ма ло пра во на існу ван ня і у по -
даль шо му му си ло втра ти ти свій юри дич ний ха рак тер і роз чи ни ти ся у ан т ро по -
логії та соціології. Інші ви ма га ли, щоб криміна ль не пра во за ли ша ло ся стро го
юри дич ною на укою і про дов жу ва ло зай ма ти ся ви ключ но юри дич ною кон ст -
рукцією, тоб то вив чен ням зло чи ну і по ка ран ня як аб ст ракт ни ми юри дич ни ми
по нят тя ми. Вод но час за ме жа ми на уки криміна ль но го пра ва, на їх дум ку, мав
за ли ша ти ся ан т ро по логічний і соціологічний ма теріал як та кий, що не вхо дить
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до сфе ри пра ва й по тре бує оп ра цю ван ня інши ми «до поміжни ми дис ципліна -
ми», з вис нов ка ми яких на ука криміна ль но го пра ва му сить ра ху ва ти ся. Треті
про по ну ва ли, щоб на ука криміна ль но го пра ва не роз чи ня ла ся ні у якій іншій
на уці, ши ро ко роз су ну ла свої рам ки і зай ма ла ся не ли ше зло чи ном і по ка ран -
ням, як су то аб ст ракт ни ми по нят тя ми, а й їх соціаль но-біологічною ос но вою,
тоб то та кож вив ча ла б і зло чинність за га лом, з її чин ни ка ми і жи ви ми діяча ми,
ко ри с ту ю чись го то вим ма теріалом (як що він є) і ви шу ку ю чи не обхідний ма -
теріал (як що йо го не має). Ре зуль та том та кої по ста нов ки спра ви ма ли ста ти не
ли ше не обхідні роз’яс нен ня сьо го ден ня, а й на укові вказівки віднос но май бут -
нь о го16.

Сам М. П. Чу бинсь кий на го ло шу вав на не обхідності вив чен ня соціаль них
ас пектів зло чи ну і по ка ран ня, без яких бу де ли ше вив чен ня фор ми, а не змісту.
Ра зом з тим вче ний кри ти ку вав по зицію Д. А. Дри ля17 та при хиль ників йо го
соціаль но-ор ганічної те орії й за стерігав від підміни юри дич ної на уки, й зо к ре -
ма криміна ль но го пра ва, соціологією та відмо ви від юри дич но го вив чен ня зло -
чи ну та по ка ран ня. На йо го дум ку, юри дич не вив чен ня зло чи ну і по ка ран ня на -
дає стро гу й яс ну си с те ма ти зацію ма теріалу, що містить ся у криміна ль но му за -
ко но давстві; фор му лює низ ку за галь них прин ципів, що вип ли ва ють з ньо го;
ви роб ляє технічні прий о ми; висвітлює як су час ний стан ок ре мих інсти тутів,
так і істо рич ну пер спек ти ву їх роз вит ку; і та ким чи ном сприяє ро боті пра во -
суд дя й зміцнен ню у житті за сад за кон ності18. 

На дум ку М. П. Чу бинсь ко го, юри дич не вив чен ня зло чи ну і по ка ран ня ста -
не мар ним і зай вим ли ше тоді, ко ли не бу де по тре би охо ро ня ти пра во вий по -
ря док і га ран то вані ним ма теріальні і ду ховні інте ре си, за сто со ву ва ти до пра -
во по руш ників за хо ди об ме жен ня сво бо ди та ма ти за ко ни, що ре гу лю ють за сто -
су ван ня цих за ходів. Не бу де від та ко го вив чен ня ко ристі і в то му разі, ко ли
люд ст во прий де до та кої без меж ної віри у своїх суддів, що відмо вить ся від
криміна ль но го ко дек су і на дасть їм вла ду вільно «в’яза ти і вирішу ва ти», за сто -
со ву ю чи «не обхідні за хо ди» до ко го зав год но і за що зав год но. Але для цьо го
не обхідно, щоб усі лю ди (зо к ре ма й судді) зміни ли свою людсь ку при ро ду і на -
бли зи ли ся до ян голів, щоб не бу ло на землі ні зла, ні не доліків соціаль но го ла -
ду, ні дур них при ст ра с тей, що по ки є чи с тим утопізмом. То му юри дич не
досліджен ня зло чи ну є не обхідним. Це слід виз на ти й за пам’ята ти раз і на -
завжди, вра хо ву ва ти при будь-яких ре фор ма торсь ких про по зиціях.

Утім, підкрес лю вав М. П. Чу бинсь кий, на ука криміна ль но го пра ва не мо же
об ме жи ти ся ли ше юри дич ним вив чен ням зло чи ну і по ка ран ня й відмо ви ти ся
від досліджен ня йо го соціаль ної ос но ви, фак торів, що зу мов лю ють ви ник нен -
ня явищ зло чин ності, за конів їх роз вит ку, оскільки тоді во на не змо же на зи ва -
ти ся на укою. Ад же го ло вне її за вдан ня – пра виль не ро зуміння та за сто су ван ня
за ко ну – ви ма гає роз ши рен ня ра мок її пред ме ту й вклю чен ня до ньо го ма -
теріалу і не стро го юри дич но го, а та кож да них прак ти ки. Вод но час з да них
прак ти ки не мож на ви ве с ти керівних прин ципів, оскільки прак ти ка підпо ряд -
ко ва на на уці і діє ли ше в ме жах існу ю чих за конів, ос вя че них на укою. Не доліки
прак ти ки мо жуть яс но вка за ти, що тре ба ре фор му ва ти, але не те, як тре ба ре -
фор му ва ти. Хо ча на ука криміна ль но го пра ва і не па нує в нор мах соціаль но го
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жит тя, до її го ло су бу дуть більше при слу ха ти ся, чим глиб ши ми і на уковіши ми
бу дуть її вис нов ки й ви мо ги. Ніко му не відо мо, ко ли відбу деть ся ча с ти на ве ли -
ких соціаль них ре форм, але в очіку ванні їх криміналіст має вка зу ва ти на ту ча -
с ти ну соціаль ної ре фор ми, здійснен ня якої не обхідно для по треб криміна ль но -
го су до чин ст ва. То му в рам ках роз ши рен ня пред ме ту на уки криміна ль но го
пра ва пріори тет на дається соціологічним досліджен ням, що вже суттєво впли -
ну ли як на пе ре гляд та пе ре роб лен ня ря ду ок ре мих вчень і си с тем (си с те ми по -
ка рань, си с те ми тю рем но го ув’яз нен ня, за побіжних за ходів то що), так і на
ство рен ня но вих фор мул і інсти тутів. Ан т ро по логічні ж досліджен ня відсу ва -
ють ся на дру гий план, але виз нається їхній вне сок у криміна ль не пра во. 

М. П. Чу бинсь кий за про по ну вав та ку струк ту ру пред ме та роз ши ре ної на -
уки криміна ль но го пра ва: пер ша ча с ти на – криміна ль на дог ма ти ка; дру га ча с -
ти на – криміно логія (криміна ль на етіологія); тре тя ча с ти на – криміна ль на
політи ка (ча с ти на на уки криміна ль но го пра ва, по кли ка на слу гу ва ти цілям май -
бут нь о го шля хом на дан ня вказівок що до на леж ної бо роть би зі зло чинністю, як
шля хом соціаль них ре форм, так і че рез ство рен ня кра що го криміна ль но го за -
ко но дав ст ва; во на роз па дається на політи ку пре вен тив ну і політи ку ре пре сив -
ну). Соціальні ре фор ми, на дум ку вче но го, мо жуть без по се ред ньо впли ну ти
ли ше на соціальні фак то ри зло чин ності. Вод но час на осо бистісні фак то ри зло -
чин ності мож ли во впли ва ти ли ше шля хом ре пресії, яку мо же за без пе чи ти по -
кра ще не на ос нові емпірич них да них криміна ль не за ко но дав ст во. Опо се ред ко -
ва но на ці фак то ри та кож впли ва ють соціальні ре фор ми освіта і ви хо ван ня мо -
жуть пом’як ши ти по гані на хи ли; по кра щен ня еко номічних умов жит тя про ле -
таріату мо же змен ши ти яви ща ви ро д жен ня то що19. 

Зго дом С. К. Го гель у фун да мен тальній праці «Курс криміна ль ної політи ки
у зв’яз ку з криміна ль ною соціологією» (1906) за зна чав, що роз ви ток «криміна -
ль ної соціології» є за ко номірною тен денцією роз вит ку на уки криміна ль но го
пра ва. Так, на дум ку уче но го, но ва на ука криміна ль но го пра ва скла дається з
криміна ль ної соціології та криміна ль ної політи ки. Криміна ль на соціологія ра -
зом з криміна ль ною ан т ро по логією і криміна ль ною політи кою має вив ча ти у
першій ча с тині – зло чинність та її при чи ни, а у другій – за хо ди, що нині за сто -
со ву ють ся у бо ротьбі зі зло чинністю, як ре пре сивні, так і пре вен тивні.
Криміна ль на політи ка оцінює за хо ди бо роть би з тим злом і йо го при чи на ми,
які з’ясо вує криміна ль на соціологія. Тоб то криміна ль на політи ка є не роз рив -
ним цілим з криміна ль ною соціологією, або при клад ною на укою до ос нов ної
по зи тив ної на уки – криміна ль ної соціології. На дум ку вче но го, соціологічна
шко ла криміна ль но го пра ва має у май бут нь о му ство ри ти на уку про зло -
чинність, яка вклю ча ти ме зо к ре ма й біологічні дані про зло чинців. Та ким чи -
ном бу ло за кла де но ідею вирізнен ня криміно логії в ок ре му на уку зі своїм вла -
сним пред ме том вив чен ня. 

За вдан ням криміна ль ної соціології, за зна чав про фе сор, яка не му сить зай -
ма ти ся юри дич ни ми фор ма ми зло чин ності й міра ми ре пресії, виз на ю чи їх не -
знач ну роль у бо ротьбі зі зло чинністю, є приділен ня ос нов ної ува ги роз роб лен -
ню пре вен тив них за ходів. При цьо му най новіші пре вен тивні за хо ди мо жуть
бу ти відне сені до ре пре сив них ли ше номіна ль но.

18 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



С. К. Го гель кри ти ку вав дог ма тич не вчен ня про при чи ни зло чин ності, яке
ґрун ту ва ло ся на виз нанні не покірної (зло чин ної) волі пра во по руш ни ка єди -
ною при чи ною зло чин но го діян ня, роз гля да ю чи ос таннє як довільне, ви пад ко -
ве діян ня. Вче ний на зи вав на уко во не обґрун то ва ни ми на ма ган ня дог ма тич ної
на уки криміна ль но го пра ва бо ро ти ся зі зло чи на ми (про дук та ми зло чин ної
волі) за до по мо гою ка ри-відпла ти. 

Пра во зна вець звер тав ува гу на те, що зло чинні діян ня – це не по оди нокі ви -
пад кові вчин ки, а соціаль но зу мов лені яви ща. Зо к ре ма, за вдя ки вив чен ню ста -
ти с тич них да них ви я ви ла ся пря ма за лежність між соціаль ни ми і фізич ни ми
(при род ни ми) при чи на ми (не вро жаї, по ри ро ку то що) і кількістю та ви да ми
зло чинів. Та кож ви я ви ло ся де що спільне в зло чин ності пев но го на ро ду в кон -
крет ну епо ху у ви гляді за галь ної кар ти ни зло чин ності. 

По дальші досліджен ня ста ти с тич них да них доз во ли ли вирізни ти різні ти -
пи зло чинів та при чи ни фор му ван ня цих типів. То му, за ува жує С. К. Го гель,
криміна ль на на ука зму ше на бу ла відмо ви ти ся від ме то ду дог ма тич ної шко ли –
де дук тив но-юри дич но го. Пе ред на укою криміна ль но го пра во по ста ло за вдан -
ня вив чен ня жит тя у всьо му йо го різно манітті. Ви я ви ло ся, що у зло чин ності,
окрім волі зло чин ця, є ба га то при чин і явищ, які зу мов лю ють ха рак тер і
кількість зло чинів. 

При вив ченні зло чин ності не мож на ви хо ди ти з яко гось вічно го на ча ла,
якоїсь аб ст ракт ної осо би с тості, наділе ної сво бо дою волі. Зло чин вчи няється не
осо бистістю, взя тою по за ча сом і про сто ром, як вва жає дог ма тич на шко ла, а
ли ше осо бистістю соціаль ною, яке жи ве у спілку ванні з інши ми людь ми, пев -
ним чи ном ор ганізо ва ни ми. Дослідник та кож звер тав ува гу на те, що зло чинні
діян ня ево люціону ють у ході суспільної істо рич ної ево люції. Зо к ре ма, зло -
чинність по сту по во пе ре хо дить від гру бих на силь ниць ких зло чинів над осо -
бою до більш тон ких об ман них діянь. Ще більша ево люція спо с теріга ла ся у
сфері за бо ро не но го. У ході ево люції суспільства відбу ла ся де к риміналізація
ба га ть ох діянь. То му зло чинність і зло чин ця не мож на вив ча ти шля хом штуч -
но го ви лу чен ня з соціаль но го се ре до ви ща, соціаль но го жит тя пев но го на ро ду
в пев ну епо ху. Так, на во дить при клад уче ний, після 1861 р. фак тич но зник ли
по творні зло чи ни поміщиків і се лян віднос но один од но го. 

Щоб досліджу ва ти зло чинність ціло го на ро ду як соціаль не яви ще, ствер д -
жу вав С. К. Го гель, слід вив ча ти або ко ри с ту ва ти ся да ни ми тих на ук, які вив -
ча ють вплив усіх чин ників на жит тя соціуму. На сам пе ред це дані біології й ан -
т ро по логії, відо мості про клімат і по ри ро ку, пло дючість ґрунтів, вро жаї та
інші чин ни ки, що впли ва ють на ха рак тер соціаль но го жит тя.

Важ ли ве зна чен ня, за зна чав уче ний, для криміна ль ної соціології має та кож
ме тод спо с те ре жен ня, індукції. Він доз во ляє дійти вис нов ку, що най б лиж чою
при чи ною кож но го соціаль но го яви ща слід виз на ва ти соціаль ний стан, який
пе ре дує йо му. То му ос нов ни ми чин ни ка ми тут є дія за ко ну при чин ності та
при чин но-наслідкові зв’яз ки. Про те не вар то за бу ва ти, що од ним із чин ників
соціаль них явищ завжди є доцільна, свідо ма людсь ка діяльність. Ра зом з тим,
ви хо дя чи з по ло жен ня криміна ль ної соціології про соціаль не зло та не спра вед -
ли вий лад, не мож на ке ру ва ти ся ли ше однією доцільністю при ви борі по ка -
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рань. Та ку по мил ку на по чат ку роз вит ку зро би ла ан т ро по логічна шко ла
криміна ль но го пра ва. 

Уче ний роз ви нув вчен ня про фак то ри зло чин ності. Зо к ре ма, він вирізняв
індивіду альні фак то ри (во ля, ро зу мо вий роз ви ток, фізич на си ла, пси хо -
логічний стан, стан фізич но го та психічно го здо ров’я, по га на спад ковість, вік,
стать, освіта та про фесія, мо ральність то що) та зовнішні фак то ри (еко номічні
та соціальні), які діють од но час но, не роз рив но пов’язані і взаємодіють між со -
бою. Для досліджен ня фак торів зло чин ності, крім ста ти с тич них да них, уче ний
ра дить ви ко ри с то ву ва ти такі соціологічні ме то ди як спо с те ре жен ня, опи ту ван -
ня, ан ке ту ван ня то що20. 

Соціаль ним фак то рам зло чин ності при свя че на пра ця М. М. Гер не та, в якій
він кри ти кує по гля ди М. Д. Сергєєвсько го21 та М. С. Та ган це ва22 за не до оцінку
соціологічно го підхо ду до вив чен ня зло чин ності. Зо к ре ма, уче ний за зна чав,
що М. С. Та ган цев, який за га лом був при хиль ни ком соціологічно го підхо ду, не
вва жав криміна ль ну соціологію су то юри дич ною дис ципліною23.

М. М. Гер нет ствер д жу вав, що май же всіма при хиль ни ка ми соціологічної
шко ли виз нається поділ на уки криміна ль но го пра ва на три відділи (гілки):
1) криміна ль ну ан т ро по логію, яка скла дається з криміна ль ної біології (вив чає
зло чинність як біологічне яви ще, тоб то досліджує зв’язок між зло чинністю і
со ма тич ни ми й психічни ми особ ли во с тя ми зло чин ця) та криміна ль ної соціо -
логії (вив чає зло чин як соціаль не яви ще, тоб то про дукт суспільних, еко номіч -
них та інших фак торів); 2) криміна ль не пра во (вив чає пре вен тивні та ре пре -
сивні за хо ди дер жав но го пра во во го за хи с ту від зло чин ності, ма теріаль не й
фор маль не криміна ль не пра во); 3) криміна ль ну політи ку (вирішує пи тан ня,
які дії ма ють бу ти за ра хо вані до криміна ль но ка ра них, з’ясо вує за до по мо гою
яких за ходів мож на до сяг ти пра виль ної ор ганізації ка раль ної діяль ності у дер -
жаві).

Уче ний та кож на во дить ти по логію фак торів зло чин ності, до яких відно -
сить: ан т ро по логічні, фізичні (при родні) та соціальні фак то ри24, а та кож до -
клад но аналізує їх вплив на стан зло чин ності.

Про бле мам ви ко ри с тан ня соціологічно го підхо ду в досліджен нях при чин і
умов зло чин ності та у бо ротьбі з нею, при свя че но та кож чи ма ло праць
А. А. Піонт ковсь ко го. Зо к ре ма, уче ний за зна чав, що у бо ротьбі зі зло чинністю
най важ ливішим є не по ка ран ня, а усу нен ня при чин, що зу мов лю ють бут тя
цьо го яви ща. Щоб са ме яви ще зло чин ності зник ло на уці і прак тиці слід спря -
мо ву ва ти зу сил ля на ство рен ня за собів усу нен ня при чин бут тя зло чин ної
діяль ності і, спи ра ю чись на криміна ль но-соціологічні досліджен ня, що вста -
нов лю ють за лежність бут тя цієї діяль ності від взаємовпли ву умов зовнішньо -
го се ре до ви ща та індивіду аль них особ ли во с тей зло чинців, тур бу ва ти ся про
зміну шля хом вжит тя відповідних за ходів умов зовнішньо го се ре до ви ща, які
спри я ють роз вит ку зло чин ності. А та кож, слід ство ри ти, за сно вані на ре зуль -
та тах кон крет них соціологічних досліджень, за со би без по се ред ньої бо роть би
зі зло чин ця ми25.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що роз ви ток пред ме ту вітчиз ня ної
на уки криміна ль но го пра ва був зу мов ле ний кри зою дог ма тич но го та ан т ро по -
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логічно го підходів до вив чен ня зло чинів та зло чин ності та роз вит ком
соціологічно го на пря му в юри с пру денції. Унаслідок так зва ної на уко вої ре во -
люції відбу ли ся роз ши рен ня меж та зміна (ус клад нен ня) струк ту ри пред ме ту
на уки криміна ль но го пра ва Зо к ре ма, то го часні учені вирізня ли такі скла дові
пред ме ту цієї на уки: криміна ль на дог ма ти ка; криміно логія (вклю чає криміна -
ль ну ан т ро по логію та криміна ль ну соціологію); криміна ль на політи ка. До сяг -
нен ня пред став ників соціологічно го на пря му помітно впли ну ли на ста нов лен -
ня су час ної на уки криміно логії.
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Т. І. БОН ДА РУК,

кан ди дат юри дич них на ук 

КА ТЕ ГОРІЯ «ПРА ВО У ТВО РЕН НЯ» 
В ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВО МУ ПІЗНАННІ 

Ка те горія «пра во у тво рен ня» є однією з ос нов них у пра вовій на уці. В статті на ос -
нові інте г ра тив но го підхо ду до пра ва про аналізо ва но стадії, суб’єктивні і об’єктивні
фак то ри пра во у тво рю ю чо го про це су, зак цен то ва на ува га на ціннісно му кон тексті пра -
во у тво рен ня, ролі і зна ченні пра во во го інте ре су, солідар но му і конфліктно му в праві.

Клю чові сло ва: істо ри ко-пра во ве пізнан ня, пра во, пра во ро зуміння, пра во у тво рен ня,
пра во ге нез, фак то ри пра во у тво рен ня.

Бон да рук Т. И. Ка те го рия «пра во об ра зо ва ние» в ис то ри ко-пра во вом по зна нии.

Ка те го рия «пра во об ра зо ва ние» яв ля ет ся од ной из ос нов ных в пра во вой на уке. В
ста тье на ос но ве ин те г ра тив но го под хо да к пра ву про ана ли зи ро ва но ста дии, субъ ек -
тив ные и объ ек тив ные фак то ры пра во об ра зо ва тель но го про цес са, ак цен ти ру ет ся
вни ма ние на цен но ст ном кон тек с те пра во об ра зо ва ния, ро ли и зна че нии пра во во го ин -
те ре са, со ли дар ном и кон фликт ном в пра ве.

Клю че вые сло ва: ис то ри ко-пра во вое по зна ние, пра во, пра во по ни ма ние, пра во об ра -
зо ва ние, пра во ге нез. 

Bondaruk T. I. The category «law formation» in historical and legal knowledge.

Category «law formation» is one of the main categories in legal science. The article rep-
resents integrative approach to law, stages, the subjective and objective factors of law forma-
tion process. Focuses attention on evaluative context of law formation, the role and impor-
tance of legal interest, solidarity and conflict in law.

Key words: law formation, historical and legal knowledge, the source of law, law
comprehension, law.

Про цес пізнан ня пра во вої ре аль ності в її істо рич но му ра курсі є склад ним
та інте г ра тив ним за своєю струк ту рою. Істо ри ко-пра во ве пізнан ня, за зна чає
М. А. Дамірлі, ма ю чи спра ву з ре кон ст рукцією і інтер пре тацією істо рич но го
про це су ста нов лен ня і роз вит ку пра ва, не мо же про сто за по зи чу ва ти кон цеп -
ту альні схе ми і по нят тя та ких без по се ред ньо зв’яза них з ним га лу зей знань, як
історія і пра во знав ст во, але має мо дифіку ва ти і роз ви ва ти їх сто сов но сво го
об’єкту на сам пе ред з ме тою своєї гу маніта ри зації1. Виз нан ня на леж ності істо -
ри ко-пра во во го пізнан ня до гу манітар но го ти пу ак ту алізує про це ду ру ро -
зуміння, ко ли на меті ста вить ся з’ясу ван ня смис лу істо ри ко-пра во во го про це -
су, йо го ціннісних та он то логічних мо ментів, що є, як уяв ляється, не обхідним
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ета пом роз вит ку істо ри ко-пра во вої на уки. Вирішен ня та ких за дач і спо ну кає
істо ри ко-пра во ве пізнан ня до своєї «те о ре ти зації і філо софізації»2.

Однією з вихідних ка те горій як істо ри ко-пра во вої, зо к ре ма, так і пра во вої
на уки за га лом, є ка те горія «пра во у тво рен ня». Слід виз на ти, що по при на -
явність знач но го ма си ву те о ре ти ко-пра во вих досліджень, досі не скла ло ся
віднос но цілісної кон цепції пра во у тво рен ня. Пра во у тво рен ня нерідко ото тож -
нюється з пра во творчістю. Відповідна ка те горія зга дується побіжно або ж вза -
галі не ви ко ри с то вується. По яс ни ти це мож на на сам пе ред різни цею в існу ю -
чих підхо дах до пра воро зуміння, а та кож до са мо го фе но ме ну пра ва. Вод но час
оче вид но, що з’ясу ван ня суті і змісту пра во у тво рен ня на пря му за ле жить від
вирішен ня про бле ми на уко во го виз на чен ня пра ва та пра во ро зуміння. При чо -
му цей зв’язок є взаємним: ви бу ду ва ти по нят тя пра ва мож ли во ли ше за умо ви
відтво рен ня про це су ста нов лен ня пра во вої фор ми. 

Но вий ви ток по шуків у цій ца рині зу мов ле ний усім хо дом роз вит ку пра во -
вої на уки й, на сам пе ред, ак тив ним за лу чен ням її до по ст не кла сич но го дис кур -
су, що по сту лює до дат ко ву пер спек ти ву відповідних досліджень. Са ме то му
сьо годні мож на кон ста ту ва ти пож вав лен ня інте ре су до фе но ме ну пра во у тво -
рен ня в те о ре ти ко-пра вовій на уці3, а відтак на часі і спро ба відповідної істо ри -
ко-пра во вої ре флексії. Вихідним мо мен том при цьо му, як уяв ляється, має бу ти
вра ху ван ня однієї з ос нов них тен денцій су час но го роз вит ку пра во знав ст ва –
по глиб лен ня уяв лень про пра во як єди не ціле4. 

Інте г ра тив ний тип пра во ро зуміння пе ред ба чає син тез найз на чу щих по ло -
жень різних на уко вих те орій (на сам пе ред, при род но-пра во вої, істо рич ної, по -
зи тивістської) з ме тою ство рен ня цілісної кон цепції пра ва, ос мис лен ня йо го як
ба га тоєдності, існу ю чої в різних іпо ста сях, фор мах і ви дах5. Підста вою для
та ко го підхо ду ви су вається ко муніка тив на па ра диг ма. Зо к ре ма, на дум ку
А. В. По ля ко ва, ко мунікація є не тільки умо вою і фор мою існу ван ня соціаль -
но го, за га лом, та пра ва, зо к ре ма, а й он то логічною ос но вою жит тя соціуму6.
При цьо му важ ли ве на уко ве зна чен ня має си нер ге тич но-то та логічний стиль
мис лен ня й стра тегія пізнан ня про це су фор му ван ня пра ва7.

Ще од ним суттєвим для істо ри ко-пра во во го пізнан ня мо мен том є пер ма -
нентність про це су пра во у тво рен ня – ад же пра во відтво рюється постійно:
відповідні відно си ни, як пи ше Л. С. Явич, без пе рерв но «ви ш тов ху ють», по ро -
д жу ють не обхідну юри дич ну фор му. Пра во фор мується двоєди ним шля хом –
спон тан ним і раціональ но-ор ганізо ва ним спо со бом. При цьо му кож ний із спо -
собів пра во во го роз вит ку ви с ту пає, з од но го бо ку, по чат ком, а з дру го го – про -
дов жен ням і за вер шен ням для іншо го. Це двоєди не поєднан ня спо собів пра во -
у тво рен ня є відо б ра жен ням про це су склад ної ди наміки і здвоєності дже рел
соціаль но-пра во во го жит тя8. За га лом, як уяв ляється, мож на го во ри ти про
«пер вин не» і «ре гу ляр не» тво рен ня пра ва, або ж про йо го «кру го обіг». 

Ціка ву те орію «пер вин но го» пра во у тво рен ня по дає А. В. По ля ков, за сто со -
ву ю чи ка те горію пра во ге не зу як про це су ви ник нен ня пра ва, йо го по хо д жен ня
і ста нов лен ня як спе цифічно го соціаль но го яви ща. Згідно з цією те орією ви -
роб лені під час ек с тер на ли зації (соціаль ної діяль ності) типізо вані соціаль но
важ ливі зраз ки по ведінки інстуціональ но закріплю ва ли ся (об’єкти ву ва ли ся), і
че рез соціаль ну легіти мацію пе ре тво рю ва ли ся в інтер налізо вані (такі, що виз -
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на ють ся індивіда ми і за своєні ни ми, пра ви ла по ведінки, які ви ко ну ва ли все
чле ни суспільства). Ви ник нен ня «пра во во го», тісно пов’яза не тут з ко муніка -
тив ним про це сом інтер пре тації (ос мис лен ня) пра во вих текстів. По за інтер -
пре тацією, на дум ку вче но го, пра ва вза галі на існує9. 

Зна чу щим для історії пра ва є кон ста тація дослідни ком зв’яз ку пра во ге не зу
з ет но ге не зом у ро зумінні Л. Гумільо ва, в про цесі яко го ви тво рюється сте рео -
тип по ведінки – особ ли ва по ведінко ва мо ва, яка пе ре дається у спад щи ну, але
не ге не тич но, а че рез ме ханізм сиг наль ної спад ко вості, за сно ва ної на умов но -
му ре флексі, ко ли на щад ки че рез насліду ван ня пе рей ма ють від батьків і од -
нолітків по ведінкові сте рео ти пи, які вод но час є і адап тив ни ми на вич ка ми10. 

Різні фак то ри пра во у тво рю ю чо го про це су як об’єктив но го, так і суб’єктив -
но го по ряд ку, аналізу ють ся М. А. При дво ро вим та В. В. Тро фи мо вим. Са ме їх
впли вом, на дум ку дослідників, зу мов люється ха рак тер і за галь ний век тор пра -
во вої політи ки. З точ ки зо ру су час но го на уко во го мис лен ня, в си с темі соціаль -
них фак торів не існує яко гось од но го панівно го фак то ра. Вчені умов но
розділя ють їх на ос новні (зовнішні) та за без пе чу ючі (внутрішні). Ос нов ни ми
об’єктив ни ми фак то ра ми виз на ють ся еко номічні, соціокуль турні, еко логічні,
ге о графічні, де мо графічні, людські. Ос нов ни ми суб’єктив ни ми – політи ко-
пра вові, куль тур но-освітні, мо ральні, ідей но-пси хо логічні, національні, інтер -
національні. За без пе чу ю чи ми є ор ганізу ю чий, юри дич но-технічний, інфор -
маційні, на укові11. 

Значні пізна вальні мож ли вості за кла дені в кон цепції пра во у тво рен ня, за -
про по но ваній у док торській ди сер тації О. Ю. Калініна. У ній зовнішні (цінніс -
на си с те ма пев но го суспільства) і внутрішні (політичні, еко номічні та соці аль -
ні) фак то ри пра во у тво рен ня скла да ють струк ту ру по нят тя внутрішнє дже ре ло
пра ва,що виз на чається вче ним як здатність суспільства до нор ма тив но го
відтво рен ня своєї ціннісної си с те ми. Відповідно, струк тур ни ми еле мен та ми
пра во у тво рен ня дослідни ком на зи ва ють ся внутрішнє дже ре ло пра ва та
дефек ти пра во твор чої діяль ності. 

Що сто сується де фектів пра во у тво рен ня, то їх на явність зу мов ле на тим,
що ме ханізм внутрішньо го дже ре ла пра ва ре алізує се бе в змісті зовнішніх дже -
рел опо се ред ко ва но – че рез во лю за ко но дав ця, яка мо же вно си ти у про цес пра -
во у тво рен ня певні ви к рив лен ня. Де фек ти пра во у тво рен ня виз на ча ють ся як
по мил ки з бо ку за ко но дав ця в про цесі пра во у тво рен ня (змісту цінно с тей,
оцінки мож ли во с тей, юри дич ної техніки, зло вжи ван ня за ко но дав ця влад ни ми
по вно ва жен ня ми). 

Поєднан ня внутрішнього джерела права та дефектів правотворчої
діяльності врешті-решт виз на чає зміст зовнішньо го дже ре ла пра ва, який
дослідник, вва жає підсум ком про це су пра во у тво рен ня

От же, наріжним ка ме нем пра во у тво рен ня ви су вається йо го ціннісний кон -
текст, у про цесі яко го «фор мується і відтво рюється об’єктив на нор ма тив но-
ціннісна си с те ма, аку му лю ю ча віднос но стабільні соціальні зв’яз ки внутріш -
ньо куль тур ний зра зок «людсь кої при ро ди». (А В. По ля ков на зи ває йо го куль -
тур ним ко дом, здат ним влад но впли ва ти на по ведінку суб’єктів12.) Під час
узго д жень, конфліктів, обміну знан ня ми між людь ми, взаємних сто сунків і дій
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ви ни кає ієрархія цінно с тей, яка є в свою чер гу оп ти маль ним ви ра зом інте ресів
всьо го соціуму13. Оче вид но, що пізнан ня цієї аксіологічної скла до вої є за по ру -
кою пізнан ня і пра во у тво рю ю чих про цесів, ос но вою яких в об’єктив но му
смислі є пра во вий інте рес. 

Пра во вий інте рес – те, що опо се ред ко вується об’єктив ним пра вом, вклю -
чається у пред мет пра во во го ре гу лю ван ня; те, що є зна чи мим для закріплен ня
в пра во вих кон ст рукціях, які спри я ють ре алізації цьо го інте ре су в кон тексті
відповідно го соціокуль тур но го кон тек с ту. Про бле ма інте ре су ви ни кає в про -
цесі по яви но вих форм спілку ван ня лю дей, їх прак тич ної взаємодії, яка по ро д -
жує нор ма тивні ви мо ги сторін (індивідів, соціаль них груп, дер жав них інсти -
тутів)14, пер вин ною лан кою чо го є життєва си ту ація. 

Життєва си ту ація, суть якої в су куп ності ви пад ко во с тей зовнішньо го світу,
що пов’язу ють лю дей між со бою, ви с ту пає по за по зи тив ним дже ре лом по зи -
тив них норм пра ва15. Життєву си ту ацію «пе ре тво рює» на пра во ву «дефіцит»
пра ва, який по ля гає у на яв ності пе ре шкод для ре алізації прав ок ре мої осо би в
кон кретній пра вовій формі. За фе но ме но логічно го підхо ду пра во ва си ту ація,
що ос мис люється на ос нові пра ва з ме тою «осяг нен ня осо бою влас но го пра во -
во го ста ту су віднос но інших лю дей, ос мис лен ня сво го «співбут тя з інши ми».
Пра во ва ре альність існує ли ше у кон кретній си ту ації, яка ос мис люється її
учас ни ка ми на ос нові пра ва. Без та ко го он то логічно го фун да мен ту пра во ва ре -
альність стає «утопією» (грецьк. – «місце, яко го ніде не має»), яка існує ли ше
в ме жах свідо мості, а не бут тя16.

У про цесі пра во у тво рен ня здебільшо го вирізня ють дві стадії. На стадії
об’єктив но го пра во у тво рен ня го ло вною діючою осо бою є су куп ний суспіль -
ний суб’єкт (соціаль на гру па, спільність лю дей, суспільство за га лом). На цій
стадії фор мується і от ри мує фак тич ний (а не юри дич ний) ви раз у відповідній
формі пра во у тво рю ю чий інте рес. На ступ ною і за вер шаль ною є стадія пра во у -
тво рен ня за уча с тю спеціалізо ва них пра во твор чих ор ганів. 

Утім, як ви дається більші ев ри с тичні мож ли вості в істо ри ко-пра во во му
пізнанні має інша, до кладніша ди фе ренціація на стадії. Зо к ре ма, су часні
дослідни ки поділя ють «рух до пра ва» вже на п’ять стадій17. На першій стадії
внаслідок впли ву ря ду фак торів об’єктив но скла да ють ся (вста нов лю ють ся) ос -
новні соціальні або (та) дер жав но-пра вові за ко номірності. На другій – ви ни ка -
ють юри дич но зна чимі інте ре си як усвідо мле ний по тяг індивідів до розв’язан -
ня соціаль них про блем за до по мо гою пра ва. На третій стадії че рез усвідо млен -
ня пра во у тво рю ю чих за ко номірно с тей здійснюється фор му лю ван ня ос нов них
пра во вих ідей. На чет вертій стадії відбу вається юри ди зація пра во вих ідей че -
рез відомі спо собі пра во у тво рен ня, на при клад, шля хом вве ден ня про то пра во -
вих норм у си с те му діючо го по зи тив но го пра ва. На п’ятій стадії здійснюється
соціалізація пра во вих норм, їх адап тація до ре аль них умов пра во во го жит тя,
на сам пе ред у про цесі мікро соціаль ної взаємодії, і вод но час по чи нається, за
вис ло вом Л. С. Яви ча, «зустрічний пра во у тво рю ю чий про цес». 

Аналізу ю чи про це с пра во у тво рен ня слід вра хо ву ва ти і той факт, що в житті
соціуму при род но при сутні про ти лежні по ведінкові стра тегії, які без пе реч но
ма ють вплив на фор му ван ня пра ва: співробітництва, солідар ності та су пер -
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ництва, про ти сто ян ня, аг ресії. Такі стра тегії є кон сти ту ю ю чи ми відповідно для
пра ва співробітництва, яке за без пе чує взаємо уз го д жені інте ре си учас ників
пра во во го обміну і на бу ває ос нов них яко с тей на підставі цієї солідар ності, та
для пра ва конфліктно го, в ос нові яко го, за Л. Ко зе ром, на сам пе ред бо роть ба за
цінності і пре тензії на пев ний соціаль ний ста тус, вла ду і не до статні для всіх
ма теріальні і ду ховні бла га, і врешті решт бо роть ба за пра во. В іде алі «юри ди -
зація конфлікту не підко рює собі жит тя, не уніфікує різні інте ре си, а ли ше ви -
яв ляє не обхідні за гальні умо ви для рівно го спра вед ли во уз го д же но го про яву
відмінно с тей»18. 

Свої особ ли вості про цес пра во у тво рен ня ви яв ляє відповідно в ца рині при -
ват но го і публічно го пра ва. Так, цілком слуш ною ви дається дум ка про те, що
для при ват но го пра ва є «при род ною» кон цепція стихійно го де цен т ралізо ва но -
го пра во у тво рен ня, вод но час як публічно му пра ву цілком адек ват на кон цепція
ціле с пря мо ва ної, цен т ралізо ва ної пра во твор чості19. Публічний, суспільний
інте рес ор ганічно пов’яза ний з цінністю стабільності, виз на че ності, по ряд ку,
стро гої ор ганізо ва ності суспільних відно син. На томість інте рес при ват ний,
осо би с тий, найбільшою мірою за до воль няється при офіційно му виз нанні
індивіду алістич ної сво бо ди і фор маль ної рівності.

Ви кла де не ви ще, як уяв ляється, дає «інстру мен таль ну» мож ливість для
з’ясу ван ня в ре т ро спек тиві змісто вної сто ро ни пра во у тво рен ня, що вклю чає
всі фор ми та за со би ви ник нен ня, роз вит ку і зміни пра ва: 1) йо го зовнішнє відо -
б ра жен ня в юри дич них пись мо вих до ку мен тах (нор ма тив них ак тах, до го во -
рах, юри дич них пре це ден тах то що); 2) існу ван ня у ви гляді неінсти туційних
форм (пра восвідомість, пра вові прин ци пи, пра вові те орії і кон цепції, кон -
кретні пра вовідно си ни і т. ін.); 3) про це си ви ник нен ня юри дич них мо де лей по -
ведінки та їх фак тич ної ре алізації20. 

Ка те горія «пра во у тво рен ня» та ким чи ном кон кре ти зує про цес досліджен ня
пред ме ту істо ри ко-пра во во го пізнан ня, в рам ках яко го вирізня ють, зо к ре ма,
такі ос новні за ко номірності ви ник нен ня і роз вит ку пра ва: 1) за гальні (за галь -
но соціологічні), 2) ко ге рентні (вплив еко номічних, політич них, куль тур них
соціаль них фак торів та зво ротній вплив пра ва на них, 3) власні за ко номірності
ви ник нен ня і роз вит ку пра ва як віднос но са мостійно го ком по нен ту соціаль но -
го бут тя,21 і є пізна валь ним клю чем у на уковій ре кон ст рукції істо ри ко-пра во -
вої ре аль ності.

1. Да мир ли М. А. Пра во и Ис то рия: эпи сто ло ги че с кие про бле мы (Опыт ком плекс но -
го ис сле до ва ния про блем пред ме та и струк ту ры ис то ри ко-пра во во го по зна ния). – СПб.:
Изд-во С.-Пе терб. ун-та, 2002. – С. 16. 2. Ке ри мов Д. А. Ме то до ло гия пра ва (пред мет,
функ ции, про бле мы фи ло со фии пра ва). – М., 2000. – С. 122. 3. Со ко ло ва А. А. Со ци аль -
ные ас пек ты пра во об ра зо ва ния. – Минск, 2003. – 160 с.; Дідич Т. О. Пра во у тво рен ня: по -
нят тя та сутність яви ща // Ча со пис Київсько го універ си те ту пра ва. – 2006. – № 1. –
С. 35–39; Бур лай Є. До про бле ми пра во ге не зу: істо рич ний та логічний ас пек ти // Ма тер.
Пер шо го все укр. круг ло го сто лу (м. Львів, 16–17 ве рес ня 2005 ро ку). – Львів, 2006. –
С. 60–70; Ка ли нин А. Ю. Ме то до ло ги че с кие ос но вы изу че ния про цес сов фор ми ро ва ния
пра ва в Рос сии. – М., 2009. – 632 с.; Ка ли нин А. Ю. Пра во об ра зо ва ние в Рос сии: по ня -
тий но-ка те го ри аль ный и струк тур но-функ ци о наль ный со став (ис то ри ко-те о ре ти че с кое
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ис сле до ва ние) 12.00.01. Дис… док тор юр. на ук. – СПб., 2010. – 529 с.; По ля ков А. В. Об -
щая те о рия пра ва: Про бле мы ин тер пре та ции в кон тек с те ком му ни ка тив но го под хо да:
Курс лек ций. – СПб.: Из да тель ский дом С.-Пе терб. гос. ун-та, 2004. – 863 с.; При дво -
ров Н. А., Тро фи мов В. В. Пра во об ра зо ва ние и пра во об ра зу ю щие фак то ры в пра ве: мо -
но гра фия. – М.: Нор ма: ИН ФРА-М, 2012. – 399 с. 4. При дво ров Н. А., Тро фи мов В. В.
Указ. соч. – С. 43. 5. По ля ков А. В. Указ. соч. – С. 115. 6. Там же. – С. 66. 7. Бон да рук Т. І.,
Му зи ка І. В. Си нер ге тич ний і то тал логічний підхо ди в істо ри ко-пра во вих досліджен нях
// Пра во ва дер жа ва. – Вип. 23. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни, 2012. – C. 19–30. 8. При дво ров Н. А., Тро фи мов В. В. Указ. соч. – С. 146. 9. По ля -
ков А. В. Указ. соч. – С. 232. 10. Там же. – С. 225. 11. При дво ров Н. А., Тро фи мов В. В.
Указ. соч. – С. 166. 12. По ля ков А. В. Указ. соч. – С. 245. 13. При дво ров Н. А., Тро фи -
мов В. В. Указ. соч. – С. 245. 14. Со ко ло ва А. А. Указ. соч. – С. 82. 15. При дво ров Н. А.,
Тро фи мов В. В. Указ. соч. – С. 249. 16. Стов ба О. В. Пра во ва си ту ація як он то логічна
ос но ва пра во вої ре аль ності. Ав то реф. дис. … канд. юрид. на ук. 12.00.12. – Х., 2005. –
С. 10. 17, При дво ров Н. А., Тро фи мов В. В. Указ. соч. – С. 58–59. 18. Нерсе сянц В. С.
Юри ди че с кий кон фликт: про це ду ры раз ре ше ния. – М., 1995. – С. 55. 19. Ми хай лов А. К
во про су о со от но ше нии ча ст но го и пуб лич но го пра ва. [Еле к трон ний ре сурс]. Ре жим до -
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Навч. посіб. / За ред. В. В. Копейчи кова. – К.: Юрінком, 2000. – C. 103. 21. Да мир ли М. А.
Указ. соч. – С. 214–215.

УДК 321(091) (4/9); 321.01; 34(091) (4/9); 340.153; 340.13/14

Є. В. РОМІНСЬКИЙ, 
на уко вий співробітник

Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

РОЛЬ ДО ГО ВО РУ ЯК ДЖЕ РЕ ЛА ПРА ВА 
У ФОР МУ ВАННІ ПРА ВО ВОЇ ОС НО ВИ ФЕ О ДАЛЬ НИХ 

(ВА САЛЬ НО-СЕНЬЙ О РАЛЬ НИХ) ВІДНО СИН У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
(ІХ–XIV ст.)

Висвітлюється зна чен ня до го во ру для пра во во го ре гу лю ван ня відно син між кня зя -
ми та дру жи ною і бо я ра ми. Досліджується співвідно шен ня зви чаєво го пра ва та до го -
во ру у ре гу лю ванні міжста но вих відно син, різно ви дом яких бу ли ва саль но-сеньй о ральні.
Ро бить ся вис но вок що до мож ли вості до говірно го ре гу лю ван ня ва саль но-сеньй о раль них
відно син між кня зя ми та дру жин ни ка ми і бо я ра ми у Київській Русі. 

Клю чові сло ва: історія дер жа ви і пра ва, Київська Русь, се ред нь овічне пра во, фе о -
даль не пра во, ста но ве пра во, дже ре ло пра ва, нор ма тив но-пра во вий до говір, зви чаєве
пра во

Ро мин ский Е. В. Зна че ние до го во ра как ис точ ни ка пра ва в фор ми ро ва нии пра -

во вой ос но вы фе о даль ных (вас саль но-се нь о раль ных) от но ше ний в Ки ев ской Ру си

(ІХ–XIV ве ков).

Ос ве ща ет ся роль до го во ров для пра во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний меж ду кня зем и
их дру жи ной и бо я ра ми. Ис сле ду ет ся со от но ше ние обыч но го пра ва и до го во ра как ис -
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точ ни ка (фор мы) пра ва для уре гу ли ро ва ния меж со слов ных от но ше ний, раз но вид но с -
тью ко то рых вы сту па ют вас саль но-се нь о ри аль ные. Де ла ет ся вы вод о воз мож но с ти
до го вор но го уре гу ли ро ва ния вас саль но-се нь о ри аль ных от но ше ний меж ду кня зь я ми и их
дру жи ной и бо я ра ми в Ки ев ской Ру си.

Клю че вые сло ва: ис то рия го су дар ст ва и пра ва, Ки ев ская Русь, сред не ве ко вое пра -
во, фе о даль ное пра во, со слов ное пра во, ис точ ник пра ва, нор ма тив но-пра во вой до го вор,
обыч ное пра во.

Rominskyi Yе. V. The role of treaty as a source of law for formation of the legal basis

of feudal (vassal-liege) relations in the Kievan Rus (IX–XIV century).

The role of treaties for legal regulation of relations between the princes and their druzhi-
na and boyars is addressed. The correlation between the customary law and treaty in the reg-
ulation of inter-estate relations, a variety of which are also vassal-liege relations, is studied.
The conclusion about the possibility of contractual regulation of vassal-liege relations
between princes and their druzhina and boyars in the Kievan Rus is made.

Key words: history of state and law, Kievan Rus, medieval law, feudal law, estate law,
sources of law, law-making treaty, customary law.

Однією з найцікавіших та, вод но час, най с кладніших для вив чен ня є про -
бле ма відно син князів та бо яр і дру жи ни у Київській Русі. Їй приділе на знач на
ува га на уко вої гро мадсь кості, од нак до по вно го усвідо млен ня та розв’язан ня
усіх ас пектів цієї про бле ми ще да ле ко. Од но му з та ких ас пектів, а са ме ха рак -
те ру юри дич но го ре гу лю ван ня відно син між кня зем та бо я ра ми и дру жин ни -
ка ми і при свя че на ця стат тя. 

Для по чат ку слід зу пи ни ти ся на ряді терміно логічних пи тань. По нят тя
«фео даль не пра во» має чи ма ло різних виз на чень. У цій ро боті ми, спи ра ю чись
на досліджен ня Т. В. Ка шаніної1, ви ко ри с то вуємо по нят тя «ста но ве пра во» для
виз на чен ня су куп ності норм пра ва, що ре гу лю ва ли міжста нові та внутрішньо
ста нові відно си ни, а по нят тя «фе о даль не пра во» – тільки тих норм, що ре гу -
лю ва ли ва саль но-сеньй о ральні, зо к ре ма кріпо сницькі, відно си ни. Для по зна -
чен ня до го ворів, що закріплю ва ли нор ми фе о даль но го пра ва, за сто со вується
по нят тя «міністеріаль ний до говір», яке є вель ми по ши ре ним у су часній вітчиз -
няній на уці.

Історіог рафія з да но го пи тан ня є вель ми осяж ною. Од нак влас не про блемі
юри дич но го оформ лен ня фе о даль них відно син приділе но до волі ма ло ува ги.
На сам пе ред це вик ли ка но світо гляд ни ми при чи на ми: до по чат ку ХХ ст. в
російській історіог рафії па ну ва ла кон цепція особ ли во го, порівня но з західно -
євро пейсь ким фе о далізмом, роз вит ку соціаль них інсти тутів се ред нь овічної
Русі, а вже з 30-х рр. ХХ ст. домінант ним у ра дянській історіог рафії став під -
хід, що влас не пра вові за со би ек сплу а тації ма ють дру го ряд не зна чен ня
порівня но з еко номічни ми і, відповідно, ува га змісти ла ся з про блем юри дич но -
го по ряд ку вста нов лен ня та закріплен ня фе о даль них відно син на са му ґене зу
фе о далізму. Про те слід за зна чи ти, що у вітчиз няній історії до ра дянсь ко го
періоду ряд уче них, які відки да ли кон цепцію існу ван ня фе о далізму у Київ ській
Русі, тим не менш досліджу ва ли пра вові фор ми міністеріаль них до го ворів.

Се ред до ре во люційних вче них слід на сам пе ред чер гу зга да ти В. І. Сер -
геєви ча, який од ним з пер ших про аналізу вав з пра во вої точ ки зо ру ха рак тер
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ре гу лю ван ня відно син між кня зем та бо я ра ми і дру жи ною2. Вче ний зу пи нив ся
на про блемі сво бо ди та вільності служ би бо яр іпе ре дусім на їх праві від’їзду,
тоб то мож ли вості бо яр на влас ний роз суд за ли ша ти кня жу служ бу3. На ве дені
вче ним істо ричні при кла ди та їх по яс нен ня ста ли зраз ком для ба га ть ох на ступ -
них по колінь на уковців. 

Вис нов кам В. І. Сер геєви ча сліду вав, бо дай і з інших світо гляд них по зицій,
М. П. Пав лов-Сільвансь кий4, один з пер ших російських дослідників, що ви су -
нув те зу про по ши реність на Русі фе о даль них відно син. Так са мо і ряд ра -
дянсь ких вче них прий ня ли ар гу мен тацію Ва си ля Іва но ви ча, хо ча і за ува жу ва -
ли, що він по ми ляється, виз на ча ю чи не фе о даль ну сутність до го ворів між кня -
зя ми і бо я ра ми. Фак тич но і досі чи ма ло вче них спи рається на по зицію
В. І. Сер геєви ча чи на во дять ана логічні ар гу мен ти5. 

Вис нов ки В. І. Сер геєви ча роз ви нув йо го учень М. О. Дья ко нов, який
відніс такі до го во ри до чис ла дже рел пра ва Дав ньої Русі6. І хо ча він схи ляв ся
до ус ної їх фор ми, але все ж при пу с кав, що в та ких до го во рах закріплю ва ли ся
умо ви військо вої служ би та по жа лу вань за неї, а та кож участь стар ших дру -
жин ників у кня жих ра дах з пи тань внутрішньої та зовнішньої політи ки7.

Се ред досліджень ра дянсь ко го ча су слід відзна чи ти ран ню ро бо ту
С. В. Юш ко ва «Фе о дальні відно си ни і Київська Русь»8, в якій він при свя тив
знач ну ува гу про блемі відно син між кня зем і бо я ра ми, кня зем і дру жи ною та
дво ром. Так, у наділенні дру жин ників зе мель ни ми по жа лу ван ня ми він вба чав
бе нефіцій. Дво рян ХІІ–ХІІІ ст. вче ний ха рак те ри зу вав як ана лог західноєвро -
пейсь ких се ред нь овічних міністеріалів. Відно си ни ж кня зя та бо яр і, на ран нь -
о му етапі, дру жин ників Се ра фим Во ло ди ми ро вич ха рак те ри зу вав як до говірні
і виз на чав обов’яз ко вим еле мен том та ко го до го во ру при не сен ня бо я ра ми та
дру жин ни ка ми при ся ги. Пев ною мірою йо го мож на вва жа ти послідо вни ком
М. О. Дья ко но ва, що най мен ше що до тих істо рич них фактів, на які в своєму
дослідженні спи рав ся С. В. Юш ков. Утім уче ний рішу че відки дав ідею то го,
що такі до го во ри місти ли умо ви служ би, за зна ча ю чи, що бо ярсь ка служ ба не
зна ла юри дич ної рег ла мен тації і виз на чен ня чітких прав та обов’язків. 

На прикінці 1920-х років світ по ба чи ли ще дві ро бо ти, в яких звер та ла ся
ува га на юри дич ний по ря док закріплен ня відно син між кня зя ми та дру жи ною.
Це «Фе о даль ний по ря док на Русі» М. М. Ти хо ми ро ва9 та «На ри си історії
Київської Русі» одесь ко го дослідни ка, уч ня М. Є. Слаб чен ка і за взя то го істо -
ри ка-марк си с та М. Л. Рубінштей на10. Ду же різні по суті, обидві праці місти ли
чітку ха рак те ри с ти ку відно син князів з бо я ра ми та дру жин ни ка ми як ва саль -
но-сеньй о раль них. М. М. Ти хо ми ров за га лом сліду вав кон цепції М. П. Пав ло -
ва-Сільвансь ко го і про во див пря му па ра лель між служ бою дру жин ників та бо -
яр і західноєвро пейсь ким ва саліте том11. Вступ до служ би він порівню вав з
ома жем, важ ли ви ми еле мен та ми яко го вва жав про це ду ру «бит тя чо лом», ук ла -
ден ня дво с то рон нь о го до го во ру-ря ду про умо ви служ би та при ся гу у формі
цілу ван ня хре с та. Ос новні умо ви цих міністеріаль них до го ворів вче ний ви во -
див так са мо з євро пейсь ко го фе о далізму: служ ба ра дою та зброєю. Го ло вною
ж ва дою цієї ро бо ти слід відзна чи ти те, що, як і В. І. Сер геєвич та М. П. Пав -
лов-Сільвансь кий, М. М. Ти хо ми ров спи рав ся на ду же ши ро ке істо рич не по ле,
за лу ча ю чи пе ре важ но дже ре ла XIV–XV ст.
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Кни га М. Л. Рубінштей на зовсім інша. Во на фак тич но не знай ш ла на уко во -
го виз нан ня і зго дом бу ла цілко ви то за бу та. Про те у ній ви су вається ви нят ко во
ціка ва те орія роз кла ду кня жої дру жи ни у Х–ХІІ ст. на мобільних кня жих бо яр
і двір та осілу міську дру жи ну12. Відно си ни з кня зем, як пер ших, так і дру гих,
на дум ку вче но го, ба зу ва ли ся на до го ворі. При чо му так звані до го во ри князів
з віче Ми ко ла Ле онідо вич розціню вав як до го во ри між осілою міською дру жи -
ною та кня зем13. Він од ним з пер ших по ба чив у цих пра во чи нах ана лог до го -
ворів мо нар ха зі знат тю, які бу ли до волі по ши рені в Західній Європі в Се ред -
нь овіччі. 

Як уже за зна ча ло ся, з по чат ку 1930-х рр. ра дянсь ка на ука втра ти ла інте рес
до фор маль ної сто ро ни ре гу лю ван ня міжста но вих відно син. Це сто сується не
ли ше інших дослідників, а й по даль ших праць С. В. Юш ко ва та М. М. Ти хо -
ми ро ва. 

На су час но му етапі знач ну ува гу історії відно син князів та дру жи ни і бо яр
приділяє П. С. Сте фа но вич. Особ ли во слід відзна чи ти йо го не що дав ню
розвідку «Князь і бо я ри: клят ва вірності і пра во від’їзду»14, в якій дослідник
звер нув ся са ме до про бле ми до говірних відно син кня зя і дру жи ни. Ця пра ця
по бу до ва на за схе мою кри тич но го роз бо ру раніше вве де них до на уко во го
вжит ку відо мо стей, у яких, на дум ку тих дослідників, що на них спи ра ли ся,
на во дять ся фак ти, що підтвер д жу ють до говірний ха рак тер відно син кня зя і бо -
яр та дру жи ни, а та кож фак ти при ся ги бо яр і дру жи ни кня зю. До клад ний ог ляд
цієї праці ви ма гає ок ре мої статті, то му за зна чу ли ше вис нов ки ав то ра. Вче ний
відки нув май же всі при кла ди звісток про до говірний по ря док відно син та зро -
бив вис но вок, що Київська Русь не зна ла ані інсти ту ту бо ярсь ко го пра ва
від’їзду, ані при сяг вірності з бо ку дру жи ни чи бо яр, ані фор маль но го до -
говірно го вре гу лю ван ня відно син між кня зем та бо я ра ми чи дру жи ною15.
Відно си ни ці, як за зна чає дослідник, спи ра ли ся на зви чаєві нор ми і бу ли до го -
во ра ми в за галь но му зна ченні, оскільки скріпля ли відно си ни вільних осіб16.

Звер не мо те пер ува гу на ті відо мості, які нам да ють істо ричні дже ре ла про
закріплен ня відно син між кня зем та бо я ра ми і дру жи ною на ос нові до го во ру.
Слід за зна чи ти, що літо писні дже ре ла містять віднос но ма ло пря мих вказівок
на ук ла ден ня до го ворів (рядів). Частішою є ко рот ка звістка про при ся гу сторін
(«на то му хрест цілу ва ли» або «ро ти за ходіша»), яка бу ла важ ли вою ча с ти ною
до го во ру, особ ли во до го во ру в публічній сфері. 

Хро но логічно най стар ши ми є дві звістки ПВЛ під 980 рік. 
Пер ша роз повідає про при ми рен ня Во ло ди ми ра з ко лишнім бо я ри ном Свя -

то пол ка Ва ряж ко, ук ла ден ня між ни ми до го во ру та прий нят тя йо го кня зем до
се бе: «Ва ряжь ко же видєв яко оубьєн бысть Яро полк бєжа с дво ра в Пєченєги.
И мьно го воєва с Пєчєнєги на Во ло ди ми ра. И ед ва при ва би и за хо див к не му
ротє»17. (Тут і на далі літо писні тек с ти по да ють ся у су час но му ор фо графічно -
му на пи санні в ав торській інтер пре тації.) За пе ре чен ня П. С. Сте фа но ви ча що -
до то го, що в да но му місці слід ба чи ти міжна род ний до говір, мов ляв термін
«ро та» вжи вав ся ли ше в них18, слід виз на ти не до стат ньо ар гу мен то ва ним –
цей термін ду же ши ро ко вжи вається в літо пи сах та інших пи сем них пам’ят ках
Київської Русі у зна ченні при ся га. За зви чай фор му ла «за хо див к не му ротє» го -
во рить не ли ше про при ся гу, а про при ся гу, якою скріпляється до говір.
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Дру гою є ціка ва звістка про те, що най ня тим Во ло ди ми ром Ве ли ким ва ря -
гам на ле жа ла да ни на із за хоп ле но го з їх до по мо гою Києва: «се град наш и мы
при яхом и да хо щем има ти от куп на них по 2 гривнє от чєловєка»19. Во ло ди -
мир відмо вив ся її ви пла ти ти і ва ря ги виріши ли, що во ни вже не ма ють зо -
бов’язань пе ред кня зем, оскільки він «сєльстил єси на ми». Більш ніж
вірогідно, що по ру шен ня кня зем сво го зо бов’язан ня що до ви пла ти да ни ни із
за хоп ле но го міста ста ло при чи ною для роз ри ву до го во ру з кня зем, бо дай про
це і не ска за но пря мо. Та кож мож на при пу с ти ти, що і за зна че на су ма кон три -
буції і са ме пра во ва рязь кої дру жи ни на неї бу ло про пи са но в до го ворі з кня -
зем. З «Са ги про Ей мун да» відо мо, що ва рязь ка дру жи на, по кли ка на Яро сла -
вом, до волі до клад но закріплю ва ла свої пра ва на ви на го ро ду20.

З ХІ ст. маємо згад ку «Хроніки» Тітма ра Мер зе бурзь ко го про прий нят тя
1018 р. зно ву посівшим у Києві Свя то пол ком ки ян і скла дан ня ос танніми при -
ся ги на вірність21. П. В. Лукін ба чив у цих подіях згад ку про до говір ки ян з
кня зем22, од нак по бу до ва слів у тексті хроніки го во рить скоріш про те, що до
кня зя прий ш ли не усі ки я ни од но час но, а ок ремі пер со ни підхо ди ли самі чи
гру па ми. 

Далі є ряд зга док з ХІІ ст. По-пер ше, це відо мості «Хроніки» Отрліба
Цвіфаль тенсь ко го, які П. С. Сте фа но вич да тує 1122 ро ком23. У них за зна -
чається, се ред іншо го, що польсь кий нобіль Петр Вла с то вич при сяг нув на
вірність кня зю Во ло да рю Рос ти сла ви чу, зго дом зра див йо го і пе ре дав у ру ки
польсь ко го ко ро ля. На дум ку П. С. Сте фа но ви ча, ця згад ка є єди ним без за пе -
реч ним при кла дом служ бо вої при ся ги часів Київської Русі, але дослідник
відно сить її до особ ли во с тей роз вит ку при кор дон них га лиць ких зе мель24.

По-дру ге, Іпатіївський літо пис під рік 1164 роз повідає про події у
Чернігові: «се же ство ри кня ги ни сга дав ши и с пи с ку помъ и с му жи кня зя сво -
е го с пе ред ни ми. И цєло ва ша свя то го Спа са на том яко не по сла ти ся к Все во -
ло ди чю Но ву го ро ду. Пер вое цєло ва пи с купъ свя то го Спа са и по том дру жи на
цєло ва ша. И ре че Гюр ги ты сяч кый: нам бы ло не лєпо да ти пи с ку пу цєло ва ти
свя то го Спа са за не же свя толь есть. А нам ся от нь не блаз ни ти, за не же кня зии
свои лю бил»25. Пе ред на ми істо рич ний факт при ся ги дру жи ни кня зя йо го си -
ну, в обхід прав іншо го кня зя на стіл у цьо му місті. При чо му дру жи на і бо я ри
бу ли про ти то го, аби з ни ми при ся гав єпи с коп, ад же він є осо бою ду хов но го
зван ня. 

Відо мою є згад ка під 1169 р., ко ли дру жи на відмов ляється слу жи ти кня зю
Во ло ди ми ру Мсти сла ви чу, оскільки він без її відо ма прий няв важ ли ве рішен -
ня: «и ре ко ша ему дру жи на его: а собє еси кня же за мыс лил, а не єдем по тобє,
мы то го не вєда ли»26. Од нак за зви чай за бу ва ють, що підста вою для цьо го ста -
ли зно си ни з бо я ра ми бе рен де я ми за для їх пе ре хо ду під ру ку кня зя: «на ча ша
ся сла ти ся к не му Ча г ро ви чи Чекъ ман и брат его Тош ман и Мо на чюк. Во ло ди -
мир же рад быв думє их»27. Тоб то зно ву мо ва йде про мож ли вий пе рехід бо яр
до іншо го кня зя, хо ча і відсут ня пря ма вказівка на ук ла де ний між ни ми до говір
чи при ся гу.

На решті маємо зга да ти де що пізнішу звістку 1392 р. Ніко новсь ко го літо пи -
су та Ро гозь ко го літо пис ця про зра ду бо яр кня зя Бо ри са Ни же го родсь ко го, до
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якої раніше звер та ли ся і В. І. Сер геєвич і М. П. Пав лов-Сільвансь кий. Ци ту ва -
ти цей ве ли кий фраг мент не має сен су, за зна чи мо ли ше, що князь Бо рис,
дізнав шись про те, що князь мос ковсь кий от ри мав хансь кий яр лик на йо го стіл
у Ниж нь о му Нов го роді, зби рає своїх бо яр та за пи тує, чи бу дуть во ни йо му
вірни ми, на що бо я ри підтвер д жу ють це, хо ча вже виріши ли, за сло ва ми літо -
пис ця, відкри ти во ро та мос ковській раті. Ко ли це відбу вається, літо пи сець
звер тає ува гу чи та ча на зло чинність по ру шен ня хрес но го цілу ван ня бо я ри ном
без ви ни кня зя. 

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, слід зро би ти ряд вис новків. По-пер ше, вар то по -
го ди ти ся з ти ми вче ни ми, які відзна ча ли існу ван ня в Київській Русі інсти ту ту
при ся ги бо яр та дру жи ни кня зю. Втім, не має без сумнівних да них що до змісту
та ких при сяг, хо ча з по вчаль них роз думів літо писців і вид но, що при ся гам на -
да ва ло ся ве ли ко го зна чен ня. По-дру ге, окрім однієї звістки з часів Во ло ди ми -
ра Ве ли ко го, не маємо да них про по ши реність на Русі ва саль но-сеньй о раль них
до го ворів між кня зя ми та дру жи ною і бо я ра ми. Од нак не має підстав і бе за пе -
ляційно за пе ре чу ва ти мож ливість існу ван ня міністеріаль них до го ворів,
скріпле них при ся гою вірності, оскільки, як за зна ча ло ся ви ще, мо ва літо писів
за га лом до волі об раз на і під згад ка ми про при ся гу мо же місти ти ся факт ук ла -
ден ня до го во ру. Ця особ ливість до б ре нам відо ма з порівняль но го зістав лен ня
ста тей різних літо писів що до міжкнязівських до го ворів. 

Відповідно по стає пи тан ня про те, яким був по ря док ре гу лю ван ня фе о -
даль них (ва саль но-сеньй о раль них) відно син. При об ме же ності на яв них
звісток про міністеріальні до го во ри на Русі, повній відсут ності вказівок на їх
ус ний чи пись мо вий ха рак тер, слід звер ну ти ся до за галь них ос нов ста но во го
пра ва.

Без по се ред ню ува гу про блемі зна чен ня до го ворів у міжста но вих відно си -
нах приділив ще май же сторіччя то му І. І. Яковкін28. Він відзна чає до говірний
ха рак тер відно син між соціаль ни ми гру па ми у суспільств, що роз ви вається.
Та ки ми соціаль ни ми гру па ми мо жуть бу ти і гро ма ди, і ста ни, а самі до го во ри
є та ки ми, що тво рять но ве пра во. Більше то го, вче ний на го ло шу вав, що до -
говірні нор ми в міжста но вих та міжоб щин них відно си нах бу дуть ма ти доміну -
ю че зна чен ня порівня но з нор ма ми зви чаєво го пра ва, існу ю чи ми в них. Як що
ж сто ро ною до го во ру є осо ба, наділе на ав то ном ною вла дою, то мо же відбу ва -
ти ся про цес взаємно го пе ретікан ня до говірних норм у зви чаєві та на впа ки.

До та ких са мих вис новків прий ш ла і су час ний те о ре тик кор по ра тив но го
пра ва Т. В. Ка шаніна. Во на звер тає ува гу, що хо ча в ста но вих відно си нах
провідне місце на ле жить пра во во му зви чаю, в міжста но вих відно си нах, зо к ре -
ма міністеріаль них, ця роль пе ре хо дить до до го во ру29. При чо му та кий міжста -
но вий до говір не мож на вва жа ти пра во за с то сов ним, оскільки відсутні нор ми,
які б ре гу лю ва ли такі відно си ни30. От же, провідним за со бом уре гу лю ван ня
міжста но вих ва саль но-сеньй о раль них відно син між кня зем та дру жин ни ка ми
і бо я ра ми слід виз на ти до говір.

Тим не менш, більш по ши ре ною в на уці є дум ка про су то зви чаєвий ха рак -
тер ре гу лю ван ня відно син між кня зем та бо я ра ми і дру жи ною. Так, П. С. Сте -
фа но вич, який за га лом по го д жується з тим, що відно си ни кня зя з бо я ра ми та
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дру жи ною бу ду ва ли ся на ос нові ус но го до го во ру31, підкрес лює, що ба зи сом
для них слу гу ва ли нор ми зви чаєво го пра ва32. 

На на шу дум ку, є мож ливість пев ною мірою при ми ри ти ці по зиції. Як пра -
виль но за зна чав І. І. Яковкін, а пе ред тим М. О. Дья ко нов, з по вто рен ня в до го -
во рах однієї й тієї ж нор ми по сту по во роз ви ва ла ся ста ро ви на її33. От же, як до -
говір міг закріплю ва ти вже існу ючі нор ми зви чаєво го пра ва, так і сам міг ста -
ти ос но вою для по яви зви чаю. Та ка діалек ти ка юри дич но го ре гу лю ван ня
міжста но вих відно син при та ман на пе ре дусім ча сам знач них соціаль них пе ре -
тво рень. На на шу дум ку, си ту ація на Русі як на стиці Х та ХІ ст., так і на ру бежі
ХІ–ХІІ ст. бу ла са ме та кою. У пер шо му ви пад ку йшло відми ран ня ста рих по -
рядків, ко ли в підко ре них зем лях місце ва вла да від племінно го нобіліте ту пе -
ре хо ди ла до при зна чу ва них з Києва намісників. З цим періодом пов’язані і
хвилі князівських міжу со биць Свя то сла вичів та Во ло ди ми ро вичів. Обид ва
фак то ри ма ли впли ну ти на сто сун ки між кня зя ми та дру жин ни ка ми і бо я ра ми.
В дру ге ж відно си ни кня зя з йо го слу жеб ни ка ми бу ли ви про бу вані на міцність
кня жи ми по ряд ка ми спад ку ван ня, ко ли князі пе ре хо ди ли зі сто ла до сто лу іноді
до 5–7 разів за жит тя, а най ак тивніші – ще більше. В умо вах постійної зміни
столів, кня зю бу ла потрібна га рантія служ би як з бо ку земсь ких бо яр, так і з бо -
ку постійних йо го дру жин ників. В ос нові пер шої ще міг ле жа ти до говір, який
князь ук ла дав з віче, всту па ю чи на чер го вий стіл, хо ча не має впев не ності, що
це дійсно відбу ва ло ся при кож но му пе ре ході34. Вод но час га ран ту ва ти відда ну
служ бу з бо ку дво ру, який по всю ди сліду вав за кня зем, міг ли ше до говір.
Відповідно, мож на до волі впев не но при пу с ка ти, що в ча си Київської Русі
служ бові відно си ни кня зя з бо я ра ми та дру жин ни ка ми ре гу лю ва ли ся як пра во -
ви ми зви ча я ми, так і нор ма тив но-пра во ви ми до го во ра ми. При цьо му вірогідно,
що ма ло місце як фор му ван ня до говірних відно син на ос нові існу ю чих зви -
чаєвих норм, так і пе ре тво рен ня пра во вих норм, що впер ше з’яви ли ся са ме в
тексті до го во ру, на зви чаєво-пра вові нор ми че рез їх ба га то ра зо ве по вто рен ня.

Та ким чи ном, мож на кон ста ту ва ти, що на уко ва по зиція про до говірний ха -
рак тер ва саль но-сеньй о раль них відно син між кня зя ми та їх дру жи на ми і бо я -
ра ми, хо ча і не має до статніх до ку мен таль них підтвер д жень, тим не менш за -
слу го вує на ува гу. Вод но час що до ха рак те ру юри дич но го ре гу лю ван ня цих
відно син у на уці не має єдності, що вик ли ка но пер дусім об ме женістю істо рич -
них дже рел. Панівною є по зиція про зви чаєве пра во як ос нов не дже ре ло ре гу -
лю ван ня ва саль но-сеньй о раль них відно син, хо ча і з умо вою, що ос но вою їх
ви с ту пає до говір. Ра зом з тим се ред дослідників ста но во го пра ва по ши ре ною
є дум ка са ме про до говір як дже ре ло вре гу лю ван ня міжста но вих відно син. Як
ви дається, в обох по зиціях є слуш не зер но. В умо вах соціаль но го спо кою умо -
ви до го ворів між кня зем та дру жи ною та бо я ра ми бу ли стан дарт ни ми і спи ра -
ли ся на існу ючі в суспільстві зви чаї. Од нак в умо вах знач них соціаль них пе ре -
тво рень ви ни ка ла по тре ба в до пов ненні і уточ ненні та ких зви чаєвих норм. У
такі мо мен ти на пер ше місце ви хо див до говір, який був більш гнуч ким інстру -
мен том ре гу лю ван ня пра вовідно син. Ко ли ж нові умо ви ста ва ли ба наль ною
по всяк денністю, нові до говірні нор ми пе ре тво рю ва ли ся на ча с ти ну зви чаєво -
го пра ва.
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УДК 321(091); 34(091); 341
С. Г. КО ВА ЛЬ О ВА, 

кан ди дат юри дич них на ук

ДО ГО ВО РИ ВЕ ЛИ КИХ КНЯЗІВ ЛИ ТОВСЬ КИХ З КРАЇНА МИ 
СХІДНОЇ ЄВРО ПИ ЯК ПАМ’ЯТ КИ ФЕ О ДАЛЬ НО ГО ПРА ВА

Роз гля дається роль міждер жав них до го ворів, які ук ла да ли ся між Ве ли ким
князівством Ли товсь ким і дер жа ва ми Східної Євро пи на прикінці XIV – XV ст., у вста -
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нов ленні ва саль ної за леж ності русь ких князівств від Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го.
На підставі аналізу текстів до го ворів з’ясо вані взаємні пра ва та обов’яз ки сю зе ре на і
ва салів. Вста нов ле но, що до го во ри ре гу лю ва ли суспільні відно си ни у тих сфе рах, що є
виз на чаль ни ми для існу ван ня будь-якої дер жа ви: те ри торія, на се лен ня, ок ремі сто ро -
ни функціону ван ня публічної вла ди, опо дат ку ван ня, військові пи тан ня. 

Клю чові сло ва: сю зе рен но-ва сальні відно си ни, фе о даль не пра во, міждер жавні до -
го во ри, фе о даль на дер жа ва.

Ко ва лё ва С. Г. До го во ры ве ли ких кня зей ли тов ских с го су дар ст ва ми Вос точ ной

Ев ро пы как па мят ни ки фе о даль но го пра ва.

Рас сма т ри ва ет ся роль меж го су дар ст вен ных до го во ров, за клю чён ных меж ду Ве ли -
ким кня же ст вом Ли тов ским и го су дар ст ва ми Вос точ ной Ев ро пы в кон це XIV – XV вв.,
в ус та нов ле нии вас саль ной за ви си мо с ти рус ских кня жеств от Ве ли ко го кня же ст ва
Ли тов ско го. На ос но ва нии ана ли за тек с тов до го во ров оп ре де ле ны вза им ные пра ва и
обя зан но с ти сю зе ре на и вас са лов. Ус та нов ле но, что до го во ры ре гу ли ро ва ли об ще ст -
вен ные от но ше ния в тех сфе рах, ко то рые яв ля ют ся оп ре де ля ю щи ми для су ще ст во ва -
ния лю бо го го су дар ст ва: тер ри то рия, на се ле ние, от дель ные сто ро ны функ ци о ни ро ва -
ния пуб лич ной вла с ти, на ло го об ло же ние, во ен ные во про сы.

Клю че вые сло ва: сю зе рен но-ва саль ные от но ше ния, фе о даль ное пра во, меж го су -
дар ст вен ные до го во ры, фе о даль ное го су дар ст во.

Kovaleva S. G. Contracts of Grand Dukes of Lithuania with Eastern European

Countries as Monuments of Feudal Law.

The article describes the role of intergovernmental agreements between the Grand Duchy
of Lithuania and the countries of Eastern Europe in the late XIV – XV centuries. They estab-
lished vassal dependence of Russian principalities of the Grand Duchy of Lithuania. Based on
the analysis of texts of treaties the mutual rights and obligations of the suzerain and vassal
were established. It is shown that the agreements regulated social relations in the spheres that
were necessary for the existence of any state: territory, population, some aspects of  
functioning of public administration, taxation and military issues.

Key words: overlord-vassal relations, feudal law, international treaties, the feudal state.

Од ним із чин ників, який виз на чає на пря ми та ха рак тер роз вит ку су час ної
вітчиз ня ної істо ри ко-пра во вої на уки, є онов лен ня ме то до логії та кон цеп ту аль -
них за сад на уко вих досліджень. Марк систсь ка схе ма істо рич но го роз вит ку
дер жа ви і пра ва, яка ба зу ва ла ся на аб со лю ти зації еко номічно го чин ни ка в їх
он то логії, а ос нов ною рушійною си лою соціаль ної ево люції вва жа ла кла со ву
бо роть бу, втра ти ла мо но полію на виз нан ня її єди ною пра виль ною. Відмо ва від
її дик та ту на да ла мож ливість роз г ля ну ти дер жавні та пра вові інсти ту ти ми ну -
ло го під но вим ку том зо ру. За зна че не, зо к ре ма, сто сується важ ли во го періоду
роз вит ку вітчиз ня ної дер жав ності і пра ва – дру гої по ло ви ни XIV – XV ст., ко -
ли в соціаль но му, еко номічно му, дер жав но му та пра во во му бутті Євро пи відбу -
ва ли ся про це си, що ста ли підґрун тям «дов го го XVІ століття». Для більшості
ук раїнських зе мель це бу ла до ба пе ре бу ван ня у складі поліетнічно го Ве ли ко го
князівства Ли товсь ко го. Ли товсь ко-русь ке пра во на прикінці XIV – XV ст. пе -
ре жи ва ло етап бурх ли вої ево люції, що, на сам пе ред, по зна чи ло ся зміна ми у ха -
рак тері дже рел пра ва: з пе ре важ но ус но го ли товсь ко-русь ке пра во уп ро довж
XV ст. ста ло пи са ним1. 
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Важ ли вою скла до вою пи са но го ли товсь ко-русь ко го пра ва ста ли до го во ри,
які ук ла да ли ся ли товсь ки ми ве ли ки ми кня зя ми (з XV ст. за ни ми закріпив ся
ти тул гос по дарів) з інши ми країна ми Східної Євро пи. Утім, хо ча ли товсь ко-
русь ке пра во вив ча ло ся ба га ть ма по коління ми дослідників, без по се ред ньо
міждер жавні до го во ри, ук ла дені ли товсь ки ми гос по да ря ми на прикінці XIV –
XV ст. з Нов го ро дом, Пско вом, Мол довсь ким князівством, Твер’ю, Моск вою
та інши ми фе о даль ни ми дер жа ва ми, не діста ли на леж ної ува ги вче них, які
досі не ста ви ли за ме ту спеціаль не вив чен ня цих до го ворів, а тор ка ли ся їх по -
вер хо во при дослідженні суміжних пи тань. 

Побіжний опис змісту до го ворів з Моск вою (1449 р.) та Нов го ро дом
(1471 р.) бу ло зроб ле но відо мим російським істо ри ком ХІХ ст. С. М. Со ловй о -
вим у кон тексті ха рак те ри с ти ки відно син Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го з
Мос ковсь ким князівством у XV ст.2; А. Л. Хо рош ке вич, ха рак те ри зу ю чи
міждер жавні відно си ни Мос ковсь ко го князівства, на да ла ко рот ку ха рак те ри с -
ти ку до го во рам Моск ви з Ве ли ким князівством Ли товсь ким3. Більшість ав -
торів-літу аністів – істо риків та істо риків пра ва – об ме жується про стою згад -
кою про факт ук ла дан ня та ких до го ворів. 

Відтак істо ри ко-пра во вий аналіз текстів до го ворів умож лив лює не ли ше
відтво рен ня відповідних закріпле них у до го во рах пра во вих норм, а і вста нов -
лен ня спе цифічних рис фе о даль ної дер жав ності, пра ва і міждер жав них
відносин.

Як відо мо, внаслідок віднос ної слаб кості ме ханізмів дер жав но го ре гу лю -
ван ня знач на ча ст ка суспільних відно син у фе о даль но му соціумі ре гу лю ва ла -
ся до го во ра ми між суб’єкта ми. На сам пе ред це сто су ва ло ся відно син сю зе -
реніте ту-ва саліте ту, що ма ли місце як у відно си нах мо нар ха з підда ни ми-фе о -
да ла ми своєї дер жа ви, так і у відно си нах між мо нар ха ми різних країн. Фе о -
даль на політи ко-пра во ва до к т ри на дек ла ру ва ла Бо же ст вен ний су ве ренітет мо -
нар ха, який був невідрив ний від су ве реніте ту фе о даль ної дер жа ви – те ри торії,
землі, що на ле жа ла мо нар ху на пра вах вер хов но го сю зе ре на і скла да ла ся з йо -
го вот чи ни та вот чин йо го ва салів. Тож, не зва жа ю чи на те, що до го во ри кінця
XIV – XV ст. ук ла да ли ся між мо нар ха ми дер жав, їх мож на вва жа ти міждер -
жав ни ми до го во ра ми, бе ру чи до ува ги тодішні політи ко-пра вові ре алії.

За тра дицією, яка зберіга ла ся з часів Київської Русі, один з русь ких князів
мав ти тул ве ли ко го, «стар шо го» кня зя, а інші удільні князі вва жа ли ся йо го ва -
са ла ми. Від ІХ до XIІІ ст. ти тул стар шо го кня зя Русі мав ве ли кий київський
князь, який, од нак, з ХІІІ ст. при зна чав ся та та ра ми. Вже на прикінці ХІІІ ст. ти -
тул ве ли ких князів пе рей шов до га лиць ко-во линсь ких та во ло ди ми ро-суз -
дальсь ких князів; від ос танніх цей ти тул ус пад ку ва ли мос ковські князі. Ли -
товські гос по дарі після вклю чен ня Во линсь кої та Київської землі до скла ду Ве -
ли ко го князівства Ли товсь ко го, ста ли йме ну ва ти се бе ве ли ки ми кня зя ми Ли -
товсь ки ми, Русь ки ми і Жо мойтсь ки ми. Та кий ти тул вка зу вав на пре тензії ли -
товсь ких пра ви телів на вла ду над всіма русь ки ми зем ля ми – як ти ми, що вже
пе ре бу ва ли у складі Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го, так і ти ми, що за ли ша -
ли ся не за леж ни ми політич ни ми ут во рен ня ми. Ря зань по тра пи ла у ва саль ну за -
лежність від Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го за часів правління Вітов та. Ли -
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товські князі не од но ра зо во здійсню ва ли спро би си лою зброї або дип ло ма тич -
ним шля хом до мог ти ся та кож підко рен ня Нов го ро да і Пско ва, Мос ковсь ко го і
Тверсь ко го князівств. 

У 1427 р. ве ли кий ли товсь кий князь Вітовт ук лав до говір з тверсь ким ве -
ли ким кня зем Бо ри сом Олек сан д ро ви чем. До го во ри («до кон чан ня») Ве ли ко го
князівства Ли товсь ко го з Нов го ро дом ук ла да ли ся здав на і по нов лю ва ли ся при
кожній пе реміні на ве ли ко князівсько му пре столі, що підтвер д жується літо пи -
са ми. У 1393 р., ко ли ли товсь кий пре стол посів Вітовт, літо пис повідо мляв:
«Се де на кня же ньи в Лит ве князь Ви товт Кей сту ть е вич, и нов го род ци взя ша с
ним мир по ста ри не»4. У на уко во му обігу є та кож текст до говірної гра мо ти
Нов го ро да із Сви д ри гай лом, який вда ло ся відно ви ти Л. В. Че репніну5. Після
ос та точ ної пе ре мо ги над Сви д ри гай лом у 1435 р. ве ли кий князь ли товсь кий
Сигізмунд Кей сту то вич зи мою 1436 р. «по сла ша нов го род ци по сад ни ка новъ -
го род ско го Гри го риа Кю ри ло ви ча к Жи ди мон ту, и князь Ли товъ скыи Жи ди -
монт че ло ва ше крест к нов го род цем и по слом, и взя ша мир…»6. У XІV–XV ст.
бу ла по ши ре на прак ти ка за про шен ня нов го род ця ми на по са ду слу жи ло го кня -
зя вихідців із Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го. Так, у 1389–1392 рр.,
1407–1412 рр. служ бо вим кня зем у Нов го роді був Се мен (Луг вень) Оль гер до -
вич, у 1432 р. і зго дом у 1438 р. – син Се ме на. Тра дицію відно син Лит ви з Нов -
го ро дом про дов жив Ка зи мир. У 1447 р. він на пра вив у Нов го род своїм
намісни ком Олек сан д ра Ва си ль о ви ча Чар то рийсь ко го, який 1448 р. ра зом із
нов го род ця ми здійснив похід на Лівонсь кий Ор ден і Швецію. 

Як і йо го по пе ред ни ки, Ка зи мир на ма гав ся об’єдна ти всі руські землі у
складі Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го. У 1441–1442 рр. бу ло ук ла де но до -
говір Ка зи ми ра з Нов го ро дом. У до говірній гра моті закріплю ва ла ся особ ли ва
си с те ма відно син Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го з Нов го родсь кою ре с -
публікою, виз на че на Б. Фло рею як про тек то рат Лит ви над Нов го ро дом7.  У
1442 р. був ук ла де ний до говір Ка зи ми ра з Но во сильсь ким та Одоєвським кня -
зем. В орбіті впли ву Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го у 40-50 рр. XV ст. пе ре -
бу вав і Псков. До говір з Пско вом бу ло ук ла де но Ка зи ми ром 1440 р. У
1443–1447 і 1456–1461 рр. там кня жив за про ше ний за «псковсь ким чо ло бит -
тям» Олек сандр Ва си ль о вич Чар то рийсь кий, який очо лю вав по хо ди пско ви тян
на Лівонію. 

У 1448 р. князь Во ро тинсь кий приніс Ка зи ми ру при ся гу на ва саль ну
вірність, що бу ло закріпле но відповідним до го во ром, а 1449 р. бу ло по нов ле но
до говір Ка зи ми ра з Тверсь ким кня зем Бо ри сом Олек сан д ро ви чем. 

Інте ре си ли товсь ких ве ли ких князів по ши рю ва ли ся і на Мол до ву. З мол -
довсь ки ми гос по да ря ми Іллею та Сте фа ном ук ла да ли до го во ри Сигізмунд
Кей сту то вич (1437 р.) та Ка зи мир (1447 р.).

Усі ці до го во ри ук ла да ли ся з ли товсь ки ми гос по да ря ми як з сю зе ре на ми;
інша сто ро на – князі (і князівства) но во сильсь кий і одоєвський, во ро тинсь кий,
тверсь кий, воєво да мол довсь кий, а та кож фе о дальні ре с публіки Псков та Нов -
го род – ви с ту па ла як ва сал ли товсь ко го мо нар ха. Аналіз текстів цих до го ворів
доз во ляє вста но ви ти особ ли вості сю зе рен но-ва саль них відно син між дер жа ва -
ми (і їх мо нар ха ми), що скла ли ся у політи ко-пра вовій прак тиці Східної Євро -
пи XV ст. 
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Звер тає на се бе ува гу той факт, що існу ва ли різні сту пені ва саль ної за леж -
ності: ве ли ко го ли товсь ко го кня зя за лежні князі на зи ва ють «гос по да рем» (у
до го ворі 1437 р. Сигізмун да з мол довсь ким воєво дою Іллею8), «ро ди те лем» (у
до го ворі 1442 р. Ка зи ми ра з мол довсь ким воєво дою Іллею 9), «стар шим при -
яте лем» (у до го ворі 1447 р. Ка зи ми ра з мол довсь ким воєво дою Сте фа ном10).
А мос ковсь кий ве ли кий князь, який за хо пив Мо жайськ, Ве рейськ і Бо ровськ,
на зи вав се бе «стар шим бра том» своїх ва салів11. Такі ти ту ли сю зе ре на, оче вид -
но, є відго ло с ком патріар халь них ро до вих тра дицій, ко ли вла да у спільноті
була зо се ре д же на в ру ках стар шо го за віком (як, на при клад, вла да paterfamilias
у Дав нь о му Римі). 

З іншо го бо ку, ва са ли йме ну ють ся «підда ни ми» і «слу га ми» (князь но во -
сильсь кий та одоєвський у до го ворі з Ка зи ми ром 1442 р.12, князь во ро тинсь -
кий у ва сальній при сязі 1448 р.13), «при яте ля ми» (мол довсь кий воєво да Сте -
фан у до го ворі з Ка зи ми ром 1442 р.), «мо лод ши ми бра та ми» (князі мо жайсь -
кий, бо ровсь кий та ве рейсь кий сто сов но мос ковсь ко го ве ли ко го кня зя Ва силія
Ва си ль о ви ча). Мо жайсь кий князь зо бов’язується на зи ва ти 21-річно го Ка зи ми -
ра «стар шим бра том», як що ос танній до по мо же йо му здо бу ти мос ковсь кий
пре стол14. 

Для вста нов лен ня сю зе рен но-ва саль них відно син потрібни ми бу ли во ле ви -
яв лен ня однієї сто ро ни і зго да іншої. Так, князь но во сильсь кий і одоєвський
про сив ся «у служ бу» до Ка зи ми ра, князь во ро тинсь кий «за пи су вав ся» до ньо -
го ж, мол довські воєво ди до б ровільно вхо ди ли у до говірні відно си ни з ли -
товсь ки ми гос по да ря ми. Руські удільні князі от ри му ва ли від ли товсь ко го ве ли -
ко го кня зя землі, які підля га ли по вер нен ню після закінчен ня служ би.

У до го во рах, яки ми удільні князі вхо ди ли у сю зе рен но-ва сальні відно си ни
з ли товсь ки ми ве ли ки ми кня зя ми, бу ло виз на че но взаємні пра ва та обов’яз ки
сю зе ре на і ва салів, пе релік яких, оче вид но, склав ся у політичній прак тиці Русі
та зберігав ак ту альність і для Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го. Сю зе рен мав
пра во роз по ря д жа ти ся су дом у вот чині «мо лод шо го бра та» та от ри му ва ти ча -
ст ку су до вої платні від відправ лен ня су ду, от ри му ва ти від ньо го щорічну плат -
ню («політнє»), ук ла да ти від йо го імені до го во ри з інши ми суб’єкта ми, прий -
ма ти від ньо го при ся гу на вірність та ви ма га ти її до дер жан ня. Обов’яз ка ми сю -
зе ре на бу ли: за хист ва са ла від військо вих на падів та військо ва до по мо га у разі
війни, не вт ру чан ня у вот чи ни ва салів своїх «мо лод ших братів», три ма ти ва -
салів «у честі». 

Вод но час «мо лод ший брат» був зо бов’яза ний «слу жи ти і у всьо му слух ня -
ним бу ти» сю зе ре ну, без йо го доз во лу не всту па ти в інші со ю зи та не до по ма -
га ти іншим сто ро нам. 

Іноді за лежні дер жа ви про по ну ва ли сю зе ре ну до дат кові бла га як ви на го ро -
ду за спеціальні по слу ги. Так, нов го родці зо бов’язу ва ли ся пе ре да ти Ка зи ми ру
Чор ний Ліс, як що ли товсь кий гос по дар «уми рить» їх з мос ковсь ким ве ли ким
кня зем15. 

Кінець XIV – XV ст. – час фор му ван ня у Європі цен т ралізо ва них дер жав.
Логічним та за ко номірним про дов жен ням цьо го про це су у «дов го му XVI ст.»
ста не за ро д жен ня і ста нов лен ня євро пейсь ких національ них дер жав но во го ти -
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пу – ран нь о мо дер них, які заміни ли фе о дальні дер жа ви. На по чат ку XVI ст.
з’явить ся по нят тя дер жа ви як політич но го ста ну суспільства, відно син між
вла дою та підда ни ми16, а євро пейсь ка політи ко-пра во ва дум ка роз ме жує по -
нят тя «мо нарх» і «дер жа ва». 

Нові ідеї до де я кої міри оз на чи ли ся і на до го во рах ли товсь ких ве ли ких
князів з мо нар ха ми інших східноєвро пейсь ких дер жав. Так, у до го ворі Ка зи -
ми ра з мол довсь ким воєво дою Сте фа ном (1447 р.) вка за но, що він ук ла дається
між зем ля ми (вирізне но мною – С. К.), а не між мо нар ха ми. У до го во рах з кня -
зем но во сильсь ким та одоєвським (1458 р., 1483 р.) пе ред ба че но, що у разі, ко -
ли од на зі сторін, що до мо вля ють ся, по мре бездітною, ста тус (ре жим) зе мель
за ли шить ся та ким, як за твер д же но до го во ра ми. 

Іншим різно ви дом до го ворів бу ли такі, що не ство рю ва ли сю зе рен но-ва -
саль них відно син, а ук ла да ли ся між дво ма рівно прав ни ми суб’єкта ми. Та ки -
ми, на при клад, бу ли до го во ри між ли товсь ки ми кня зя ми Євнутієм, Кей сту том,
Лю бар том Ге диміно ви ча ми, Юрієм На ри мун то ви чем та Юрієм Коріято ви чем
з од но го бо ку і ма зо вець ки ми кня зя ми Са мо ви том та Ка зи ми ром Трой де но ви -
ча ми (близь ко 1340 р.)17; між Ка зи ми ром Ягай ло ви чем та мос ковсь ким ве ли -
ким кня зем Ва силієм Ва си ль о ви чем (1449 р.)18. Ве ликі князі ли товсь кий і мос -
ковсь кий на зи ва ють один од но го «бра та ми» без вказівки стар шин ст ва,
підкрес лю ю чи рівність ста тусів. Рівність сторін підтвер д жується і тим, що во -
ни бе руть на се бе рівні обов’яз ки: не за сно ву ва ти на своїх зем лях но вих міст
(до говір ли товсь ких князів з ма зо вець ки ми), не втру ча ти ся у вот чинні спра ви
один од но го. До до го во ру з мос ковсь ким ве ли ким кня зем, оче вид но, з ме тою
підкрес ли ти «бра тер ст во», вне се но навіть яв но дек ла ра тив ну нор му про піклу -
ван ня про дітей один од но го у разі смерті ко гось із сторін. Ціка во, що і Ка зи -
мир, і Ва силій по го ди ли ся спільно кон тро лю ва ти відно си ни між Нов го ро дом
та Твер’ю – своїми ва са ла ми. 

Аналізу ю чи зміст міждер жав них до го ворів кінця XIV–XV ст., мо же мо зро -
би ти вис но вок що до тих ас пектів взаємних відно син, які сто ро ни вва жа ли важ -
ли ви ми, прин ци по ви ми для без пе ки і до б ро бу ту своєї дер жа ви. 

Прак тич но в усіх до го во рах є нор ми, які ре гу лю ють те ри торіальні пи тан -
ня. Од ним із клю чо вих у до го во рах є по ло жен ня про підтвер д жен ня, збе ре жен -
ня і не по рушність кор донів (до го во ри з Нов го ро дом 1440 р., Пско вом 1440 р.,
кня зем но во сильсь ким і одоєвським 1442 р., Моск вою 1449 р., Твер’ю 1483 р.,
кня зем Во ро тинсь ким 1483 р.). У до го во рах між ли товсь ким і мос ковсь ким ве -
ли ки ми кня зя ми, як між рівни ми за ста ту сом, закріпле но не вт ру чан ня у вот чи -
ни один од но го.

Закріплю ю чи не до тор канність те ри торії і не по рушність кор донів, сто ро ни
по го д жу ють ся на дозвіл взаємної вільної торгівлі для на се лен ня дер жа ви-кон -
тра ген та на те ри торії обох дер жав, на пра во проїзду послів та купців з іншої
сто ро ни «без па ко с ти» (до говір з Нов го ро дом 1431 р. і 1440 р., Твер’ю 1483 р.).
Та кий дозвіл, бе зу мов но, спри яв роз вит ку еко номіки, торгівлі та рин ку в дер -
жа вах. 

До го во ри містять ряд норм, що сто су ють ся на се лен ня дер жав. Ве ли ке
князівство Ли товсь ке, Моск ва, Псков, Нов го род, Твер, Мол до ва, ма зо вецькі
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князі по го д жу ва ли ся на ек с т ра дицію борж ників, розбійників, дер жав них зрад -
ників, біглих смердів та хо лопів. У до го ворі 1471 р. з Нов го ро дом підтвер д же -
но нор му, що бу ла відо ма русь ко му пра ву ще з часів Київської Русі, – за бо ро -
ну на «ви ве ден ня», тоб то крадіжку і пе ре хо ву ван ня, чу жої че ляді.

Значні втра ти на се лен ня у війнах, а та кож від хво роб та епідемій ус клад ню -
ва ли де мо графічну си ту ацію в се ред нь овічних дер жа вах. То му мо нар хи дба ли
про збе ре жен ня кількості на се лен ня. У до го ворі 1449 р. з Моск вою закріплю -
ва ло ся, що до Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го по вер нуть ся всі лю ди, яких з
при кор дон них рай онів ви ве ли на силь но у мос ковсь ку зем лю.

На прак тиці за без пе чи ти до три ман ня цієї нор ми бу ло склад но. У 1492 р.
Ка зи мир дорікав псковсь ким по слам, що на те ри торії Пско ва пе ре хо ву ють ся
ба га то біглих гос по дарсь ких та бо ярсь ких підда них-се лян, а пско ви тя ни не
вжи ва ють за ходів для їх по вер нен ня їхнім па нам19. 

Більшість до го ворів містить нор ми, що ре гу лю ють діяльність публічної
вла ди. Су дові по вно ва жен ня вва жа ли ся у фе о дальній дер жаві важ ли вою пре -
ро га ти вою мо нар ха, оскільки, крім вста нов лен ня спра вед ли вості, спри я ли по -
пов нен ню дер жав ної скарб ниці (яка вод но час бу ла і осо би с тою скарб ни цею
мо нар ха), ку ди по сту па ли чис ленні ви ди су до вої платні. У до го во рах із Нов го -
ро дом 1431 р., 1440 р., 1471 р. та Пско вом 1440 р. бу ла вста нов ле на підсудність
за місцем вчи нен ня пра во по ру шен ня. За зна ча ло ся та кож, що при роз гляді
справ і ви не сенні рішен ня судді ма ють ке ру ва ти ся пра вом своєї землі. Слід
звер ну ти ува гу і на той факт, що до говір з Нов го ро дом 1440 р. за бо ро няв суд -
дям прий ма ти скар ги на панів з бо ку смердів і хо лопів: «А ме жи со бою нам бу -
ду чи в люб ви, за хо ло па, за ро бу, за долж ни ка, за раз бой ни ка и за смер да не
сто я ти ни мне, ни вам, а вы да ти его по ис пра ве». 

За лежність Нов го ро да від Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го ви я ви ла ся, зо -
к ре ма, в праві ос тан нь о го три ма ти в Нов го роді ти вунів, які відправ ля ли суд на
те ри торії Нов го родсь кої ре с публіки. 

З во ро тинсь ки ми, одоєвськи ми, но во сильсь ки ми кня зя ми, з Твер’ю та
Моск вою ли товські князі ма ли пра во ут во рю ва ти спільні су ди, які роз гля да ли
спо ри між меш кан ця ми по рубіжжя та між са ми ми удільни ми кня зя ми.

Ба га то до говірних норм ре гу лю ва ло пи тан ня фінансів, по датків і мит. Так,
для торгівлі тверсь ких купців у Ве ли ко му князівстві Ли товсь ко му, а ли товсь -
ких у Твері вста нов лю вав ся розмір торгівель них мит, який існу вав «здав на»,
«по-ста ро му». Про те та ке по блаж ли ве став лен ня до за леж ної дер жа ви бу ло
скоріше ви нят ком, ніж пра ви лом для ли товсь кої міждер жав ної політи ки. Нов -
го род за до го во ром 1471 р. мав спла чу ва ти на ко ристь Ве ли ко го князівства Ли -
товсь ко го чис ленні ми та, а князі но во сильські та одоєвські, пе ре бу ва ю чи у ва -
сальній за леж ності від ли товсь ких гос по дарів, як вже вка зу ва ло ся, ма ли пла -
ти ти щорічне «політнє». 

Війна у фе о даль но му суспільстві бу ла од ним із най е фек тивніших за собів
вирішен ня політич них, еко номічних, те ри торіаль них про блем. Тож військо вим
пи тан ням у до го во рах приділя ло ся ба га то ува ги. Прак тич но всі до го во ри пе -
ред ба ча ли на дан ня сто ро на ми у разі не обхідності взаємної військо вої до по мо -
ги. Оскільки су про во д жен ня сво го сю зе ре на на війну бу ло од ним із най важ -
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ливіших обов’язків ва са ла, то до го во ри до клад но рег ла мен ту ва ли, в яких ви -
пад ках і яким чи ном має бу ти на да на військо ва до по мо га. Не ви ко нан ня взя тих
на се бе зо бов’язань із за хи с ту та обо ро ни ва са ла мог ло ста ти підста вою для
звільнен ня ос тан нь о го від обов’язків сто сов но сю зе ре на. Вод но час не ви ко нан -
ня ва са лом зо бов’язань що до військо вої служ би на ко ристь сю зе ре на бу ло
підста вою для поз бав лен ня ва са ла зе мель них на дань.

На підставі аналізу ос нов них по ло жень міждер жав них до го ворів, які Ве ли -
ке князівство Ли товсь ке ук ла да ло з дер жа ва ми Східної Євро пи, до хо ди мо вис -
нов ку, що до го во ри вста нов лю ва ли ва саль ну за лежність русь ких князівств від
Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го, що збіга ло ся із праг нен ням ли товсь ких гос -
по дарів відповідно до ти ту лу закріпи ти за со бою вла ду над всіма русь ки ми
зем ля ми. У до го во рах рег ла мен ту ва ли ся взаємні пра ва та обов’яз ки сю зе ре на
та ва салів. Це доз во ляє го во ри ти про фе о даль ний ха рак тер міждер жав них до -
го ворів кінця XIV – XV ст. як пам’яток пра ва. Вод но час ці до го во ри ре гу лю ва -
ли суспільні відно си ни у тих сфе рах, що є прин ци по во важ ли ви ми, виз на чаль -
ни ми для існу ван ня будь-якої  дер жа ви: те ри торія, на се лен ня, ок ремі сто ро ни
функціону ван ня публічної вла ди, опо дат ку ван ня, військові пи тан ня. Тож во ни
відігра ва ли пев ну роль у ста нов ленні та роз вит ку Ли товсь ко-Русь кої дер жав -
ності.
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ЗА КО НО ДАВЧІ ЗА ХО ДИ ІМПЕ РА ТО РА ПАВ ЛА І 
З ПИ ТАНЬ СУДІВНИЦТВА НА УК РАЇНСЬКИХ ЗЕМ ЛЯХ 

(1796–1801 рр.)

Роз гля дається політи ка імпе ра то ра Пав ла І у сфері судівництва на ук раїнських
зем лях Рос сийсь кої імперії, внаслідок якої бу ло ча ст ко во відтво ре но тра диційний су до -
устрій ко лиш ньої Ге ть ман щи ни та Пра во бе реж ної Ук раїни. Досліджу ють ся за са ди
цієї політи ки, мо ти ви прий нят тя за ко но дав цем відповідних рішень, їх фак тич не ви ко -
нан ня та дов го ст ро кові наслідки. 

Клю чові сло ва: Російська імперія, ук раїнське судівництво, повітові су ди, підко -
морські су ди, маґістра ти, рат га у зи.

Ма лы шев А. О. За ко но да тель ные ме ры им пе ра то ра Пав ла І по во про сам су до -

ус т рой ст ва и су до про из вод ст ва на ук ра ин ских зем лях (1796–1801 гг.)

Рас сма т ри ва ет ся по ли ти ка им пе ра то ра Пав ла І в об ла с ти су да на ук ра ин ских зем -
лях Рос сий ской им пе рии, вслед ст вие ко то рой бы ло ча с тич но вос ста нов ле но тра ди ци -
он ное су до ус т рой ст во быв шей Ге ть ман щи ны и Пра во бе реж ной Ук ра и ны. Ис сле ду ют -
ся ос но ва ния со от вет ст ву ю щей по ли ти ки, мо ти вы за ко но да те ля при при ня тии го су -
дар ст вен ных ре ше ний, их фак ти че с кое ис пол не ние и дол го сроч ные по след ст вия.

Клю че вые сло ва: Рос сий ская им пе рия, ук ра ин ское су до ус т рой ст во и су до про из вод -
ст во, по ве то вые су ды, под ко мор ские су ды.

Malyshev A. O. Legislative measures of the Emperor Paul I regarding the judicial

system in Ukrainian lands (1796–1801).

The policy of the Emperor Paul I in the field of justice in Ukrainian lands of the Russian
Empire, that resulted in partial restoration of former traditional judicial system of
Hetmanschyna and the Right-Bank Ukraine, is discussed in the article. The foundations of this
policy, motives of the legislator in public decision making, its actual implementation and long-
term consequences are analyzed.

Key words: Russian Empire, the Ukrainian judicial system and judicial proceedings,
povet’s courts, podkomorian courts.

Ча ст ко ве віднов лен ня тра диційно го су до ус т рою та су до чин ст ва на ча с тині
ук раїнських зе мель Російської імперії за правління імпе ра то ра Пав ла І прий ня -
то роз гля да ти як не три ва лу «відли гу» після жор ст ких цен т раліза торсь ких за -
ходів Ка те ри ни ІІ. Здебільшо го кон ста тується, що відро д жені решт ки ук раїн -
ської ав то номії проісну ва ли ли ше кілька років і зго дом бу ли зве дені нанівець1.
Су пе реч ливість та кої по зиції і ста ла підста вою для цієї розвідки.

Ко рот ке правління Пав ла І (чо ти ри ро ки, три місяці й шість днів) за ли ши -
ло істот ний слід у Російсько му імперсь ко му за ко но давстві. За га лом до По вно -
го зібран ня за конів Російської імперії увійшло 2253 до ку мен ти відповідно го
періоду2. Чи ма ло з них сто су ва ло ся пи тань су до ус т рою та су до чин ст ва. На га -
даємо, що по пе реднє правління Ка те ри ни ІІ по зна чи лось успішною гу бернсь -
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кою ре фор мою, закріпле ною за ко но дав чим ак том від 7 ли с то па да 1775 р., що
мав на зву «Ус та но ви для уп равління гу берній Усе російської імперії». Од ним з
до сяг нень ре фор ми ста ло, хоч і не в усь о му послідо вне, відо крем лен ня су ду
від адміністрації3. 

У кожній гу бернії бу ло ство ре но си с те му ста но вих судів: повітові та верхні
земські су ди для дво рян, міські та гу бернські маґістра ти для міщан і купців,
ниж ня й верх ня роз пра ва для се лян. Окрім двох інстанцій ста но вих судів, на
гу бернсь ко му рівні ство рю ва ли ся за галь но с та нові ор га ни: па ла та криміна ль -
но го су ду та па ла та цивільно го су ду, які пе ре гля да ли рішен ня пер ших двох
інстанцій. За про ва д жу ва ли ся та кож совісні та сло весні су ди. Струк тур но на ле -
жа ли до су до вої си с те ми й опікунські ор га ни: дво рянські опіки та сирітські су -
ди. Повіто вий поліційно-слідчий ор ган мав на зву «нижній земсь кий суд»4.

Чинність Ус та нов для уп равління гу берній уп ро довж 1780-х років бу ло по -
ши ре но на землі Ліво бе реж ної та Півден ної Ук раїни че рез ство рен ня
відповідних намісництв. На Пра во бе режній Ук раїні, яка відійшла Росії після
ос тан нь о го поділу Польщі, по вноцінний намісниць кий лад так і не бу ло за про -
ва д же но5, оскільки з при хо дом до вла ди Пав ла І політи ку що до ок раїн імперії
бу ло кар ди наль но пе ре гля ну то. 

«Павлівська ре фор ма» усь о го дер жав но го апа ра ту імперії знай ш ла юри -
дич не втілен ня у но вих «Ви со чай ше за твер д же них» шта тах гу берній від
31 груд ня 1796 р. На їх підставі бу ло ліквідо ва но се редні су ди (гу бернські
маґістра ти, верхні роз пра ви та верхні земські су ди)6. Па ла ту цивільно го су ду і
па ла ту криміна ль но го су ду бу ло об’єдна но в єди ну па ла ту су ду і роз пра ви, а
совісні су ди ска со ва но7. Під ніж ре фор ми по тра пи ли та кож усі по са ди про ку -
рорів і стряп чих, за ви нят ком гу бернсь ко го про ку ро ра.

За зна ли ско ро чень міські маґістра ти у не ве ли ких містах. Ок ремі повіти до -
ве ло ся об’єдну ва ти. Міста, які втра ти ли зна чен ня повіто вих центрів, ста ли на -
зи ва ти ся за штат ни ми, бо бу ли за ме жа ми штат ної кво ти. Для місце во го міщан -
ст ва та ку пецтва доцільно бу ло за ли ши ти якісь су ди. Се натсь ким ука зом від
8 жовт ня 1797 р. за штатні міста бу ло пе рей ме но ва но на по са ди8. Це да ло змо -
гу за сто су ва ти до них нор ми ст. 27–28 Ус та нов для уп равління гу берній, в яких
пе ред ба ло ся, що у містах існу ють маґістра ти, а в по са дах – ра туші. Утім, вже
16 груд ня Імен ним ука зом, да ним Се на ту, гу бер на то рам бу ло доз во ле но, не пе -
рей ме но ву ю чи міста, ство рю ва ти у них (під на гля дом Се на ту), як маґістра ти,
так і ра туші9.

При близ но че рез рік у Москві та Пе тер бурзі бу ло ліквідо ва но маґістра ти,
міські ду ми й надвірні су ди, а замість цих ор ганів за про ва д же но міські
правління або рат га у зи10. 4 ве рес ня 1801 р. Пав ло І ука зав ство ри ти рат га у зи
замість маґістратів в усіх гу бернсь ких містах11. Утім, П. А. Мул лов за зна чав,
що рат га у зи гу бернсь ких міст, як що й бу ли ство рені, то проісну ва ли мен ше ро -
ку12. Вод но час І. І. Ди тятін ствер д жу вав, що рат га у зи не мог ли проісну ва ти
більше 12 днів, ад же їх ста тут і штат був за твер д же ний ли ше 25 лю то го
1801 р.13, а імпе ра тор по мер уже 12 бе рез ня14. Утім, но вий імпе ра тор Олек -
сандр І у своєму указі від 17 бе рез ня 1801 р. що до віднов лен ня маґістратів про -
го ло сив ліквідацію не тільки рат га узів, а й повіто вих ор до нанс-гаузів15.
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Як що маґістра ти de jure бу ли ви бор ни ми су до ви ми ор га на ми міських
станів (хо ча на прак тиці про дов жу ва ли бра ти участь у вирішенні гос по дарсь -
ких пи тань), то рат га у зи поєдну ва ли су дові й ви ко навчі функції. До скла ду рат -
га у за вхо ди ли при зна че ний імпе ра то ром пре зи дент, ди рек тор еко номії, при зна -
че ний Се на том за по дан ням цивільно го гу бер на то ра, та об рані міським ку -
пецтвом (про міщан у ста туті не зга ду ва ло ся) двоє бурґомістрів і чет ве ро рац -
герів, яких та кож мав за твер д жу ва ти на по са дах Се нат. 

Слід по го ди ти ся з вис нов ком М. В. Клоч ко ва, що уряд Пав ла І вва жав
місце вий дер жав ний апа рат, ут во ре ний Ка те ри ною ІІ, за до ро гим для каз ни. На -
уко вець уба чав еко номію ка зен них коштів однією з ос нов них підстав за ко но -
дав чих за ходів імпе ра то ра і са ме за цим кри терієм вис но вує їх успішність, пе -
ре кон ли во до во дя чи, що че рез змен шен ня кількості судів і чи нов ників у де я -
ких гу берніях вда ло ся до мог ти ся май же у два ра зи мен ших ви т рат на місцеві
ор га ни16. Крім то го, од ним з указів Пав ло І по клав обов’язок гро шо во го ут ри -
му ван ня судів на місце ве дво рян ст во17.

Утім, М. В. Клоч ков ігно рує той факт, що павлівська еко номія ча с то до ся -
га ла ся приєднан ням су ду до адміністрації і усу нен ням ко легіаль ності роз гля ду
справ та ви бор ності суддів, що бу ло кро ком на зад у роз вит ку су до вої вла ди та
ста но во го са мо вря ду ван ня.

Політи ка Пав ла І у ца рині судівництва на ок раїнах імперії теж пев ною
мірою спря мо ву ва лась на еко номію, але цей фак тор на вряд чи був вирішаль -
ним. За про ва д жен ня Ка те ри ною ІІ намісниць ко го ла ду не здо бу ло од но знач но -
го схва лен ня навіть у про уря до вих ко лах. На при клад, граф О. Р. Во рон цов за -
зна чав: «Не мож на не виз на ти, щоб во ни [Ус та но ви для уп равління гу берній]
не підхо ди ли внутрішнім російським гу берніям, де чи ма ло бра ку ва ло; але хіба
що бу ла по тре ба по ши рю ва ти їх на приєднані та за вой о вані на ми провінції,
які ма ли у се бе більше ус т рою, ніж усе ре дині Росії...»18. На дум ку Є. С. Шу -
ми горсь ко го, са ме скар ги на жа люгідний стан російських судів «схи ли ли
Павла, не див ля чись на лю бов йо го до єди но манітності в уп равлінні, відно ви -
ти ста ро винні су ди та місцеві привілеї»19.

В ук раїнській історіог рафії прий ня то зга ду ва ти ли ше Імен ний указ від
30 ли с то па да 1796 р. «Про віднов лен ня в Ма ло росії правління та су до чин ст ва
за там тешніми пра ва ми й по пе редніми об ря да ми»20. Але слід звер ну ти ува гу,
що за два дні до цьо го ука зу бу ло прий ня то подібний за змістом Імен ний указ
що до Ліфляндії та Ест ляндії21. 

Вик ли ка ти до жит тя подібні ак ти мог ла відмо ва імпе ра то ра від за гарб ниць -
ко го век то ру у політиці Росії. Так, 29 ли с то па да 1796 р. (у день між дво ма ука -
за ми) Пав ло І ого ло сив амністію усім по ло не ним учас ни кам польсь ко го по -
встан ня 1794 р. В одній з при ват них роз мов цар зізнав ся, що є при хиль ни ком
віднов лен ня польсь кої дер жав ності, але не го то вий по жерт ву ва ти одер жа ни ми
від Польщі гу берніями, оскільки Пруссія та Австрія свої ча ст ки польсь ких
земель до б ровільно не відда дуть, а тільки як во ро ги Польщі ско ри с та ють ся по -
слаб лен ням Росії, яка нині по тре бує ми ру22. 

Пав ло І сам на го ло шу вав на зв’яз ку віднов лен ня ста рих судів у гу берніях,
приєдна них від Польщі та Ве ли ко го Князівства Ли товсь ко го, з амністією по -
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ляків. Про це йдеть ся в указі від 16 ли с то па да 1797 р., де він, окрім то го, за зна -
чав, що по вер нув цим зем лям «по пе редній рух справ та по пе редні су ди, дозво -
лив ши влас ний їх вибір в Су ди ці, вва жа ю чи, що злагідність і щедрість ви до -
бу ва ють з са мо го зло чи ну ка ят тя та звер нен ня на шлях пра вий...»23. 

12 груд ня 1796 р. бу ло прий ня то указ про но вий поділ дер жа ви на гу -
бернії24. З 33-х гу берній, які скла да ли імперію, 11 (Ма ло російську, Ліфляндсь -
ку, Ест ляндсь ку, Ви борзь ку, Кур ляндсь ку, Ли товсь ку, Мінську, Біло русь ку, Во -
линсь ку, Подільську та Київську) бу ло відне се но до та ких, що існу ють на особ -
ли вих пра вах і привіле ях. За галь ною ме тою ука зу бу ло ук руп нен ня гу берній та
відповідна еко номія. А 29 серп ня 1797 р. ви да но указ про при зна чен ня кор -
донів Но во російській, Київській, Мінській, Подільській та Ма ло російській гу -
берніям і про поділ їх на повіти25. Зго дом ука зом від 19 жовт ня 1798 р. Ва -
сильківський, Чер кась кий та Умансь кий повіти бу ло ска со ва но з відне сен ням
їх до Бо гу славсь ко го, Чи ги ринсь ко го та Зве ни го родсь ко го повітів, що ма ло
наслідком ліквідацію судів ко лишніх повіто вих центрів26. 

В один день з ука зом про поділ гу берній бу ло ви да но указ що до віднов лен -
ня тра диційно го ус т рою Ви борзь кої гу бернії27. Ана логічні ука зи сто сов но
Кур ляндсь кої гу бернії та Пілтенсь ко го ок ру гу да то вані 24 груд ня 1796 р.28 та
5 лю то го 1797 р.29

У ше с ти гу берніях, які Росія одер жа ла від Польщі, віднов лю ва ти старі су -
ди не бу ло по тре би. Намісництва тут існу ва ли ли ше на па пері, а ре аль но діяли
польські су ди. Крім то го, указ про поділ на гу бернії від 12 груд ня 1796 р. уже
га ран ту вав цьо му краєві йо го по пе редні пра ва, а зго дом у шта тах від 31 груд -
ня 1796 р. вра ху ва ли особ ли вості цих зе мель.

Указ сто сов но Ма ло росії від 30 ли с то па да 1796 р. пе ред ба чав об’єднан ня
усіх зе мель ко лиш ньої Ге ть ман щи ни у складі єди ної Ма ло російської гу бернії.
До цієї гу бернії увійшли не тільки три ма ло російських намісництва, але й
землі ко лиш нь о го Пол тавсь ко го та Мир го родсь ко го полків, які до цьо го на ле -
жа ли Ка те ри но славській гу бернії. Київ при цьо му відділяв ся від Ма ло росії для
ство рен ня ок ре мої Київської гу бернії. 

У Чернігові ство рю вав ся Ге не раль ний суд. Це був но вий ор ган, ад же до за -
про ва д жен ня намісництв Ге не раль ний суд пе ре бу вав у Глу хові. На місцях
віднов лю ва ла ся си с те ма ста ту то вих судів: повіто вих (земсь ких) і підко морсь -
ких. Су до чин ст во слід бу ло чи ни ти «за точ ною си лою прав ма ло російських».
У пи тан нях ста ту су міських маґістратів в указі не містить ся точ них фор му лю -
вань: «Маґістра там по містах, а ра ту шам по шля хетніших містеч ках ка зен -
них ли ши ти ся на по пе редній підставі під апе ляцією, в су до вих спра вах, Ге не -
раль но го су ду 30. З по даль шо го за ко но дав ст ва уба чається, що під «по пе ред нь -
ою підста вою» слід ро зуміти ста тус ук раїнських маґістратів до за про ва д жен ня
намісництв. 

Ко заць ка ари с то кратія сприй ня ла указ з пев ним підне сен ням. О. П. Ог лоб -
лин за зна чав, що у грудні 1796 р. в до б ре поінфор мо ва них ук раїнських ко лах
вва жа ли, що син Пав ла І ве ли кий князь Ко с тян тин Пав ло вич ста не но вим ге -
ть ма ном, а ре ген том при ньо му ав то номістськи на ла ш то ва ний ук раїнський
діяч А. В. Гу до вич31. 
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Ака демік Ю. С. Шем шу чен ко вис лов лю вав при пу щен ня, що Імен ний указ
імпе ра то ра Пав ла від 30 ли с то па да 1796 ро ку був про лобійо ва ний з патріотич -
них мо тивів од ним із клю чо вих то го час них дер жав них діячів, ук раїнцем за по -
хо д жен ням, кня зем О. А. Без бо родь ком32. Подібна по зиція вис лов лю ва ла ся й
невідо мим ав то ром по лемічної праці «За ува жен ня до Ма ло росії на лежні»
(бл. 1802 р.). Утім, тут все по яс ню ва ло ся вла сни ми амбіціями кня зя: «Князь
Без бо родь ко, одер жав ши веління змен ши ти чис ло гу берній і судів, дав їй [Ма -
ло росії] польсь ких мар шалів з бри га дирсь ки ми чи на ми для то го, щоб свою
рідню й своїх при ятелів, і знай о мих у цеє зван ня помісти ти, сподіва ю чись, що
він Ма ло росією, подібно до ко лишніх ге ть манів, уп рав ля ти бу де... Три гу бернії
з’єднані, як і раніше, в од ну, й шість па лат пе ре тво ри лись зно ву в один Ге не -
раль ний суд, яко го тво ри тель, Князь Без бо родь ко, на ви мо гу яко го йо го ж
рідня в ті су ди ма ли об рані й не за більшістю го лосів виз на чені бу ти»33.

Су до устрій Ліво бе реж ної Ук раїни зго дом був кон кре ти зо ва ний ти ми са ми -
ми шта та ми, де він роз гля дав ся у ком плексі з су до ус т роєм Пра во бе реж жя та
Біло русі. Су до ва си с те ма на Пра во бе режжі май же не відрізня ла ся від ма ло -
російської. 

У Київській, Во линській та Подільській гу берніях, як і в Ли товській,
Мінській та Біло руській гу берніях, замість па лат су ду і роз пра ви бу ло ство ре -
но го ловні су ди, поділені на 2 де пар та мен ти: цивільний і криміна ль ний. До
скла ду кож но го з го ло вних судів вхо ди ли двоє голів, двоє рад ників та шість
засіда телів. Го ло ви та рад ни ки ма ли ка зен не жа лу ван ня, а засіда телі ут ри му ва -
ли ся місце вим дво рян ст вом. (Вод но час до скла ду Ге не раль но го су ду Ма ло -
росії вхо ди ло двоє ге не раль них суддів, чет ве ро рад ників та де сять засіда телів.) 

У повітах відповідних гу берній ство рю ва ли ся повітові су ди (до речі, ця на -
зва пе ре кла да ла ся російською як «по ве то вые су ды», а не як «уе зд ные») та
підко морські су ди. До скла ду повіто во го су ду вхо див земсь кий суд дя, двоє
підсудків або асе сорів, земсь кий но тар або пи сар та чет ве ро воз них. До повіто -
вих судів пе рей ш ли не вирішені спра ви з роз прав, російських повіто вих судів і
дво рянсь ких опік34. 

Підко морсь кий суд скла дав ся з підко морія, ко мор ни ка і воз но го. 
Склад міських маґістратів, які фінан су ва ли ся з міських до ходів, виз на чав -

ся на місцях «за там тешніми пра ва ми і привіле я ми»35. 
Склад гу бернсь ких правлінь, ка зен них па лат, повіто вих каз на чейств та

нижніх земсь ких судів у привілей о ва них гу берніях виз на чав ся за за галь ним
шта том. 

Си с те ма ви борів до судів привілей о ва них ок раїн ма ла до волі де мо кра тич -
ний ви гляд. За «Ус та но ва ми» Ка те ри ни ІІ ви бо ри до судів повіто во го рівня
відбу ва ли ся у гу бернсь ко му місті під кон тро лем гу бернсь ко го правління. По -
са довці оби ра ли ся на строк 3 ро ки. Імен ним ука зом від 14 жовт ня 1799 ро ку
Пав ло І доз во лив місце вим дво ря нам про во ди ти ви бо ри в повіто вих містах, не
виїжджа ю чи до гу бернсь ко го міста. Крім то го, ука зом пе ред ба ча ло ся, що об -
рані по са дові осо би після сво го за твер д жен ня на по са дах мо жуть бу ти
звільнені ли ше на підставі місце во го пра ва. Ав тор ци то ва них на ми ви ще За -
ува жень що до Ма ло росії скар жив ся на те, що такі ви бо ри, «які ста ли відбу ва -
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тись на підставі польсь ко го ста ту ту, ство ре но го за 200 років [до то го] для
ре с публікансь ко го правління», зовсім непідкон т рольні гу бернській адміні -
страції. Та ким чи ном, ко зацькі ари с то кра ти оби ра ють ся до судів «не на 3 ро ки,
а на завжди»36. Мож ли во, що са ме з ог ля ду на ці за ува жен ня Імен ним ука зом
від 19 трав ня 1802 ро ку Олек сандр І по ши рив на ук раїнські та біло руські
губернії за галь но російський по ря док ви борів37.

Як і в усій імперії, на ук раїнських зем лях з про ку рорсь ких чинів бу ли за -
ли шені ли ше гу бернські про ку ро ри, але зго дом Пав ло І зро бив спро бу по си ли -
ти про ку рорсь кий на гляд у Подільській, Во линській, Мінській, Ли товській та
Київській гу берніях. До кож ної з цих гу берній, згідно з Імен ним ука зом від
25 січня 1799 р. при зна чав ся фіскал, що мав здійсню ва ти на гляд за усіма при -
сут ст вен ни ми місця ми 38. Ста тус фіскалів не був виз на че ним. З ог ля ду на це
ге не рал-про ку рор у своїй до повіді імпе ра то ру від 8 груд ня 1799 р. шко ду вав,
що фіска ли, які ма ють бу ти ли ше «зна ряд дям уря ду» для справ публічних, по -
ча ли прий ма ти скар ги від при ват них осіб і пи са ти кля у зи, «втру ча ю чись з пра -
вом публічним у спра ви при ватні». За наслідка ми цієї до повіді імпе ра тор за -
твер див інструкцію фіска лам, якою їм за бо ро ня ло ся втру ча ти ся у при ватні
спра ви і прий ма ти скар ги та за га лом на ка зу ва ло ся зай ма ти ся «са мою
діяльністю, а не пись мо вим про ва д жен ням»39.

Кон текст інших ок раїн не мож ли во ігно ру ва ти при дослідженні то го час но -
го судівництва на ук раїнських зем лях. Сам цен т раль ний уряд не од но ра зо во
плу тав ся у роз ме жу ванні пра во вих ре жимів різних привілей о ва них гу берній.
Так, Київ і Київська гу бернія фор маль но бу ли відо крем лені від Ма ло росії, але
про дов жу ва ли пе ре бу ва ти у підпо ряд ку ванні Ма ло російсько го ге не рал-гу бер -
на то ра, у де я ких за ко но дав чих ак тах трап ляється на зва «ма ло російські гу -
бернії» у мно жині. Але у решті пи тань цей край вва жа ли більше польсь ким,
ніж ук раїнським. Так, Се натсь ким ука зом від 7 лю то го 1799 р. у Київській гу -
бернії мо вою су до чин ст ва в повіто вих і підко морсь ких су дах бу ло виз на но
польсь ку мо ву. Ли ше Го ло вний суд мав оформ лю ва ти до ку мен ти польсь кою з
російським пе ре кла дом на зво роті40. 

Пра во бе реж на Ук раїна у складі Польщі на ле жа ла до зе мель ко рон но го пра -
ва, а Біло русь – до зе мель ли товсь ко го пра ва. Ця відмінність ігно ру ва ла ся
російським уря дом. Вод но час з ме тою тлу ма чен ня по ло жень польсь ко го пра ва
Се нат іноді по си лав ся на ука зи сто сов но Кур ляндсь кої гу бернії41. Не до кінця
зро зумілою є мо ти вація уря ду при ство ренні Во линсь ко го надвірно го су ду,
юри с дикція яко го по ши рю ва ла ся на Мінську, Во линсь ку й Подільську42, а зго -
дом ще й на Київську гу бернію43.

Важ ли вим пи тан ням є співвідно шен ня російсько го за ко но дав ст ва з місце -
вим пра вом ук раїнських гу берній, зо к ре ма про бле ма чин ності в Ук раїні Ус та -
нов для уп равління гу берній, яки ми ре гу лю ва ла ся сфе ра не тільки су до ус т рою,
але й су до чин ст ва. Об сяг цієї статті не дає змо ги до клад но про аналізу ва ти цю
про бле му. Слід відзна чи ти ли ше най важ ливіші, на наш по гляд, мо мен ти. 

У При балтійських гу берніях «Ус та но ви» фак тич но при пи ни ли чинність
після віднов лен ня там теш нь о го су до ус т рою. Ф. Г. Бун ге по яс ню вав, що цей до -
ку мент був чимсь на зра зок внутрішньої інструкції для при сут ст вен них місць
і то му не міг збе рег ти чинність після ліквідації цих ор ганів44. 
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Де що іншою бу ла си ту ація на ук раїнських зем лях. Із за про ва д жен ням
намісництв зберіга ла ся чинність Ли товсь ко го ста ту ту та інших дже рел місце -
во го пра ва. З віднов лен ням тра диційно го су до ус т рою їх чинність бу ло до дат -
ко во підтвер д же но, але й російське за ко но дав ст во фор маль но ніхто не ска со ву -
вав. Це при зво ди ло до чис лен них різно чи тань. До нас дійшло декілька росій -
ських указів, яки ми вирішу ва лись колізії між російським і місце вим пра вом у
ца рині су до чин ст ва.

Так, за польсь ким пра вом, на відміну від російсько го, не бу ло пе ред ба че но
ве ден ня су да ми жур налів вхідних та вихідних па перів, на дан ня відо мо стей та
до повідних45. Функції слідства, су до во го роз гля ду та ви ко нан ня рішень (ек зе -
куції), вчи нен ня за ходів за безспірни ми бор го ви ми зо бов’язан ня ми, на кла ден -
ня аре ш ту на май но то що бу ло зо се ре д же но в су дах, вод но час як Ус та но ви для
уп равління гу берній слідство і ек зе куцію по кла да ли на ок ремі ви ко навчі ор га -
ни46. Оформ лен ня кріпо сних актів у повіто вих су дах за польсь ким пра вом
здійсню ва лось без об ме жень, а за російським за ко но дав ст вом пра во чи ни на су -
му по над 100 рублів ма ли оформ лю ва ти ся у гу бернсь ких па ла тах47. На по чат -
ко во му етапі бу ли про бле ми з підвідомчістю. Так, у Велізько му та Ро га чевсь -
ко му повіто вих су дах не ро зуміли, чи слід їм прий ма ти до роз гля ду спра ви, які
за польсь ким пра вом на ле жать до ком пе тенції гродсь ко го або асе сорсь ко го су -
ду48. Вирішу ю чи усі ці пи тан ня, упов но ва жені суб’єкти шу ка ли ком проміс,
виз на ю чи чин ни ми обидві си с те ми пра ва.

Іноді, за на яв ності про га лин у польсь ко му праві російський центр на ка зу -
вав «польсь ким» гу берніям за сто со ву ва ти при пи си пра ва ук раїнсько го. Ли тов -
сь кий ста тут жод ним чи ном не виз на чав строків апе ляції, але містив за галь ну
нор му, яка доз во ля ла у разі про га лин за сто со ву ва ти за ко ни інших хри с ти янсь -
ких на родів. Так, у Ма ло росії з ініціати ви Се на ту, який орієнту вав ся на «По ря -
док» Б. Гроїцько го, у 1756 р. бу ло виріше но за сто со ву ва ти 6-ти тиж не вий
строк для по дан ня апе ляції у ме жах Ма ло росії та на да ва ло ся 18 тижнів для по -
дан ня скар ги на ге ть манські рішен ня до Се на ту. Ука зом від 19 ве рес ня 1797 р.
такі самі стро ки бу ли по ши рені на Мінську, Во линсь ку й Подільську гу бер -
нії 49 Іншим при кла дом за по зи чен ня норм, які сто су ва ли ся Ма ло росії, є вклю -
чен ня до скла ду підко морсь ких судів у Мінській, Во линській та Подільській
гу берніях повіто вих зем лемірів згідно з ука зом від 30 ли с то па да 1796 ро ку,
який сто су вав ся тільки Ма ло російської гу бернії50.

За са ди судівництва на ук раїнських зем лях, виз на чені за ко но дав ст вом Пав -
ла І, не відра зу бу ли ска со вані йо го на ступ ни ком на пре столі. Олек сандр І
відно вив роз пра ви, совісні су ди, повіто вих стряп чих, зно ву розділив па ла ти су -
ду і роз пра ви та здійснив інші за хо ди з ре с та в рації ла ду, пе ред ба че но го Ус та -
но ва ми для уп равління гу берній, але до сфе ри судівництва привілей о ва них ок -
раїн він май же не втру чав ся. Ма ло російську гу бернію у 1802 р. бу ло розділе -
но на Чернігівську і Пол тавсь ку. Ге не раль ний суд у Чернігові був за ли ше ний
для Чернігівської гу бернії, а в Пол тавській гу бернії бу ло ство ре но ок ре мий ге -
не раль ний суд.

На Ліво бе режній і Пра во бе режній Ук раїні си с те ма повіто вих (земсь ких) і
підко морсь ких судів, го ловні та ге не ральні су ди про дов жу ва ли існу ва ти до 
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30-х років ХІХ ст., ко ли бу ло ви да но ука зи що до при ве ден ня назв ук раїнських
судів у відповідність до Ус та нов для уп равління гу берній51. 

Вод но час про блем ним за ли шається пи тан ня, чи при зве ли «Павлівські ре -
фор ми» до віднов лен ня ав то ном но го від імперсь ко го цен т ру влас но го ук -
раїнсько го апа ра ту пра во суд дя, чи все об ме жи ло ся про стим пе рей ме ну ван ням
і де я ким струк тур ним пе ре тво рен ням су до вих ус та нов. На на шу дум ку, це пи -
тан ня, як і ряд інших, ще че кає відповідно го досліджен ня.
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УДК 347.97
О. О. СА МОЙ ЛЕН КО

кан ди дат юри дич них на ук

УК РАЇНСЬКІ ВО ЛОСНІ СУ ДИ 
В ДРУГІЙ ПО ЛО ВИНІ XIX – НА ПО ЧАТ КУ XX СТ.

Висвітлюється ор ганізація та діяльність ук раїнських во лос них судів у по ре фор -
меній Росії, виз на ча ють ся особ ли вості їх функціону ван ня. Зроб ле но вис но вок, що за га -
лом про гре сив на за своїм ха рак те ром Су до ва ре фор ма 1864 р не тільки ніяк не торк ну -
ла ся ста но во го во лос но го су ду, але й не пов’яза ла йо го з інши ми лан ка ми си с те ми пра -
во суд дя, за кон сер во ву ю чи існу ю чий стан справ аж до 1912 р.

Клю чові сло ва: во лосні су ди, Су до ва ре фор ма 1864 р., зви чаєве пра во, ста но ве су -
до чин ст во, во лосні судді, во лос ний пи сар, ми рові з’їзди.

Са мой лен ко О. О. Ук ра ин ские во ло ст ные су ды во вто рой по ло ви не XIX – на ча -

ле XX вв.
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Ос ве ща ет ся ор га ни за ция и де я тель ность ук ра ин ских во ло ст ных су дов в Ук ра и не во
вто рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в., оп ре де ля ют ся осо бен но с ти их функ ци о ни ро ва ния.
Сде лан вы вод, что в це лом про грес сив ная по сво е му ха рак те ру Су деб ная ре фор ма 1864
го да не толь ко ни как не за тро ну ла со слов ный во ло ст ной суд, но и не свя за ла его с ос -
таль ной си с те мой пра во су дия, за кон сер ви ро вав су ще ст ву ю щее по ло же ние дел до 1912
го да.

Клю че вые сло ва: во ло ст ные су ды, Су деб ная ре фор ма 1864 г., обыч ное пра во, со -
слов ное су до про из вод ст во, во ло ст ные су дьи, во ло ст ной пи сарь, ми ро вые съез ды.

Samoylenko O. О. Volost courts in Ukraine in the second half of the XIX – early XX

century.

The article highlights the work of volost courts in Ukraine in the second half of the
XIX–early XX century, defines their key problems and features. It is concluded that, in gener-
al progressive judicial reform in 1864 not only did not affect on estates volost court, but did
not link it to the rest of the justice system, fixing present posture of affairs until 1912.

Key words: volost courts, judicial reform of 1864, customary law, estate litigation, volost
judges, volost clerk, peace congresses.

Од ним з наслідків Се лянсь кої ре фор ми 1861 р. ста ло за про ва д жен ня во лос -
но го су ду. Як виз на ча ють су часні дослідни ки, ство рен ня ком плек су су до вих
інсти тутів для се лянсь кої ма си бу ло зу мов ле но кон крет ни ми російськи ми ре -
аліями. З од но го бо ку, то таль на не гра мотність се ла по ро д жу ва ла прак тич но
не здо ланні пе ре шко ди на шля ху ви ко ри с тан ня норм фор маль ної за кон ності, з
іншо го – бра ку ва ло на леж ної кількості освіче них кадрів, здат них здійсню ва ти
су до чин ст во. Вра хо ву ю чи це, уряд 1861 р. пішов на фор му ван ня си с те ми са -
модіяль них во лос них се лянсь ких судів, по кли ка них роз гля да ти спра ви, що ви -
ни ка ли між се ля на ми-об щин ни ка ми, на ос нові на род ної пра восвідо мості,
«зви чаю»1. 

Во лос ний суд ство рю вав ся за зраз ком се лянсь ко го су ду, що існу вав у дер -
жав них се лян відповідно до се лянсь ко го су до во го ста ту ту 1839 р. Це був ста -
но вий суд, який роз гля дав ли ше се лянські спра ви. Йо го ство рен ня зу мов лю ва -
ло ся пе ре дусім ска су ван ням поміщиць ко го пра ва вот чин ної юс тиції та поліції.
Пе ред ба ча ло ся, що вве ден ня во лос них судів ма ти ме тим ча со вий ха рак тер, але
у су до вих ста ту тах 1864 р. про їх до лю не бу ло жод но го сло ва. 

У 1865 р. бу ла спро ба об’єдна ти ми рові се лянські ус та но ви (во лосні су ди)
і ми рові су ди, але во на не увінча ла ся успіхом. Зго дом са ме на явність ста но во -
го су ду ста не однією з при чин не ви со кої ефек тив ності діяль ності ми ро вих
судів і по слу жить при во дом для прий нят тя 1889 р. за ко ну, що ска су вав інсти -
тут ми ро во го судді прак тич но на всій те ри торії Росії2. Та ким чи ном, за га лом
про гре сив на за своїм ха рак те ром, су до ва ре фор ма не ли ше ніяк не торк ну ла ся
ста но во го во лос но го су ду, але й не пов’яза ла йо го з інши ми лан ка ми си с те ми
пра во суд дя. Це спри чи ни ло віднос ну відо соб леність се лянсь ко го пра во суд дя в
Росії, що про дов жу ва ла ся до 1912 р.3.

У зв’яз ку з тим, що се лянські су ди і во лосні су ди не за сто со ву ва ли нор ми
чин но го по зи тив но го пра ва, а ке ру ва ли ся місце ви ми зви ча я ми, бу ло про ве де -
но ряд ек с пе дицій та над ру ко ва но кілька про грам що до зби ран ня та вив чен ня
ма теріалів зви чаєво го пра ва. 
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Вив чен ня зви чаєво го пра ва з кож ним ро ком де далі по ши рю ва ло ся і по глиб -
лю ва ло ся. Зо к ре ма, знач ну ува гу вив чен ню ук раїнсько го зви чаєво го пра ва Ук -
раїни приділи ли О. Ф. Кістяківський, П. П. Чу бинсь кий, П. С. Єфи мен ко,
О. Я. Єфи мен ко, І. Г. Ор шансь кий, К. Ф. Че пур ний, І. Л. Шраг та інші4. Вод -
но час досліджен ня су до вої прак ти ки во лос них судів роз по ча лось у другій по -
ло вині ХІХ століття. 

Од ним з ос нов них дже рел, що доз во ляє роз г ля ну ти ор ганізацію і
діяльність во лос но го су ду, є «Праці Комісії що до пе ре тво рен ня во лос них
судів»5. Комісія бу ла ство ре на 1871 р. для з’ясу ван ня при чин суттєвих не -
доліків у ро боті се лянсь ких су до вих ор ганів. Її пред став ни ки об сте жи ли
1872 р. 480 во лос них судів у 91 повіті ба га ть ох гу берній Росії. 

Зго дом, у 1872 р. Російське ге о графічне то ва ри ст во про ве ло ет но графічно-
ста ти с тич ну ек с пе дицію в Західно-Русь кий край. Ре зуль та ти її досліджень
діяль ності во лос них судів знай ш ли своє відо б ра жен ня в шо с то му томі праць
ек с пе диції6. У ньо му містять ся зібрані чле на ми ек с пе диції рішен ня та ви ро ки
82-х во лос них судів півден но-західних гу берній Росії, а та кож уза галь не ний
аналіз рішень во лос них судів у цивільних (П. П. Чу бинсь кий) та криміна ль них
(О. Ф. Кістяківський) спра вах. 

Комісія се на то ра М. І. Лю бо щин сько го, яка 1878 р. об сте жи ла стан во лос -
них судів у гу берніях Євро пейсь кої ча с ти ни Росії, теж ви я ви ла ма су не доліків
у їх ро боті7. 

Ро бо та що до вив чен ня су до вої прак ти ки во лос них судів на дум ку П. П. Чу -
бинсь ко го, бу ла ду же важ ли ва, то му, що «во лосні су ди да ють со бою важ ли вий
ма теріал для вив чен ня на род них юри дич них зви чаїв, а так са мо слу жать
відбит ком ро зу мо во го та мо раль но го ста ну на ро ду за га лом»8. 

Спро буємо з’ясу ва ти, що ж со бою уяв ляв во лос ний суд, ство ре ний се -
лянсь кою ре фор мою 1861 ро ку? Він скла дав ся з 4–12 суддів, які оби ра ли ся
щорічно во ло сним схо дом. Суд роз гля дав цивільні по зо ви на су му не більше
100 рублів, а та кож дрібні пра во по ру шен ня, за які міг при зна ча ти такі по ка ран -
ня: гро мадські ро бо ти стро ком до 6 днів, гро шо ве стяг нен ня до 3 крб., арешт
до се ми днів, по ка ран ня різка ми до 20 ударів. 

Під час роз гля ду справ во лос ний суд з ме тою ви яв лен ня істи ни і здійснен -
ня пра во суд дя за сто со ву вав дізнан ня, ог ляд, опи ту ван ня то що. Для з’ясу ван ня
об ста вин спра ви суд вик ли кав, як пра ви ло, не мен ше двох свідків. У разі не -
обхідності суд до ру чав сільсько му ста рості здійсни ти всі не обхідні дії,
пов’язані з дізнан ням, опи ту ван ням або ог ля дом. 

У во лос них су дах вирішу ва ли ся на гальні для се лян спра ви про не ру хо ме та
ру хо ме май но в ме жах се лянсь ко го наділу, про до го во ри купівлі-про да жу, по -
зи ки, міни та інші уго ди. У ме жах юри с дикції во лос них судів пе ре бу ва ли
конфлікти і пра во по ру шен ня, які бу ли по ро д жені са мою сільською дійсністю і
найбільш ча с то ви ни ка ли в се лянсь ко му се ре до вищі. На дум ку П. А. Гільде б -
ранд та, 95% усіх се лян Росії роз би ра ли свої спо ри са ме у во лос них су дах9. 

У разі, ко ли спра ви роз гля да ли ся відповідно до ста тей 96–102 За галь но го
по ло жен ня про се лян, які вий ш ли з кріпо сної за леж ності, рішен ня во лос но го
су ду вва жа ли ся ос та точ ни ми і не підля га ли ос кар жен ню. В інших ви пад ках,
рішен ня во лос но го су ду мог ли бу ти ска со вані місце вим повіто вим з’їздом ми -
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ро вих по се ред ників за ініціати вою осіб, яких сто сується рішен ня або ви рок.
Але, у разі пе ре ви щен ня во ло сни ми суд дя ми своїх по вно ва жень, їх рішен ня
мог ли бу ти ска со вані ми ро вим з’їздом і без про хан ня заінте ре со ва них осіб10.
Зго дом, 11 трав ня 1888 р. бу ло ви да но Указ імпе ра то ра про те, що рішен ня во -
лос них судів у се лянсь ких спра вах не підля га ють ос кар жен ню до Се на ту11.

Во лосні су ди вирішу ва ли най с кладніші пра вові колізії сільсько го жит тя, за -
сно ву ю чи свої рішен ня на прин ципі спра вед ли вості, так по га но зро зумілої за -
кон ни ка ми, що засіда ли в ми ро вих і ко рон них су дах. Стат тя 107 «За галь но го
по ло жен ня про се лян, які вий ш ли з кріпо сної за леж ності» на да ва ла во ло сним
су дам пра во: «…як що сто ро ни, що спе ре ча ють ся, не підуть на ми ро ву уго ду,
то суд вирішить спра ву або на підставі за яв ле них у во лос но му правлінні угод
і зо бов’язань, як що такі бу ли ук ла дені між сто ро на ми, що спе ре ча ють ся, або,
за відсут ності та ких угод, на підставі місце вих зви чаїв і пра вил, прий ня тих у
се лянсь ко му по буті»12. 

Та ким чи ном відбу лось фак тич не уза ко нен ня функціону ван ня зви чаєво го
пра ва в дер жав но-пра вовій прак тиці Російської імперії. Це по яс ню ва лось тим,
що колізії об щин но го гос по дарсь ко го жит тя, а та кож ба га то сторін цивільних
відно син у се лянсь ко му се ре до вищі або зовсім не пе ред ба ча лись діючим зво -
дом за конів, або  не мог ли бу ти вирішені у зв’яз ку із своєрідністю13. Ціка вим
фак том є те, що спо ри між се ля на ми мог ли підля га ти ве ден ню су ду тільки тієї
во лості, до скла ду якої вхо ди ли се ля ни, то му во лосні су ди розв’язу ва ли пи тан -
ня що ви ни ка ли на підставі місце вих зви чаїв, які в різних во ло с тях мог ли бу -
ти не од на кові14. Ста но вий ха рак тер су ду підкрес лю вав юри дич ну відо соб -
леність се лян ст ва і са мо бутність пра во вих по глядів сільсько го на се лен ня.

Ра зом з тим вив чен ня прак ти ки во лос них судів і літе ра ту ри що до на род них
юри дич них зви чаїв, яки ми ке ру ва ли ся во лосні су ди, при во дить до вис нов ку,
що у во лос ний юс тиції па ну вав ха ос. Як за зна чав Б. М. Чи черін, «Місцеві зви -
чаї» на справді бу ли не нор ма ми зви чаєво го пра ва, а ви гад кою во лос но го пи са -
ря, який чи нив ве ли чез ний вплив на рішен ня во лос но го су ду. У йо го ру ках зна -
хо ди ло ся по нят тя, тлу ма чен ня і за сто су ван ня місце вих зви чаїв в во лос них су -
дах15. Не га тив ну роль во лос них пи сарів відзна чав у 1881 р. се на тор М. Є. Ко -
ва левсь кий, ствер д жу ю чи, що во ни «іноді роз по ря д жа ють ся у во лос но му суді
цілком са мо чин но, так що судді є покірним зна ряд дям у їхніх ру ках і при кла -
да ють пе чат ки до рішень, скла де ним пи са рем або за на ка зом стар ши ни». В
умо вах ма ло гра мот ності кор пу су се лянсь ких суддів пи сар у во лос но му суді
частіше за все був єди ною лю ди ною, що во лоділа гра мо тою і більш менш був
знай о мий з пра вом16. Са ме це і підтвер д жує ук раїнський досвід. Зо к ре ма у
звіті Подільсько го гу бер на то ра про стан гу бернії за 1883 рік діяльність во лос -
них судів гу бер на тор ха рак те ри зу ва ла ся так: «діяльність без гра мот них, іноді
не цілком мо раль них суддів, що ча с то пе ре бу ва ють під впли вом во лос но го пи -
са ря, – да ле ко не за довільна». Однією з при чин цьо го гу бер на тор вва жав те, що
«при вступі на по са ду во лосні судді не при во дять ся до при ся ги, чим знач но
змен шується в них свідомість що до важ ли вості по кла де них на них
обов’язків»17. 

У цир ку лярі від 9 жовт ня 1899 ро ку Київсько му, Подільсько му, Во линсь ко -
му гу бер на то рам що до про ва д жен ня засідань у во лос них су дах при відкри тих
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две рях, зга ду ють ся чис ленні скар ги се лян на рішен ня во лос них судів, в яких
вка зу ва ло ся на упе ре д же не став лен ня суддів і не пра вильні дії во лос них пи -
сарів. Підкрес лю ва ло ся, що пи сарі три ма ють се бе влад но в засідан нях во лос -
них судів, осо би с то ве дуть су до чин ст во, дик ту ють суд дям рішен ня у спра вах,
іноді, ко ри с ту ю чись не гра мотністю суддів, навіть не пра виль но за пи су ють по -
ка зан ня сторін і су дові рішен ня18. 

Як ба чи мо, втру чан ня пи сарів у су до чин ст во у во лос но му суді бу ло за галь -
ним яви щем і відзна че но у всіх гу берніях, відвіда них комісіями з вив чен ня су -
до вої прак ти ки во лос них судів. 

Нарікан ня з бо ку се лян вик ли ка ло і вільне трак ту ван ня во ло сни ми су да ми
зви чаю як ос но ви ви не се них рішень. Твер дих і пев них зви чаїв прак ти ка во лос -
них судів закріпи ла ма ло. Ча с то прий нят тя не спра вед ли во го рішен ня при зво -
ди ло до не довіри на се лен ня. У 1883 році київським гу бер на то ром бу ла вис лов -
ле на дум ка про те, що во лосні су ди як особ ли ва су до ва інстанція, по кли ка на
за хи ща ти по зе мельні пра ва се лян, має бу ти усу не на. Обґрун ту вав він це тим,
що суд во лос ний у нинішньо му йо го стані наділе ний за над то мізер ною ком пе -
тенцією і більше ус клад нює, чим по лег шує, вирішен ня пи тан ня уре гу лю ван ня
місце вої се лянсь кої влас ності19. Кри ти ки сільсько го пра во суд дя, пра виль но
поміча ю чи йо го слабкі сто ро ни, од нак не відповіда ли на го ло вне пи тан ня, а
чим мо жуть бу ти замінені во лосні су ди? З цьо го при во ду се на тор Н. А. Хво с -
тов за ува жу вав: «Во лосні су ди не ми ну че ма ють бу ти збе ре жені, так як нічим
іншим їх заміни ти не мож ли во. Ми не мо же мо в кож ну во лость да ти ми ро во го
суд дю, вже я не ка жу юри с та, але хо ча б лю ди ни з се ред нь ою освітою, як це і
бу ло потрібно за за ко ном про ми ро вих суддів»20. Та ким чи ном, не обхідність
збе ре жен ня во лос них судів ви хо ди ла, на сам пе ред, з об’єктив ної ре аль ності.

У звіті гу бер на то ра Подільської гу бернії за 1886–1887 рр. вка зується, що
діяльність во лос них судів в гу бернії ви дається за довільною, особ ли во як що
взя ти до ува ги, що в більшості ви падків судді – лю ди цілком не гра мотні. Хо ча
ви падків яв но не пра виль них або упе ре д же них рішень не ба га то і во ни не да ють
підстав для уза галь не них вис новків21. Здійсне на в 1890 р. ревізія во лос них
судів у трьох гу берніях Півден но-Західно го краю, теж ви я ви ла ряд не доліків їх
діяль ності. Се ред них бу ли: прий нят тя во ло сни ми су да ми до сво го роз гля ду
справ, що пе ре ви щу ють йо го ком пе тенцію; не виз на чен ня су да ми ціни по зо ву;
до пу щен ня розділу землі всу пе реч чин но му за ко но дав ст ву; не ре гу лярність
зборів во лос них судів (ма ли зби ра ти ся раз на два тижні), че рез що відбу ва лось
скуп чен ня в су дах знач ної кількості не розібра них скарг; відсутність у рішен -
нях су ду вказівок на по ря док і стро ки ос кар жен ня; слаб ка ви ко ну ваність су до -
вих рішень то що22.

Свавілля во лос них судів по си ли ло ся у зв’яз ку з ви дан ням 1889 р. «Тим ча -
со вих пра вил що до во лос но го су ду», відповідно до яких ком пе тенція во лос но -
го су ду бу ла помітно роз ши ре на. Зо к ре ма, за ним бу ло збе ре же но пра во за сто -
со ву ва ти як по ка ран ня різки, не зва жа ю чи на за галь не ска су ван ня тілес них по -
ка рань у 1863 році. За га лом, згідно зі стат тею 25 Тим ча со вих пра вил во лос ний
суд мав пра во за сто со ву ва ти чо ти ри ви ди по ка рань: різки, арешт, гро шо вий
штраф і гро мадські ро бо ти. 
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Змінив ся і склад во лос но го су ду. Раніше во лос ний стар ши на не мав пра ва
втру ча ти ся в діяльність во лос но го су ду і бу ти в йо го складі, те пер він ста вав
го ло вою во лос но го су ду. Поєднан ня адміністра тив но-поліцейсь кої та су до вої
вла ди у во лос но му суді, підпо ряд ку ван ня во лос них суддів во лос но му стар шині
слід оціни ти вкрай не га тив но як один з при кладів по вер нен ня до до ре фор ме -
но го су до ус т рою23.

Відповідно до по ло жен ням від 12 лип ня 1889 ро ку  «Про земсь ких дільнич -
них на чаль ників» во лосні су ди скла да ли ся з 4 суддів, один з яких при зна чав ся
повіто вим з’їздом го ло вою. Обов’яз ки го ло ви мог ли бу ти по кла дені з’їздом на
місце во го во лос но го стар ши ну. Кож не сільське то ва ри ст во оби ра ло 1 кан ди да -
та у во лосні судді. За галь не чис ло кан ди датів не ма ло бу ти мен ше вось ми. З
них земсь кий на чаль ник чо ти рь ох за твер д жу вав суд дя ми на 3 ро ки, a інших
при зна чав кан ди да та ми на той са мий строк. У во лосні судді мог ли оби ра ти ся
се ля ни-до мо го с по дарі, які до сяг ли 35 років, ко ри с ту ва ли ся по ва гою од но сель -
чан, бу ли, по мож ли вості, гра мот ни ми. 

На земсь ко го на чаль ни ка по кла дав ся на гляд за во ло сни ми су да ми, а та кож
обов’язок ревізу ва ти ко жен з них не мен ше двох разів на рік. Рішен ня во лос -
но го су ду мог ли бу ти ос кар жені в 30-ден ний термін че рез земсь ко го на чаль ни -
ка в повіто вий суд як апе ляційну інстанцію і в гу бернсь ку при сутність як ка -
саційну інстанцію24.

З прий нят тям цьо го по ло жен ня, во лос ний суд, як за зна чає В. М. Во ро -
новсь кий, втра тив зна чен ня «до маш нь о го се лянсь ко го су ду і став по вно прав -
ною лан кою си с те ми місце во го су до ус т рою». Бу ло роз ши ре но ко ло осіб і
справ, підвідо мчих во лос но му су ду. Відте пер, окрім се лян, він су див міщан,
по садсь ких, ремісників і це хо вих, «юри с дикція йо го по ши рю ва ла ся на ве ли -
чез ну більшість справ з май но вих спорів і про ступків 8/9 усь о го на се лен ня
країни, близь ко сто сується інте ресів рішу че всьо го сільсько го на се лен ня»25.
Та ким чи ном, вла дою бу ло зроб ле но ще один крок що до збли жен ня зви чаєво-
пра во вої си с те ми російсько го се ла і за галь них судів Російської імперії.

На ве дені зміни спри чи ни ли нові про бле ми у діяль ності во лос них судів. Да -
ва ло ся взна ки про тиріччя між зви чаєвим пра вом, на підставі яко го во лос ний
суд ви но сив рішен ня, і пра вом по зи тив ним, яким ке ру ва ли ся повітові су ди.
Вра хо ву ю чи цю об ста ви ну, во лосні су ди ста ли відхо ди ти від норм зви чаєво го
пра ва і на ма га ли ся вирішу ва ти спра ви за за галь ни ми за ко на ми, що з при чи ни
ма ло гра мот ності суддів при но си ло більше шко ди, ніж ко ристі. 

Діяльність во лос но го су ду в півден но-західних гу берніях бу ла так оха рак -
те ри зо ва на у по пу лярній га зеті «Ки ев ля нин»: «во лос ний суд скла дав ся з без -
гра мот них і напівгра мот них суддів, за леж них від во лос но го на чаль ст ва і ке ру -
вав ся не зви чаєвим пра вом, а свавіллям, то му він не ко ри с ту вав ся довірою у
на се лен ня, во лос ний суд був су дом «бес судія і без прав’я»26.

Не зва жа ю чи на оче видні не доліки во лос но го су ду: ста новість, не осві че -
ність і про дажність суддів, по дат ливість йо го до різних сто ронніх впливів, він
був збе ре же ний і з прий нят тям но во го за ко ну від 15 лип ня 1912 р. Цей акт вніс
у ор ганізацію во лос но го су ду кілька поліпшень і по си лив в зв’язок з ми ро ви -
ми су до ви ми ус та нов лен ня ми. Те пер во лос ний суд скла дав ся з го ло ви, 2 членів
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і 2 кан ди датів до них. У разі ве ли ко го розміру во лос ної ділян ки, ми ро во му
з’їзду, на да ва ла ся мож ливість збільши ти склад во лос но го су ду до 6 членів і
6 кан ди датів.

Об ран ня в во лосні судді відбу ва ло ся на ступ ним чи ном: сільське то ва ри ст -
во з чис лом дворів не більше 100 оби ра ло од но го ви бор ця; то ва ри ст во з чис -
лом дворів по над 100, але не більше 200, оби ра ло 2 ви борців; то ва ри ст во з ве -
ли кою кількістю дворів від кож ної сотні дворів оби ра ло по 1 ви бор цю. Як що
за галь не чис ло ви борців во лості не до ся га ло 18, то ми ро вий з’їзд виз на чав ті
сільські то ва ри ст ва, які оби ра ли відсут ню до 18 кількість ви борців. Ви борці,
під го ло ву ван ням ми ро во го судді, оби ра ли зі сво го се ре до ви ща за кри тим ба ло -
ту ван ням го ло ву во лос но го су ду, суддів та кан ди датів до них. Об рані кан ди да -
ту ри за твер д жу ва ли ся ми ро вим з’їздом, який, у разі не за твер д жен ня ко го-не -
будь з них, при зна чав до дат кові ви бо ри. Во лосні судді оби ра ли ся на 3 ро ки. У
рішенні кож ної спра ви ма ли бра ти участь 3 судді, вра хо ву ю чи і го ло ву. При во -
лос но му суді був се к ре тар, який при зна чав ся ми ро вим суд дею, за по дан ням го -
ло ви во лос но го су ду, з осіб, які до сяг ли по вноліття і не ма ли об ста вин, що пе -
ре шко д жа ли б об ран ню в во лосні судді. Верхній сільський суд був дру гою,
апе ляційною інстанцією для во лос но го су ду. Він скла дав ся з дільнич но го ми -
ро во го судді та голів во лос них судів. У засіданні цьо го су ду, крім ми ро во го
судді, ма ли бра ти участь не мен ше двох голів во лос них судів. У разі не мож ли -
вості за без пе чи ти та кий склад су ду, доз во ля ло ся вклю чи ти у верхній сільський
суд двох во лос них суддів або кан ди датів до них. За всіх об ста вин у засіданні
не мог ли бра ти участь го ло ва то го су ду, рішен ня яко го ос кар же но або член во -
лос но го су ду, який брав участь у прий няттті ос кар жу ва но го рішен ня. Ка -
саційною інстанцією був ми ро вий з’їзд. 

Во лосні су ди підпо ряд ко ву ва ли ся на гля ду ми ро вих суддів, які ма ли не мен -
ше ра зу на рік ревізу ва ти во лосні су ди своєї ділян ки. Го ло ви ми ро вих з’їздів
мог ли ревізу ва ти верхні сільські су ди. Ви щий на гляд за во ло сни ми і верхніми
сільськи ми су да ми був по кла де ний на ми ро вий з’їзд. Ми ро вий з’їзд міг ви да -
ва ти особ ли вий на каз для цих судів, що пред став ляв ся міністру юс тиції. Ми -
ро во му з’їзду та кож на ле жа ла дис циплінар на вла да над во ло сни ми суд дя ми27.

Та ким чи ном, во лос ний суд, за ко но дав чо ство ре ний у про цесі се лянсь кої
ре фор ми 1861 р., став най важ ливішим еле мен том се лянсь ко го са мо вря ду ван -
ня і ме ханізмом ре алізації норм зви чаєво го пра ва. На жаль, су до ва ре фор ма
1864 р. не торк ну ла ся во лос них судів. Но ва су до ва си с те ма ви клю чи ла пе ре -
важ ну більшість – се лян ст во – з ре ш ти на се лен ня, оскільки по всяк денні юри -
дичні пи тан ня, а во ни скла да ли ос нов ну ча с ти ну су до вих справ, вирішу ва ли ся
на ос нові зви чаєво го пра ва, а не за галь но го для усіх гро ма дян за ко ну. То му
про го ло ше ний су до ви ми Ста ту та ми 20 ли с то па да 1864 ро ку прин цип рівності
всіх станів пе ред за ко ном, ви я вив ся фікцією для се лян. З ви дан ням у 1889 р.
«Тим ча со вих пра вил що до во лос но го су ду» відбу ло ся поєднан ня адміністра -
тив но-поліцейсь кої та су до вої вла ди у во лос но му суді, що бу ло по вер нен ням
до до ре фор ме но го су до ус т рою. Во лосні судді бу ли підпо ряд ко вані адміністра -
тивній владі во лос но го стар ши ни. Во лос ний суд був збе ре же ний і за ко ном від

57РОЗДІЛ 1 • Історія держави і права. Історія юридичної науки



15 лип ня 1912 р., який вніс в ор ганізацію во лос но го су ду кілька поліпшень і
ос та точ но закріпив йо го зв’язок з ус та но ва ми ми ро вої юс тиції.
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мо лод ший на уко вий співробітник
Інсти ту ту дер жа ви і пра ва

ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

ПО ШИ РЕН НЯ ЮРИ С ДИКЦІЇ ВІЙСЬКО ВО-ПО ЛЬО ВИХ СУДІВ 
НІМЕЧ ЧИ НИ ТА АВ СТ РО-УГОР ЩИ НИ НА УК РАЇНСЬКЕ НА СЕ ЛЕН НЯ

У 1918 РОЦІ: СПРО БА ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВО ГО ОС МИС ЛЕН НЯ

Досліджується про бле ма взаємин ук раїнських влад них ре жимів із ко ман ду ван ням
військо вих кон тин гентів Німеч чи ни та Ав ст ро-Угор щи ни що до ор ганізації су до чин ст -
ва та по ши рен ня ос танніми юри с дикції влас них військо во-по льо вих судів на гро ма дян
Ук раїни. Роз кри вається ево люція політи ки сторін що до за зна че но го пи тан ня та
досліджується йо го пра во ве оформ лен ня.
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Клю чові сло ва: Ук раїнська На род на Ре с публіка, Ук раїнська Дер жа ва, Чет вер ний
со юз, військо ва до по мо га, військо во-по льо ве су до чин ст во.

Ма кар чук А. В. Рас про ст ра не ние юри с дик ции во ен но-по ле вых су дов Гер ма нии

и Ав ст ро-Вен г рии на ук ра ин ское на се ле ние в 1918 го ду: по пыт ка ис то ри ко-пра во -

во го ос мыс ле ния.

Ис сле ду ет ся про бле ма вза и мо от но ше ний ук ра ин ских вла ст ных ре жи мов с ко ман -
до ва ни ем во ен ных кон тин ген тов Гер ма нии и Ав ст ро-Вен г рии в во про сах ор га ни за ции
су до про из вод ст ва и рас про ст ра не ния по след ни ми юри с дик ции соб ст вен ных во ен но-по -
ле вых су дов на ук ра ин ских граж дан. Рас кры ва ет ся эво лю ция по ли ти ки сто рон в дан -
ном во про се, ис сле ду ет ся его юри ди че с кое оформ ле ние.

Клю че вые сло ва: Ук ра ин ская На род ная Ре с пуб ли ка, Ук ра ин ская Дер жа ва, Чет вер -
ной со юз, во ен ная по мощь, во ен но-по ле вое су до про из вод ст во.

Makarchuk A. V. Spreading of jurisdiction of drumhead court-martials of Germany

and Austria-Hungary on Ukrainian citizens in 1918: a legal historical research.

The relations between Ukrainian governments and military command of Germany and
Austria-Hungary on the issue of organization of courts and spreading of jurisdiction of drum-
head court-martials of Quadruple alliance on Ukrainian citizens are studied. The evolution of
policy of the parties on the issue is disclosed and the assessment of its legalization is per-
formed.

Key words: Ukrainian People’s Republic, Ukrainian State, Quadruple alliance, military
aid, drumhead court-martial. 

По ши рен ня на ук раїнських гро ма дян юри с дикції військо вих судів дер жав
Чет вер но го со ю зу, здійсне не не вдовзі після вве ден ня со юз них військ на те ри -
торію УНР, є од ним із про блем них пи тань у взаєми нах сторін на за вер шаль но -
му етапі Пер шої світо вої війни. За зви чай, цей акт роз гля дається у без по се ред -
нь о му зв’яз ку із по даль шим ге ть мансь ким пе ре во ро том як до каз послідо вно го
втру чан ня німець ко го військо во го керівництва у внутрішньо ук раїнські про це -
си. Утім, роз гля да ти цей акт у відриві від за галь но го роз вит ку відно син у ца -
рині криміна ль но го су до чин ст ва про тя гом усь о го періоду пе ре бу ван ня
військо вих сил Чет вер но го со ю зу на ук раїнській те ри торії, на на шу дум ку, не -
ко рект но. Тож ме та цієї статті – да ти пра во ву оцінку склад но му пе ребігу за зна -
че них відно син, спи ра ю чись як на ре зуль та ти по пе редніх дослідників
(О. В. Ти мо щу ка, В. І. Го ло вчен ка, В. Ф. Сол да тен ка, О. О. Ку раєва, Р. Я. Пи -
ро га, Н. В. Кри ши ної та ін.), так і на нові до ку мен тальні ма теріали, які вда ло -
ся ви я ви ти у фон дах Цен т раль но го дер жав но го архіву ви щих ор ганів вла ди та
уп равління Ук раїни (ЦДА ВО Ук раїни).

Як відо мо, війська Німеч чи ни та Ав ст ро-Угор щи ни, що при бу ли до Ук раї -
ни за за про шен ням пред став ників Ра ди На род них Міністрів, зустріли тут
анархію, спри чи не ну про валь ною політи кою влад но го ре жи му що до ор гані -
зації адміністра тив но го апа ра ту на місцях. Окрім то го, місце ве на се лен ня,
особ ли во се лян ст во, з не довірою по ста ви лось до при хо ду військ, які ще не дав -
но бу ли во ро га ми у Світовій війні.

У такій об ста новці керівництво військо вих кон тин гентів бу ло зму ше но са -
мостійно шу ка ти спо со би не ли ше до сяг нен ня по ряд ку, але й га ран ту ван ня
влас ної без пе ки. На по чат ко во му етапі со юзні війська не вда ли ся до рішу чих
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ши ро ко мас штаб них за ходів. За сто су ван ня ни ми ка раль них за ходів до ук раїн -
сько го на се лен ня за вчи нені зло чи ни здійсню ва лось у по за су до во му по ряд ку
та ма ло, здебільшо го, індивіду аль ний ха рак тер.

Утім, такі за хо ди ма ли ли ше об ме же ний вплив на за гроз ли ву криміно ген -
ну си ту ацію у країні. Війська бу ли зму шені вда ти ся до ра ди кальніших дій. Уже
21 бе рез ня 1918 р. вий ш ло роз по ря д жен ня А. фон Лінзінге на про за про ва д жен -
ня на те ри торії Ук раїни за конів воєнно го ча су та смерт ної ка ри1. Се ред по ру -
шень, які підля га ли по ка ран ню, за зна ча ли ся: не ви ко нан ня військо вої при ся ги,
шпіонаж, дер жав на зра да, по ру шен ня публічно го спо кою, за клик до по встан -
ня то що2. Роз по ря д жен ня по ши рю ва ло юри с дикцію німець ких військо во-по -
льо вих судів на всіх меш канців те ри торій, де бу ло ого ло ше но військо вий стан.

Да на си ту ація бу ла не прий нят ною для ук раїнсько го уря ду. За до ру чен ням
Ра ди На род них Міністрів3, міністр су до вих справ М. С. Тка чен ко вже 23 бе рез -
ня 1918 р. відповів на роз по ря д жен ня А. фон Лінзінге на цир ку ля ром до про ку -
ра торів ок руж них судів, у яко му, зо к ре ма, на га ду вав, що іно земні су ди не ма -
ють за кон ної си ли в УНР, для су ду над гро ма дя на ми дер жа ви існує си с те ма за -
галь них судів і військо вих судів при ко мен дан тах військо вих ча с тин. Міністр
ок ре мо відзна чив, що німецькі військо во-по льові су ди мо жуть су ди ти ли ше
своїх військо вих4. Підсу мо ву ю чи, М. С. Тка чен ко пря мо вка зав, що «за су д жу -
ван ня німець ки ми й австрійськи ми су да ми гро ма дян УНР є втру чан ня в за кон -
ну су до ву власть і то му яв ляється без за кон ним вчин ком»5.

Вва жаємо не обхідним по го ди ти ся з до во да ми М. С. Тка чен ка, оціню ю чи
відповідні дії військо во го керівництвом за про ше них армій як фак тич не по ру -
шен ня норм міжна род но го пра ва. Вод но час слід кон ста ту ва ти, що в си ту ації
су до во го ва ку у му та кий крок німець ко го ко ман ду ван ня був віднос но ви му ше -
ним.

На підтвер д жен ня цієї те зи на ве де мо свідчен ня, за ли шені апа ра том Хер -
сонсь кої міської ду ми. Так, 8 квітня 1918 р. ду ма звер ну ла ся із за кли ком до
меш канців міста, яким повідо ми ла про до сяг нен ня кон сен су су з місце вим ав -
ст ро-угорсь ким військо вим ко ман ду ван ням у справі військо во-по льо во го су до -
чин ст ва. Йшло ся про те, що згідно з до сяг ну ти ми до мо вле но с тя ми ав ст ро-
угорсь ка сто ро на не пе ресліду ва ти ме на се лен ня за політич ною оз на кою, згод -
на не про дов жу ва ти пе ресліду ван ня що до осіб, які хоч і чи ни ли опір при вступі
військ Ав ст ро-Угор щи ни, але зго дом, не здійсню ю чи інших криміна ль них по -
ру шень, до б ровільно зда ли зброю. Осо бам, які вчи ни ли зло чи ни, ма ло га ран -
ту ва ти ся пра во на суд і по вне до су до ве слідство. Ра зом з тим Хер сонсь ка
міська ду ма за кли ка ла про дов жу ва ти мир ну пра цю та «не підда ва ти ся пе -
ребільше ним і безпідстав ним чут кам і по бо ю ван ням». Та кож міською ду мою
бу ло ор ганізо ва но спеціаль ну комісію для на дан ня юри дич ної до по мо ги осо -
бам, при тяг ну тим до військо во-по льо во го су ду6. 

Вва жаємо, що до сяг ну тий у цьо му разі кон сен сус свідчить про усвідо млю -
ва ну сто ро на ми йо го взаємо вигідність та ви ва же не став лен ня місце во го са мо -
вря ду ван ня до по ши рен ня юри с дикції військо во-по льо вих судів. Утім, на да -
но му етапі такі яви ща не ма ли си с те ма тич но го ха рак те ру.

Зро зуміло, що по ро зуміння з ук раїнськи ми пред став ни ка ми шу ка ли не ли -
ше керівни ки підрозділів на місцях, а й ви ще ко ман ду ван ня на за галь но дер -
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жав но му рівні. На ве де мо фраг мент до повіді ко ман ду ва ча Ав ст ро-Угорсь кої
Східної армії від 23 квітня 1918 р. за підсум ка ми пе ре го ворів із пред став ни ка -
ми УНР: «Ук раїнські су дові ор га ни в оку по ва них цісарсь ки ми війська ми об ла -
с тях у те перішній час не існу ють. То му вкрай не обхідно це пи тан ня ук раїн -
ської підсуд ності виз на чи ти хо ча б тим ча со во, до ки ук раїнські су дові ор га ни
не поч нуть пра цю ва ти. Най простішим бу ло б, як би ук раїнський уряд по го див -
ся з тим, щоб певні пра во по ру шен ня, виз на чені за зго дою обох сторін, роз гля -
да ли наші військо во-по льові су ди і сто сов но ук раїнських гро ма дян»7.

Подібний підхід вик ли кав рішу че за пе ре чен ня ук раїнсько го керівництва,
яке ви прав да но вва жа ло такі наміри спро бою втру чан ня у влас ну внутрішню
ком пе тенцію. Про те Раді На род них Міністрів нічо го бу ло йо му про ти с та ви ти,
оскільки дієво го ук раїнсько го су до во го апа ра ту не існу ва ло і на вряд чи вда ло -
ся б знай ти до стат ню кількість кваліфіко ва них кан ди датів для за пов нен ня ва -
кансій суддівсько го кор пу су, мо раль но го то вих співпра цю ва ти з німець ки ми та
ав ст ро-угорсь ки ми військо ви ми вла с тя ми.

Політи ка ко ман ду ван ня військ Чет вер но го со ю зу прин ци по во зміни ла ся
внаслідок прий нят тя кур су на заміну дер жав но го ре жи му в УНР – із санкції
ви що го берлінсько го ко ман ду ван ня – 23 квітня 1918 р.8 На ступ но го дня у
Києві відбу лась на ра да ви щих німець ких та ав ст ро-угорсь ких військо вих і
дип ло ма тич них по са довців, на якій об го во рю ва лось ви роб лен ня спільної
політи ки що до си ту ації в Ук раїні. Се ред іншо го сто ро ни дійшли зго ди що до
май бут нь о го су до ус т рою, який мав ба зу ва тись на та ких за са дах: (а) для всіх
вчинків і зло чинів су про ти со юз них військ ус та нов лю ють ся німецькі та ав ст -
ро-угорські по льові су ди; (б) ук раїнська юс тиція має бу ти за хи ще на від те ро -
ру будь-яких політич них ор ганізацій; (в) у разі відсут ності в Ук раїні відповід -
них військо вих су до вих за конів ма ють за сто со ву ва тись за ко ни Цен т раль них
дер жав9. То го ж дня ці за са ди бу ли уз го д жені на зустрічі ге не рал-лей те нан та
В. Гре не ра з П. П. Ско ро падсь ким, у ході об го во рен ня умов підтрим ки («не -
втру чан ня») со юз них військ у разі успішно го здійснен ня ге не ра лом П. П. Ско -
ро падсь ким дер жав но го пе ре во ро ту.

Прак тич ним втілен ням прий ня то го на пе ре додні німця ми та австрійця ми
рішен ня ста ло підпи сан ня 25 квітня 1918 р. на ка зу № 21 ге не рал-фельд мар ша -
ла Г. фон Ейх гор на, фор маль но ви да но го у відповідь чи то на арешт, чи то на
ви к ра ден ня банкіра А. Ю. До б ро го, який співпра цю вав із німця ми. Відповідно
до цьо го на ка зу німецькі військо во-по льові су ди ого ло шу ва лись ви ключ ни ми
ор га на ми криміна ль ної юс тиції на всій те ри торії Ук раїни, «де тільки пе ре бу ва -
ють німецькі війська»10. За три дні, 28 квітня 1918 р., ко ман ду ван ня Ц. і К. Ав -
ст ро-Угорсь кої Східної армії, ви да ло ана логічне роз по ря д жен ня № 3964 про
по ши рен ня на ук раїнських гро ма дян юри с дикції військо во-по льо вих судів на
всій те ри торії пе ре бу ван ня військ Ав ст ро-Угор щи ни11.

На каз Г. фон Ейх гор на № 21 не вста но вив пе реліку зло чинів, да ю чи ши ро -
ке фор му лю ван ня, за яким ор га нам німець кої військо вої юс тиції підля га ють
«всі вчин ки про ти гро мадсь ко го по ряд ку, а та кож карні зло чи ни про ти німець -
ких та со юз них військ, як і про ти всіх осіб, що до них на ле жать»12. Да не фор -
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му лю ван ня не вла ш то ву ва ло ук раїнську сто ро ну, оскільки, «ви ка за не в ду же
ши ро ких ви ра зах», доз во ля ло місце во му ко ман ду ван ню ви да ва ти роз по ря д жен -
ня, ого ло шу ю чи юри с дикцію влас них су до вих інсти туцій що до на про чуд ши -
ро ко го ко ла діянь, без фор маль но го по ру шен ня на ка зу Го ло вно ко ман ду ван ня13.

Так, 7 трав ня 1918 р. ко ман дир І армійсько го кор пу су ге не рал-лей те нант
Мен гельбір ого ло сив меш кан цям м. Хар ко ва й око лиць про по ши рен ня юри с -
дикції німець ких військо во-по льо вих судів, зо к ре ма, на такі ви ди зло чинів:
підбу рю ван ня до за ко ло ту про ти німець ких військ, підбу рю ван ня до не по слу -
ху се ред німець ких військо во служ бовців, підпал, по топ, вивільнен ня з-під вар -
ти за три ма них у спра вах, що роз гля да ють ся військо во-по льо ви ми су да ми. Усі
пе релічені зло чи ни, за леж но від сту пе ня їх серй оз ності, ка ра ли ся смерт ною
ка рою че рез розстріл або ка тор гою від двох років до довічної чи ув’яз нен ням
до де ся ти років14.

Ав ст ро-угорсь ка сто ро на здійсню ва ла де що іншу політи ку і на пе ред чітко
вста но ви ла пе релік діянь, що підля га ли роз гля ду ав ст ро-угорсь ким військо во-
по льо вим су дом. Бе ру чи до ува ги парт нерські зно си ни ав ст ро-угорсь кої та
німець кої сторін, в яких пер ша виз на ва ла зверхність дру гої у спра вах вста нов -
лен ня спільної політи ки що до військо во го су до чин ст ва15, мо же мо ствер д жу ва -
ти, що австрійський пе релік уз го д жу вав ся з не фор малізо ва ним пе реліком
німець кої військо во-по льо вої юс тиції. Ті ж не публіку ва ли йо го ли ше то му, що
німець ка сто ро на не хотіла на пе ред ста ви ти се бе в жодні рам ки.

От же, згідно з на ка зом № 3964 ав ст ро-угорсь ким військо во-по льо вим су -
дам підля га ли такі ка те горії зло чинів: (1) на дан ня до по мо ги де зер ти рам та
втіка чам; (2) шпи гун ст во та інші дії про ти військо вих влад дер жа ви, до яких,
зва жа ю чи на об ста ви ни, відно си ли та кож во лодіння і зберіган ня зброї, ви -
бухівки та амуніції і не зда чу та ких пред метів на ви мо гу відповідних
адміністрацій; (3) відкри те по ру шен ня суспільно го по ряд ку; (4) по встан ня;
(5) зло чи ни про ти залізниць, на леж но го їм май на та інших пред метів, що за -
без пе чу ють їх ро бо ту; (6) відкриті по ру шен ня, зло чи ни, на сильні дії на
залізниці, а та кож за ма хи на них, здійснені не без печ ним спо со бом; (7) псу ван -
ня дер жав но го те ле граф но го та те ле фон но го зв’яз ку; (8) уш ко д жен ня чу жої
влас ності або підпал – як що такі дії вчи ня ють ся у приміщен нях, що ви ко ри с -
то ву ють ся військо вим відом ст вом або ста нов лять не без пе ку для осіб Ц. і К.
об’єд на ної армії або їх поч ту; (9) за сто су ван ня на силь ст ва або вмо ти во вані по -
гро зи що до осіб, на леж них до ав ст ро-угорсь ких відомств; (10) за вдан ня по ра -
нень, що при зве ли до за ги белі; (11) вбив ст во; (12) тяжкі тілесні уш ко д жен ня;
(13) розбій; (14) крадіжка; (15) мар но т рат ст во; (16) об ман; (17) спри ян ня та по -
соб ництво зло вмис ни кам; (18) об ра за вар то вих та інші не пра вильні дії су про -
ти ав ст ро-угорсь ких військ та їх членів16.

Згідно з роз’яс нен ням до цьо го на ка зу, ви да ним у червні 1918 р., військо -
во-по льо вим су дам со юз ників ма ли підля га ти та кож й зло чи ни, що зачіпа ють
інте ре си со юз них армій хо ча б опо се ред ко ва но, зо к ре ма й підбу рю ван ня до по -
встан ня чи не по слу ху що до уря ду Ук раїнської Дер жа ви чи її за конів17.

Ціка вою бу ла прак ти ка пра во за с то су ван ня що до ок ре мих ка те горій зло -
чинів. Так, 1 ве рес ня 1918 р. ко ман ду ван ня Ц. і К. Східної армії ого ло си ло, що
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во лодіння зброєю та ви бу хо ви ми ре чо ви на ми вка зує на підго тов ку за ма ху, і то -
му підля гає юри с дикції ав ст ро-угорсь ких військо во-по льо вих судів, що, втім,
бу ло вста нов ле но ще п. 3 пе реліку, на ве де но го на ка зом № 3964. На шу ува гу
при вер ну ло та ке по ло жен ня до ку мен та: «По відно шен ню до цьо го зло чин ст ва
ого ло шується по всій об ласті роз по ря д жен ня Східної Армії військо вий стан,
ко т рий виз на чає в цім ви пад кові ка ру смер тель ну» 18. Вста нов лен ня воєнно го
ста ну не за га лом, а що до пев ної ка те горії пра вовідно син, є, на на шу дум ку,
при кла дом по шу ку ком промісу між інте ре сом ге ть мансь кої вла ди збе рег ти ав -
то ри тет в очах на се лен ня та праг нен ням га ран ту ва ти без пе ку ав ст ро-угорсь ких
військ на ви па док аг ре сив них дій з бо ку місце во го на се лен ня.

В той же час но ва ге ть мансь ка адміністрація кон ст рук тив но підійшла до
про бле ми по шу ку по ро зуміння із німець ким та ав ст ро-угорсь ким ко ман ду ван -
ням у пи танні роз ме жу ван ня підсуд ності. Уже у травні у Києві із пред став -
ників Міністер ст ва су до вих справ ство ре но комісію під го ло ву ван ням то ва ри -
ша міністра про фе со ра С. В. За вадсь ко го, по кли ка ну роз ро би ти про по зиції ук -
раїнсько го уря ду що до роз ме жу ван ня підсуд ності між ук раїнськи ми та німець -
ки ми й ав ст ро-угорсь ки ми су да ми. Підго тов ле ний комісією до ку мент пе ре -
дусім містив про по зицію об ме жи ти підсудність ав ст ро-німець ких судів спра -
ва ми про зло чи ни, спря мо вані без по се ред ньо або побічно про ти ав ст ро-
німець ких військ, і пра во по ру шен ня ми, скоєні чи на ми ав ст ро-німець ких
військ. Про по зиції та кож сто су ва лись рег ла мен ту ван ня взаємодії ав ст ро-
німець ких та ук раїнських слідчих, про ку рорсь ких і су до вих ор ганів у на прям -
ку по ши рен ня взаємної співпраці у криміна ль но му су до чинстві19.

Відповідь на ці про по зиції за підпи са ми на чаль ни ка шта бу німець ких
військ ген. Гре не ра і військо во го упов но ва же но го Ав ст ро-Угорсь кої Східної
армії май о ра Фляйш ма на надійшла 30 черв ня 1918 ро ку. Німець ка та ав ст ро-
угорсь ка адміністрації прин ци по во по го ди лись із вис лов ле ни ми про по -
зиціями, що прав да, з пев ни ми за сте ре жен ня ми. Зо к ре ма, у відповіді «дип ло ма -
тич но» оми ну ли виз нан ня пер шо го пунк ту, вис лов ле но го ук раїнською сто ро -
ною, про об ме жен ня юри с дикції судів зло чи на ми, сто ро ною яких ви с ту па ють
військові чи ни німець ко-австрійських армій. На томість місти лась ре мар ка про
мож ливість ук раїнських гро ма дян звер та тись «за спри ян ням» до судів со юз -
ників, які у цьо му разі здо бу ва ли б ши рокі мож ли вості за пи ту ва ти інфор мацію
в ук раїнської адміністрації. Та кож німець ко-австрійська сто ро на ви ма га ла
тіснішої співпраці су до вих інстанцій сторін, із за ли шен ням рішен ня що до виз -
на чен ня підсуд ності кож ної кон крет ної спра ви, у разі ви ник нен ня сумнівів,
німецькій сто роні20.

На на шу дум ку, до сяг нуті до мо вле ності оз на ча ли пев не по слаб лен ня уль -
ти ма тив них умов, вис лов ле них ви щим німець ким ко ман ду ван ням на пе ре додні
ге ть мансь ко го пе ре во ро ту. Уп ро довж ре ш ти ча су пе ре бу ван ня військ Німеч чи -
ни та Ав ст ро-Угор щи ни на те ри торії Ук раїни пи тан ня роз ме жу ван ня підсуд -
ності та інші суттєві пи тан ня функціону ван ня військо во-по льо вих судів прин -
ци по во не по ру шу ва лись, оскільки бу ли виз нані сто ро на ми ви чер па ни ми
30 черв ня 1918 р. 

У підсум ку відзна чи мо, що по ши рен ня юри с дикції військо во-по льо вих
судів Німеч чи ни та Ав ст ро-Угор щи ни на ук раїнських гро ма дян бу ло гру бим
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по ру шен ням як прин ципів міжна род но го пра ва, так і за ко но дав ст ва сторін.
Згідно з нор ма ми, закріпле ни ми у за ко но давстві дер жав Чет вер но го со ю зу, по -
ши рен ня юри с дикції військо во-по льо вих судів на цивільне на се лен ня до пу с ка -
лось ли ше на оку по ва них те ри торіях військо во го су про тив ни ка. Те ри торія
України та кою вва жа тись не мог ла. Про те відповідний крок військо во го ко ман -
ду ван ня со юз ників був рад ше ви му ше ним, вик ли ка ним слабкістю адміністра -
тив но го апа ра ту УНР, йо го не здатністю за без пе чи ти гро мадсь кий по ря док та
за хист со юз них військ від ук раїнсько го на се лен ня. То му не має підстав оціню -
ва ти цей захід як ча с ти ну за галь но го пла ну що до вста нов лен ня військо вої
окупації те ри торії Ук раїни. Про це свідчить і по слаб лен ня «військо во-по льо -
во го тя га ря» ук раїнської юс тиції, до сяг ну те за вдя ки рішу чим діям Ра ди
Міністрів Ук раїнської Дер жа ви.
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УДК 342.3
А. Ю. ІВА НО ВА,

кан ди дат юри дич них на ук

ЕВ РИ С ТИЧ НИЙ ПО ТЕНЦІАЛ КОН ЦЕПЦІЇ 
ДЕР ЖА ВИ ПЕ РЕХІДНО ГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕН НЯ 

ДЕР ЖА ВО ТВОРЧИХ ПРО ЦЕСІВ ДО БИ УК РАЇНСЬКОЇ РЕ ВО ЛЮЦІЇ 
1917–1921 рр.

Зроб ле но спро бу за сто су ван ня вис новків та уза галь нень кон цепції пе рехідної дер -
жа ви до дер жа во твор чих про цесів до би ук раїнської ре во люції 1917–1921 рр. По ру ше но
пи тан ня про мож ливість за сто су ван ня до дер жа во твор чих про цесів 1917–1921 рр.
терміна «пе рехідна дер жа ва» та вклю чен ня їх до «постімперсь ко го» кон тек с ту.

Клю чові сло ва: дер жа ва пе рехідно го періоду, пе рехідна дер жа ва, ук раїнська ре во -
люція 1917–1921 рр., Цен т раль на Ра да, Ге ть ма нат П. П. Ско ро падсь ко го, Ди рек торія,
Ук раїнська Дер жа ва, Ук раїнська На род на Ре с публіка.
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Ива но ва А. Ю. Эв ри с ти че с кий по тен ци ал кон цеп ции го су дар ст ва пе ре ход но го

пе ри о да для ис сле до ва ния го су дар ст во об ра зу ю щих про цес сов пе ри о да ук ра ин ской

ре во лю ции 1917–1921 гг. 

Пред при ня та по пыт ка при ме не ния вы во дов и обоб ще ний кон цеп ции пе ре ход но го
го су дар ст ва к го су дар ст во об ра зу ю щим про цес сам пе ри о да ук ра ин ской ре во лю ции
1917 – 1921 гг. Ста вит ся во прос о воз мож но с ти при ме не ния к го су дар ст во об ра зу ю -
щим про цес сам 1917–1921 гг. тер ми на «пе ре ход ное го су дар ст во» и впи са ния их в
«постим пер ский» кон текст.

Клю че вые сло ва: го су дар ст во пе ре ход но го пе ри о да, пе ре ход ное го су дар ст во, ук ра -
ин ская ре во лю ция 1917–1921 гг., Цен т раль ная Ра да, Ге ть ма нат П. П. Ско ро пад ско го,
Ди рек то рия, Ук ра ин ская Дер жа ва, Ук ра ин ская На род ная Ре с публика.

Ivanova A. Y. Heuristic potential of transitional state concept for the research in

state-making processes of the Ukrainian revolution 1917–1921.

Attempt to apply conclusions and generalizations of the transitional state concept for the
researches of the state-making processes of the Ukrainian revolution 1917–1921 is undertak-
en. The author questions if it’s possible to name the state-making process of 1917–1921 the
transitional state and to research it in the common «postimperial» context.

Key words: transitional state, state of the transit period, Ukrainian revolution of
1917–1921, Centralna Rada, Hetmanate, P. Skoropadskyi, Directorate of Ukraine, Ukranian
State, Ukranian People’s Republic.

Відхід від ме то до логічно го монізму призвів до по шу ку но вих те о ре ти ко-
ме то до логічних підходів, які б за до воль ня ли ви мо гам су час них дослідників
політи ко-пра во вих ре алій.

Особ ли вої кри ти ки за зна ло те, що об’єктом більшості юри дич них
досліджень є дер жав но-пра вові про це си та інсти ту ти ста тич но му стані. Як
наслідок удо с ко на лен ня їх здебільшо го відбу вається «по лінії ор ганізаційної
пе ре бу до ви пра во твор чої та пра во ре алізаційної прак тик, а не в плані зміни
змісту, ме тодів та сти ля пра во вої діяль ності»1. За сто су ван ня та ко го «ста тич но -
го підхо ду» доз во ляє на уко во ре кон ст ру ю ва ти кон крет ну дер жав но-пра во ву
си с те му, од нак не дає мож ли вості ос мис ли ти її по вною мірою та усвідо ми ти її
місце в за галь но те о ре тич но му кон тексті.

Вод но час важ ли вою ме тою юри дич них досліджень є ви яв лен ня го ло вних
тен денцій та за ко номірно с тей досліджу ва них про цесів та явищ2. 

У цьо му сенсі кон цепція дер жав пе рехідно го періоду, що ос таннім ча сом
ак ту алізу ва ла ся в російській та вітчиз няній юри дичній на уці, про по нує цінний
інстру мен тарій для істо ри ко-пра во вих досліджень.

Ідея ця не но ва. Во на ба зується на політо логічних кон цепціях та підхо дах
що до про блем пе рехідно го суспільства (кон цепції політич но го роз вит ку, мо -
дернізації, тран зи то логічний, ве с тернізації то що). Об’єднує їх спільна про бле -
ма ти ка – пе рехід від од них якісних змін соціаль ної ди наміки та інсти -
туціональ ної си с те ми до інших3, од нак кож на про по нує влас ний век тор або
орієнтир та ко го роз вит ку.

У ра дянсь кої юри дичній історіог рафії досліджен ня про блем пе рехідних
дер жав ма ли здебільшо го соціалістич но-орієнто ва ний на прям, який втілив ся в
кон цепцію ти пу дер жа ви, пе рехідної до соціалістич ної.
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Го ло вним над бан ням су час ної юри дич ної на уки ста ло виз нан ня ба га то -
варіант ності роз вит ку дер жав пе рехідно го періоду. Йдеть ся про те, що мож ли -
вим век то ром роз вит ку мо же ста ти і по вер нен ня до по пе ред нь о го ти пу дер жа -
ви, а га ран ту ва ти по зи тив не втілен ня пев ної орієнтації (век то ру) в но ву мо дель
дер жа ви не мож ли во4. 

Вар то за ува жи ти, що ра дянські та по ст ра дянські (В. Є. Чиркін, В. М. Яку -
шик та ін.) на уковці ствер д жу ють про на явність ок ре мо го пе рехідно го ти пу
дер жа ви, мож ли во го як пев ний міжти по вий стан у різних ти по логіях. Вод но -
час су часні на уковці роз гля да ють фе но мен пе рехідних дер жав шир ше та не на -
ма га ють ся впи са ти йо го в кон крет ну ти по логію. То му термін «пе рехідний тип»
ви ко ри с то вується ни ми до волі обе реж но, на да ю чи пе ре ва гу ней т ральнішо му –
стан, різно вид, період. На при клад, пе рехідна дер жа ва як різно вид дер жа ви5. 

В. В. Со рокін за зна чає, що в пе рехідний період відбу вається спро ба од но -
час ної зміни змісту та фор ми дер жа ви6. От же, логічно при пу с ти ти, що
сутність пе рехідної дер жа ви мож на усвідо ми ти ли ше як що ви я ви ти тен денції
та за ко номірності роз вит ку цих ка те горій у кон крет но-істо рич ний період.

Вда лим для за сто су ван ня кон цепції пе рехідної дер жа ви ви дається період
ак тив но го дер жа во тво рен ня 1917–1921 рр. Цілісно му ба чен ню цих про цесів
сприяє кон цепція ук раїнської ре во люції, об сто ю ва на В. Ф. Сол да тен ком та
вітчиз ня ни ми су ча сни ми істо рич ни ми шко ла ми за га лом. Події поч. ХХ ст. на
те ри торії Ук раїни роз гля да ють ся як єди ний ре во люційний про цес. Від за галь -
но російсько го по сту пу йо го відрізняє якісний зміст, що підкрес лює у меті ру -
ху два на ча ла – національ но-виз воль не і соціаль но-виз воль не7.

За ува жи мо певні ме то до логічні особ ли вості та ко го підхо ду. Так, кон цепція
пе рехідної дер жа ви в юри дич них на уках по чи на ла роз роб ля ти ся індук тив ним
ме то дом, ко ли уза галь нен ня досвіду пе рехідних дер жав, ча с то су час них ав то -
рам кон цепції, доз во ли ло си с те ма ти зу ва ти їх за век то ром роз вит ку, а та кож ви -
ве с ти схе му (етапність) їх роз вит ку.

У ви ко ри с танні кон цепції дер жа ви пе рехідно го періоду для вив чен ня до би
ук раїнської ре во люції за сто со вується де дук тив ний ме тод – за про по но вані
авто ра ми уза галь нен ня на кла да ють ся на цілком кон крет ний істо рич ний
матеріал, який пе ре дує у часі істо рич но му періоду, на ос нові вив чен ня яко го
ав то ри кон цепції ро би ли свої вис нов ки. Відповідно, є ри зик пе ре тво рен ня
узагаль не ної схе ми на кон крет ну періоди зацію, що ви дається ме то до логічно
не пра виль ним. З іншо го бо ку, та ке зво рот не звер нен ня ви ма гає чіткіших
критеріїв вирізнен ня етапів роз вит ку, які ще має ви ро би ти кон цепція дер жа ви
пе рехідно го періоду.

Слід вра хо ву ва ти і те, що пе рехідні про це си, які відбу ва ли ся в різні істо -
ричні періоди, ма ють свої особ ли вості. Так, дослідни ки су час них пе рехідних
про цесів за ува жу ють, що ос танні «ма ють цілий ряд ха рак те ри с тик, що суттєво
відрізня ють їх від ана логічних соціаль них зру шень в ми нулі епо хи історії люд -
ст ва»8.

Виз на чи мо де які особ ли вості фор ми дер жав, ут во ре них внаслідок се цесії
(ви хо ду із скла ду дер жа ви), що спо с теріга ють ся на при кладі влад них ре жимів
до би ук раїнської ре во люції. 
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Усвідо млен ня ба жан ня та по тенцій до са мостійно го уря ду ван ня на ук раїн -
ських те ри торіях спо ну ка ла до оформ лен ня ор ганів національ ної вла ди та
відмо ви від керівних ор ганів дер жав но го апа ра ту Російської імперії. От же, у
Цен т раль ної Ра ди ви ни кає не обхідність не ли ше ре кон ст рукції, а й фак тич но
по вної по бу до ви та ор ганізації дер жав но го апа ра ту, особ ли во ви щих та цен т -
раль них ор ганів вла ди. Зо к ре ма, бу ло за сно ва но ор ган вла ди із за ко но дав чи ми
по вно ва жен ня ми – влас не Ук раїнську Цен т раль ну Ра ду, яка діяла в формі За -
галь них Зборів та Ма лої Ра ди; Ге не раль ний се к ре таріат (зго дом – Ра да мініст -
рів) та се к ре тар ст ва (зго дом – міністер ст ва) як відповідно вищі та цен т ральні
ор га ни ви ко нав чої вла ди; а та кож Ге не раль ний суд та Апе ляційні су ди (Київ -
ський, Харківський та Одесь кий) як ви щий та апе ляційні ор га ни су до вої вла ди. 

Оче вид но, що про цес по бу до ви дер жав но го уп равлінсько го апа ра ту ви ма -
гає не аби я ких ма теріаль них, ка д ро вих та ча со вих ре сурсів, яких у пе рехідних
дер жав про сто не має. Вод но час на ступні за Цен т раль ною Ра дою владні ре жи -
ми – Ге ть ма нат П. П. Ско ро падсь ко го та Ди рек торія, – за вдя ки, мож ли во, не -
до ско налій, але на явній базі мог ли ко ри с ту ва ти ся та ким інстру мен том як ре -
фор му ван ня існу ю чої си с те ми ви щих та цен т раль них ор ганів вла ди, що спри -
я ло швид шо му оформ лен ня дер жав но го апа ра ту відповідних влад них ре жимів.

З іншо го бо ку, не мож на не виз на ти, що в умо вах військо вої бо роть би за
вла ду та не стабільності кон тро ль о ва ної те ри торії но во с тво рені ор га ни не
завжди та не усю ди ма ли фак тичні мож ли вості для ре алізації своїх влад них по -
вно ва жень. То му оз на ка ча су – невідповідність про го ло ше них та впро ва д же -
них de jure інсти туцій та прин ципів їх діяль ності ре аль но му ста ну ре чей, яка,
утім, ма ла здебільшо го ча ст ко вий ло каль ний ха рак тер.

Іншою ха рак тер ною ри сою є тим ча совість ба га ть ох з про го ло ше них та уп -
ро ва д же них дер жав них інсти туцій, а та кож прин ципів їх ор ганізації та діяль -
ності. Та кий стан ча с то су про во д жується про го ло шен ням іншої пер спек ти ви
роз вит ку (оформ лен ня си с те ми ор ганів вла ди за га лом, їх струк тур ної по бу до -
ви, поділу по вно ва жень то що), ніж фак тич но існу ю ча. До речі, та ка «тим ча -
совість» для ба га ть ох ав торів слу гує «ви прав до ву ю чим» фак то ром. Так, на при -
клад, Г. В. Па пакін за зна чає, «що ж до мо нархічних зазіхань, … то во ни не про -
сте жу ва ли ся ані в ос нов них до ку мен тах, ані в діяль ності ге ть ма на»9. Вод но час
відо мо при наймні два про ек ти Кон сти туції Ук раїнської Дер жа ви10 один з яких
закріплю вав ре с публікансь кий фор му правління, а інший – кон сти туційну мо -
нархію. От же те, що П. П. Ско ро падсь ким не бу ло закріпле но ані мо нархічний,
ані ре с публікансь кий устрій не оз на чає не мож ливість ре алізації од но го з цих
век торів у по даль шо му, а свідчить ли ше про не виз на ченість на пев ний істо рич -
ний мо мент фор ми правління дер жа ви, або, ймовірніше, про не ба жан ня про -
во ку ва ти про ти сто ян ня політич них опо нентів з цьо го пи тан ня.

До дат ко вим фак то ром, який не обхідно вра хо ву ва ти, є фак тичні дії кон крет -
но го уря ду, спря мо вані на ут вер д жен ня то го чи іншо го дер жав но го ла ду. Так,
Ге ть ман П. П. Ско ро падсь кий не виз на чав чітко го орієнти ру, але фак тич но кон -
цен т ру вав всю по вно ту вла ди в своїх ру ках. Про невідповідність йо го дек ла -
рацій фак тич ним діям за зна чає, зо к ре ма, О. М. Ми ро нен ко11. Ди рек торія про -
го ло си ла своїм орієнти ром ре с публікансь ку фор му правління з прин ци па ми
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поділу вла ди та пар ла мен та риз му, а та кож тим ча совість влас но го правління,
але на прак тиці всі владні по вно ва жен ня по сту по во зо се ре ди ли ся у С. В. Пет -
лю ри. Ви дається, що ре аль но оціню ва ти пер спек ти ви роз вит ку та оформ лен ня
дер жав ності в та ких умо вах до волі склад но, навіть не мож ли во.

Певні особ ли вості у до бу ук раїнської ре во люції, оче вид но в усіх пе ре -
хідних дер жа вах, має ре алізація прин ци пу поділу вла ди, про го ло ше но го та
фор маль но закріпле но го усіма то го ча сни ми влад ни ми ре жи ма ми, крім ра -
дянсь ко го.

По-пер ше на явність чин них на ла го д же них відпраць о ва них ме ханізмів, які
хо ча й не впи су ва лись в пер спек тив ну (впро ва д жу ва ну) фор му дер жа ви, од нак
бу ли тра диційни ми та ус та ле ни ми на пев них те ри торіях. Так ста ло ся із про ку -
ра ту рою, яка тра диційно вхо ди ла до си с те ми су до вої вла ди та за ли ши лась там
після ре форм. Це ж сто сується інсти ту ту оп ри люд нен ня за ко но дав чих актів.
На при клад, у до бу Цен т раль ної Ра ди ав то ри відповідно го за ко но про ек ту кри -
ти ку ва ли як не при род ну си ту ацію, ко ли оп ри люд нен ня за конів відно си лось до
ком  пе тенції ви що го ор га ну су до вої вла ди. Утім, та ка прак ти ка бу ла тра дицій -
ною для Російської імперії, по вер нув ся до неї у за ко но давчій діяль ності і
Гетьман.

Іншою ха рак тер ною ри сою ста ло поєднан ня в од них інсти туціях функцій
різних гілок (га лу зей) вла ди. Так, і за Ге ть ма на ту, і за Ди рек торії уряд – ор ган
ви ко нав чої вла ди, брав ак тив ну участь у за ко но творчій діяль ності. Зо к ре ма, всі
за ко ни Ук раїнської Дер жа ви до за твер д жен ня Ге ть ма ном про хо ди ли стадію
роз гля ду та ух ва лен ня Ра дою міністрів.

За га лом, відсутність пев ної універ саль ної мо делі поділу вла ди, що за без пе -
чи ла б дер жаві якість де мо кра тич ної12, дає підста ви ствер д жу ва ти про мож -
ливість та за ко номірність мно жин ності варіантів та кої ор ганізації. А для про -
це су по шу ку оп ти маль ної фор ми кон крет ної дер жа ви з її історією та тра -
диціями дер жав но го ус т рою, ета пом роз вит ку суспільно-політич них відно син,
змішу ван ня еле ментів різних мо де лей дер жав ності у різних про порціях ви -
дається невід’ємним яви щем.

Та ка си ту ація при зво дить до діаме т раль но про ти леж них оцінок ха рак те ру
вла ди та фор ми дер жа ви. Так, на при клад, фор му правління дер жа ви в період
уря ду ван ня Ге ть ма на П. Ско ро падсь ко го на зи ва ли і мо нархією з дик та торсь ки -
ми по вно ва жен ня ми Ге ть ма на13, і маріок ратією, підкон т роль ною і фак тич но
підпо ряд ко ва ною німець ко-австрійсько му ко ман ду ван ню14, і фор мою, пе ре -
хідною до пре зи дентсь кої ре с публіки15. Відзна ча ють ав то ри та кож складність
і су пе реч ливість цієї фор ми дер жав ності – вод но час і ав то ри тар на, і до волі
лібе раль на фор ма правління, об ме же на як рам ка ми за ко ну, так і ча сом – до
скли кан ня Ук раїнсько го сей му. Ре с публіканські інсти туції пе ре ме жо ву ва лись
тут з оз на ка ми мо нархічної фор ми правління16. 

За га лом є підста ви вис но ву ва ти про змішаність фор ми правління ук -
раїнської дер жа ви за усіх влад них ре жимів, що вирізняється ха рак тер ною для
пе рехідних дер жав не стабільністю та не за вер шеністю. 

Цілком оче вид но, що усі на звані фак то ри при мен шу ють до стовірність
оцінок що до відне сен ня будь-яко го з досліджу ва них влад них ре жимів до пев -
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ної фор ми дер жав ності та за га лом змен шу ють ак ту альність та ких те о ре ти -
зацій.

Більш то го, як що виз на ти об ран ня оп ти маль них змісту і фор ми дер жа ви од -
ним з клю чо вих за вдань дер жа ви пе рехідно го періоду, то стає оче вид ним, що
пер ма нент на ди намічна зміна співвідно шен ня еле ментів зміша ної фор ми дер -
жа ви є цілком нор маль ним та за ко номірним яви щем для пе рехідної дер жа ви.

За ува жи мо, що В. Є Чиркін по руч із фор мою та змістом вва жав не обхідним
ви я ви ти ха рак тер вла ди пе рехідної дер жа ви. Йо го вис нов ки на цій ниві, хо ча й
по тре бу ють пев но го терміно логічно го осу час нен ня, ви гля да ють на ди во ак ту -
аль ни ми для ме ти на шої розвідки17. 

Так, за до би Цен т раль ної Ра ди вла да здійсню ва лась національ но орієнто -
ва ним се реднім кла сом (іме но ва ним в ра дянські ча си національ ною бур жу -
азією), аван гар дом яко го ви с ту па ла місце ва інтелігенція. 

Го ло вни ми прин ци па ми ор ганізації та кої вла ди вче ний виз на чає поділ вла -
ди та пар ла мен та ризм. Важ ли ве зна чен ня на дається ви бо рам та пред став ниць -
ким ор га нам вла ди, що оби ра ють ся на се лен ням в умо вах бо роть би партій.
Вба чається, що період Цен т раль ної Ра ди дослідни ки ча с то оціню ють ана -
логічним чи ном. Се ред ме тодів здійснен ня дер жав ної вла ди та ких ре жимів пе -
ре ва жа ють лібе ральні, по пу ляр ним є ши ро ке ви ко ри с тан ня про го ло ше них де -
мо кра тич них прав та сво бод.

Інша фор ма та ме то ди ре алізації дер жав ної вла ди при та манні бур жу аз но-
поміщицькій владі – са ме та ка оцінка ха рак те ру вла ди Ге ть ма на відо б ра же на в
Юри дичній ен цик ло педії18. Вла да ре алізується не од норідною гру пою, яка
об’єднує пред став ників різних інте ресів – ве ли ких зем ле влас ників та се ред нь -
о го кла су. 

Ха рак тер ним для цьо го ре жи му є ви со кий ступінь пер соніфікації вла ди. Це
зу мов ле но ря дом чин ників: внутрішньо-влад ною бо роть бою та відповідно го
праг нен ня до арбітра жу звер ху, по тре бою силь ної вла ди, а мож ли во, ілюзією
політич ної відповідаль ності, що зно ву ж цілком до реч но, ко ли йдеть ся про Ге -
ть ма нат П. П. Ско ро падсь ко го. Іншою ри сою та кої вла ди є слабкість де мо кра -
тич них інсти тутів, пар ла мен та риз му, місце во го са мо вря ду ван ня, що ли ше зга -
ду ють ся в за ко нах. Ха рак тер ни ми є ав то ри тарні ме то ди уп равління, силь на ви -
ко нав ча вла да, очо лю ва на беззмінним ліде ром. Го ло вою та ких дер жав них ут -
во рень ча с то є військо вий дик та тор. Ук раїнську дер жа ву очо лив ко лишній
царсь кий ге не рал П. П. Ско ро падсь кий, який поєдну вав функції Гла ви дер жа -
ви та Вер хов но го воєво ди ук раїнської армії та фло ту. Ча с то за та кої вла ди фак -
тич но функціонує си с те ма військо во го уп равління, але при зовнішньо му збе -
ре женні ре с публікансь кої фор ми. І хо ча си с те ма вва жається тим ча со вою, прак -
ти ка свідчить про тра диційно три ва ле збе ре жен ня та ко го ла ду.

На ве дені па ра лелі да ють до дат ко ву ар гу мен тацію на ко ристь на яв ності
пев ної за леж ності ме ханізму та ме тодів здійснен ня дер жав ної вла ди від її ха -
рак те ру та класів, які цю вла ду ре алізу ють. За зна чи мо про ак ту альність та ких
вис новків для кон крет но го істо рич но го періоду, що не обов’яз ко во оз на чає
мож ливість їх по ши рен ня на ранішні ча си.

При хиль ни ки кон цепції пе рехідних дер жав про по ну ва ли власні орієнтовні
схе ми роз вит ку дер жа ви, в умо вах різко го роз ри ву з існу ю чим раніше ме -
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ханізмом здійснен ня вла ди і ста ри ми нор ма ми кон сти туційно го пра ва, тоб то з
ранішніми прин ци па ми легітим ності. На жаль, об ме женість об ся гу да ної статі
зму шує за ли ши ти ці ду же цікаві пи тан ня для ок ре мо го роз гля ду. 

Вар то підкрес ли ти, що дослідни ка ми про блем пе рехідності ле гальність та
легітимність не виз на ча ють ся обов’яз ко ви ми оз на ка ми вла ди пе рехідної дер -
жа ви, особ ли во на пер ших її ета пах. І хо ча во ни мо жуть різною мірою про яв -
ля ти ся в дер жа во ворчій та пра во творчій діяль ності, од нак ли ше їх од но знач на
ре алізація є обов’яз ко вою пе ре ду мо вою за вер шен ня пе рехідно го періоду.
Більш то го, де які ав то ри по руч із не стабільністю, ди намізмом та фраг мен -
тарністю існу ю чої вла ди відно сять її «не легітимність або псев до легітимність»
до ос нов них оз нак змісту пе рехідної дер жа ви19.

Це особ ли во ак ту аль но у світлі відсут ності єди них підходів до оцінки ле -
галь ності та легітим ності національ них урядів до би ук раїнської ре во люції. Так,
на сьо годні в істо ри ко-пра вовій на уці зустріча ють ся діаме т раль но про ти лежні
оцінки, хо ча здебільшо го на уковці на ма га ють ся оми на ти од но знач ності. Утім,
ши ро та про бле ма ти ки та кож не доз во ляє звер ну ти ся до неї в ме жах цієї статті.

Ак ту аль ним є пи тан ня про пра во на с тупність вла ди. Як що не завжди мож -
на ствер д жу ва ти про ле гальність ме ханізму пе ре да ван ня вла ди, то на за ко но -
дав чо му рівні кож ний влад ний ре жим фак тич но виз на вав се бе пра во на с туп ни -
ком по пе ред нь о го та ок рес лю вав об сяг прий ня тих прав та обов’язків. Це
можна відне с ти до од но го з інстру ментів ле галізації та спро би легіти мації
отри ма ної вла ди. Цен т раль ною Ра дою це бу ло оформ ле но за ко ном «про пра -
во на с туп ництво» від 25.11.1917 р., згідно з яким за ли ша ли ся чин ни ми всі зако -
но давчі ак ти, чинні на те ри торії УНР до 27 жовт ня 1917 р. та не змінені Універ -
са ла ми, за ко на ми і по ста но ва ми Ук раїнської Цен т раль ної Ра ди, а та кож усі
дер жавні уря ди і ус та но ви, які функціону ва ли на те ри торії УНР до жовт не вих
подій в Пе т ро граді. 

Іншим до ка зом на ко ристь на ступ ності урядів є те, що у своїй діяль ності
нові владні ре жи ми ба зу ва ли ся на здо бут ках своїх по пе ред ників. За ли ша ли ся
ба зові дер жавні інсти туції, хо ча зго дом підда ва ли ся ре фор му ван ню, за ко но -
дав ст во по пе редніх ре жимів ча ст ко во виз на ва лось, ча ст ко во зміню ва лось та
ска со ву ва лось, але не відки да лось за га лом. От же, на ступні уря ди виз на ва ли
ле гальність та/або легітимність своїх по пе ред ників. Як не див но, це до пев ної
міри сто сується і ра дянсь кої вла ди.

Вод но час не завжди за ко номірним є ото тож нен ня до сяг нень, які відбу ли ся
в період діяль ності пев но го уря ду, ли ше з цим уря дом. Ча с то во ни є ре зуль та -
том, мож ли во і опо се ред ко ва ним, три ва лої ро бо ти йо го по пе ред ників. Так,
міжна род не виз нан ням ук раїнської ре с публіки ста ло наслідком три ва лої ро бо -
ти всіх національ них влад них ре жимів, але ча с то пов’язується ли ше з ре жи -
мом Ди рек торії. 

Та ким чи ном за сто су ван ня кон цепції дер жа ви пе рехідно го періоду та
відповідно го підхо ду доз во ляє де що зміни ти ра курс по глядів і оцінок дер жав -
ності до би ук раїнської ре во люції 1917–1921 рр., які по пу лярні сьо годні у на -
уковій літе ра турі.

По-пер ше, знімається не обхідність виз на чен ня пев ної од но знач ної фор ми
дер жа ви в до бу ук раїнської ре во люції 1917–1921 рр., че рез виз нан ня існу ван -
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ня зміша ної фор ми, якій при та манні еле мен ти декількох. При чо му для
перехідної дер жа ви ха рак тер ним виз на ча ють ся співісну ван ня, пе ре плетіння,
бо роть ба еле ментів, при та ман них обом суспільним си с те мам, од на з яких
рушить ся, але не по ру ше на повністю, а інша фор мується, але та кож поз бав ле -
на цілісності20. Вод но час по го ди мось, що «фе но мен пе ре хо ду від однієї си с те -
ми до іншої … от ри мує па ра док саль ний ха рак тер: пе рехід від однієї якості до
іншої здійснюється че рез пев ну «пе рехідну якість»21.

Оче вид но, та ка якість за без пе чується мож ливістю втру чан ня окрім еле -
ментів двох си с тем, що бо рють ся, ще й еле ментів інших си с тем. Зо к ре ма, яс к -
ра вим при кла дом є шлях дер жа ви від ав то ри тар ної че рез анархію та то таліта -
ризм до де мо кратії.

За сто су ван ня кон цепції доз во ляє вклю чи ти ук раїнські дер жа во творчі про -
це си в єди ний світо вий кон текст та по гля ну ти на них з більш ви со ко го рівня
уза галь нен ня. Та кож це дає мож ливість ви о кре ми ти єди ний «постімперсь кий»
кон текст. Ад же на хвилі ре во люційних подій в Росії на різних те ри торіях
колиш ньої імперії відбу ва ли ся ана логічні про це си пе рехідно го ха рак те ру та
з’яви лись ана логічні ре жи ми або дер жавні ут во рен ня, які сьо годні мож на
спро бу ва ти аналізу ва ти в єди но му кон тексті кон цепції пе рехідної дер жа ви.

Так, на мол довсь ких те ри торіях діяв національ ний пред став ниць кий ор ган
Сфа тул Церій (Sfatul Ţării), яким 15 груд ня 1917 р. бу ло про го ло ше но ав то ном -
ну в складі Російської дер жа ви, а 24 січня 1918 р. – су ве рен ну Мол довсь ку Де -
мо кра тич ну ре с публіку. На при балтійських зем лях На род ною Ра дою Латвії
(Tautas padome) 18 ли с то па да 1918 р. про го ло ше но не за леж ну та де мо кра тич -
ну Латвійську Ре с публіку. В Ес тонії про ут во рен ня не за леж ної де мо кра тич ної
ре с публіки про го ло ше но 24 лю то го 1918 р. Тим ча со вою Земсь кою Ра дою Ест -
ляндсь кої гу бернії (Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu, Maapäev). Не за -
лежність Лит ви про го ло си ла Ли товсь ка Таріба (Lietuvos Taryba, Ра да Літви).
Ана логічні про це си відбу ва ли ся і на те ри торії Біло русі, і в За кав казь ко му, і в
Се ред нь о азійсько му регіонах.

Ха рак тер но, що не за лежність но во у тво ре них дер жав здебільшо го про го ло -
шу ва ли при хиль ни ки ре с публікансь кої фор ми правління та лібе раль них
підходів, од нак май же скрізь та ка фор ма в кон крет но-істо рич них умо вах ви я -
ви лась не життєздат ною. Ви дається, що тут теж мож на спо с теріга ти про яв пев -
них за ко номірно с тей роз вит ку пе рехідної дер жав ності.

Го ло вна цінність кон цепції дер жа ви пе рехідно го періоду (пе рехідної дер -
жа ви) для істо ри ко-пра во вих досліджень в то му, що відкри вається по гляд на
владні ре жи ми, про го ло шені 1917 – 1921 рр., не як на декілька ок ре мих «напів -
ле галь них» та «напівлегітим них» ут во рень дер жав но го ха рак те ру, а як на
цілісний єди ний дер жа во твор чий про цес на різних йо го ета пах, вклю ча ю чи ре -
во люційні та контр ре во люційні періоди, та відповідні їм різні ета пи три ва ло -
го про це су ста нов лен ня національ ної дер жав ності. 

От же, са ме кон цепція дер жа ви пе рехідно го періоду дає підста ви по ста ви -
ти пи тан ня про мож ливість роз гля ду істо ри ко-пра во вої ре аль ності, що скла ла -
ся на Наддніпрянсь ких ук раїнських етнічних зем лях як єди ної дер жа ви пе -
рехідно го періоду в рам ках якої функціону ва ли різні за своїми підхо да ми
владні ре жи ми.
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Зви чай но ви ко ри с тан ня та ко го підхо ду ста вить ба га то пи тань – мо мент ви -
ник нен ня пе рехідної дер жа ви, мінімальні оз на ки та кої дер жа ви, по нят тя та
кла сифікація пе рехідних станів політич них ре жимів, їх ча сові межі і струк ту -
ра, особ ли вості. Не всі во ни до стат ньо роз роб лені на те о ре тич но му рівні в
рам ках кон цепції пе рехідної дер жа ви, з чим по го д жу ють ся і самі дослідни ки22.
Од нак прак ти ка свідчить про ефек тивність кон крет но-істо рич них підходів та
індук тив них ме тодів, а от же по шук відповідей на по став лені пи тан ня мо же ве -
с ти ся і в рам ках су то істо ри ко-пра во вих досліджень.
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ПРА ВО ВА «ЗРІЛІСТЬ» СУСПІЛЬСТВА: 
РЕ АЛЬ НИЙ СТАН ТА МОЖ ЛИВІ ПЕР СПЕК ТИ ВИ

Су час ний стан роз вит ку суспільних відно син орієнто ва ний не на ово лодіння «аз бу -
кою пра ва», а на більш ви со кий рівень за своєння та усвідо млен ня пра во вих норм та ви -
мог за ко но дав ст ва. Зро зуміло, що не на часі ви роб лен ня про грам «пра во во го мініму му»,
оскільки роз ви ток гро ма дянсь ко го суспільства ви ма гає сьо годні до статній,
відповідний роз вит кові цивілізо ва них країн, рівень пра во вих знань за для за хи с ту прав,
сво бод і за кон них інте ресів лю ди ни. От же, ува га вче них по вин на зо се ре д жу ва ти ся на
ме то дах, фор мах, спо со бах до сяг нен ня відповідно го рівня пра во вої освіче ності, а та -
кож ме то ди ки впро ва д жен ня і ре алізації цих форм. Пра во ва освіченість (до сяг ну тий
ре зуль тат) досліджу ва ла ся в кон тексті рівнів пра во вої освіти (про цес до сяг нен ня ре -
зуль та ту). Пред став ле на публікація орієнто ва на на ство рен ня і впро ва д жен ня
відповідних пра во освітніх про грам з ура ху ван ням по треб і ви мог різних соціумів.

Клю чові сло ва: пра во ва освіченість, пра во ва освіта, пра во ве ви хо ван ня, пра во ва
куль ту ра, пра во ва свідомість, ме то ди ка впро ва д жен ня й ре алізації форм і ме тодів пра -
во вої освіти.

Они щен ко Н. Н. Пра во вая «зре лость» об ще ст ва: ре аль ное со сто я ние и воз мож -

ные пер спек ти вы

Со вре мен ное со сто я ние раз ви тия об ще ст вен ных от но ше ний ори ен ти ро ва но не на
усвоение «аз бу ки пра ва», а на бо лее вы со кий уро вень ус во е ния и осо зна ния пра во вых
норм и тре бо ва ний за ко но да тель ст ва. По нят но, что не от ве ча ет тре бо ва ни ям вре ме -
ни раз ра бот ка про грамм «пра во во го ми ни му ма», по сколь ку раз ви тие граж дан ско го об -
ще ст ва тре бу ет се го дня до ста точ ный, со от вет ст ву ю щий раз ви тию ци ви ли зо ван ных
стран, уро вень пра во вых зна ний для за щи ты прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов че ло -
ве ка. Та ким об ра зом, вни ма ние уче ных долж но со сре до то чи вать ся на ме то дах, фор -
мах, спо со бах до сти же ния со от вет ст ву ю ще го уров ня пра во во го об ра зо ва ния, а так -
же ме то ди ке вне д ре ния и ре а ли за ции этих форм. Пра во вая об ра зо ван ность (до стиг ну -
тый ре зуль тат) ис сле до ва лась в кон тек с те уров ней пра во во го об ра зо ва ния (про цесс
до сти же ния ре зуль та та). Пред став лен ная пуб ли ка ция ори ен ти ро ва на на со зда ние и
вне д ре ние со от вет ст ву ю щих пра во об ра зо ва тель ных про грамм с уче том по треб но с -
тей и тре бо ва ний раз лич ных со ци у мов.
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Клю че вые сло ва: пра во вая об ра зо ван ность, пра во вое об ра зо ва ние, пра во вое вос пи -
та ние, пра во вая куль ту ра, пра во вое со зна ние, ме то ди ка вне д ре ния и ре а ли за ции форм
и ме то дов пра во во го об ра зо ва ния.

Onishchenkо N.M. Legal «maturity» of society: current state and possible prospects

Modern state of social relations is not oriented to master «ABC Law», and a higher level
of learning and understanding of law and legal requirements. Clearly, it is not time to devel-
op the programs of the "legal minimum", since the development of civil society today requires
sufficient, appropriate development of civilized countries, the level of legal knowledge in
order to protect the rights, freedoms and legitimate interests. Thus the attention of scientists
should focus on methods, forms and means of achieving the appropriate level of legal educa-
tion and the methods of implementation and the realization of these forms. Legal education
(results achieved) was investigated in the context of the quality of legal education (the process
to achieve the result). The presented publication is aimed at the creation and implementation
of appropriate law-establishing programs to the needs and requirements of different 
societies.

Key words: legal knowledge, legal education, legal education, legal culture, legal con-
sciousness, method of introduction and realization of forms and methods of legal education.

На уко ве спря му ван ня, яке, по при всі кри зові про яви, політичні сим патії,
або, на впа ки, різні дис функції суспільно го роз вит ку, ніко ли не по ли ша ло ні гу -
манітар но го ви дав ни чо го про сто ру, ні юри дич но го на уко во го до роб ку, – це, зо -
к ре ма, про бле ма ти ка, пов’яза на з пра во вим ви хо ван ням, пра во вою освітою,
пра во вою куль ту рою, пра во вою свідомістю осо би1.

Втім, ко ефіцієнт ко рис ної дії впро ва д жен ня її в суспільні відно си ни ли -
шається стабільно низь ки ми. Про бле ма ти ка, без за пе реч но, – од на з пер шо чер -
го вих у сприй нятті пра ва як яви ща соціаль ної дійсності і важ ли ва для  усвідо -
млен ня йо го ролі в житті як пе ресічно го гро ма дя ни на, так і суспільства в ціло -
му. Оз на че на на уко ва сфе ра, бе зу мов но, не є но вою, але не за пе реч ний і той
факт, що, по при всі на ма ган ня її те о ре тич но го за своєння за для ре алізації прак -
тич них по треб, «віз і нині там». До то го ж, бурх ли вий кількісний роз ви ток
юри дич них на вчаль них за кладів очіку ва но міг би при зве с ти до по кра щен ня
пра во вої обізна ності в суспільстві. На жаль, цьо го не ста ло ся.

Наскільки ж важ ли вою є ка те горія «пра во ва освіченість» у життєдіяль -
ності лю ди ни? Як що шу ка ти відповідь у рам ках не тільки по шу ко вих те о ре -
тич них мо де лей, а й прак тич них ра курсів мож на кон ста ту ва ти, що якість на -
шо го жит тя, бе зу мов но, пов’яза на з цією ка те горією: від бізнес-пла ну до якості
ме дич но го об слу го ву ван ня, від на леж них умов праці – до на леж них умов від -
по чин ку.

В та кий спосіб, ми без по се ред ньо сти каємо ся з по тре бою осо би с то го ово -
лодіння не «аз бу кою пра ва», а по тре бою більш ви со ко го рівня пра во вих знань
(цьо го ви ма гає бурх ли вий роз ви ток суспільних відно син). От же, вва жаємо на
часі по ста нов ку про бле ми та розв’язан ня за вдан ня пра во вої «зрілості»
суспільства. 

В за зна че но му кон тексті спро буємо в рам ках те о ре ти ко-пра во во го аналізу
зу пи ни ти ся на по нятті «пра во ва освіченість» (як ре зуль тат) і «пра во ва освіта»
(як про цес до сяг нен ня ре зуль та ту). Як що освіченість – це за своєння
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різнобічних знань2, то пра во ва освіченість – це за своєння пра во вих знань на
пев них ета пах дер жав но-пра во во го роз вит ку у виз на че них тем по раль но-про -
сто ро вих ко ор ди на тах. Пра во ва освіченість – це рівень пра во вої освіти.

Як і кож на те о ре ти ко-при клад на про бле ма, да на не є ви нят ком і по вин на
вра хо ву ва ти як нові підхо ди, спо со би, ме то ди вив чен ня, так і відповідну ме то -
ди ку що до її ре алізації. Відповідно до пер шої по зиції слід відра зу на го ло си ти
на не обхідності за про ва д жен ня іншо го, відмінно го від по пе редніх часів підхо -
ду: про по зиція ово лодіння не «пра во вим мініму мом» (цьо го яв но не до стат -
ньо), а не обхідним, відповідним цивілізо ва но му суспільству рівнем пра во вих
знань у пло щині су час но го пра во-дер жа во тво рен ня.

Пра во ва освіта мо же роз гля да ти ся як си с те ма ви хов них і на вчаль них дій,
спря мо ва них на ство рен ня умов для фор му ван ня:

– по ва ги до пра ва;
– влас них уяв лень і на ста нов, за сно ва них на су час них пра во вих цінно с тях

суспільства;
– кон цепцій, до статніх для за хи с ту прав, сво бод і за кон них інте ресів осо би

та пра вомірної ре алізації її гро ма дянсь кої по зиції.
Цілі пра во вої освіти виз на ча ють за вдан ня, що сто ять пе ред пра во ви хов ним

про це сом. До них мож на відне с ти:
1) фор му ван ня й роз ви ток у гро ма дян пра во вих знань у сфері дер жав но го

уп равління;
2) ви хо ван ня по ва ги до пра ва як соціаль ної цінності, до прин ципів за кон -

ності;
3) ви роб лен ня по треб і на ви чок ак тив но го за хи с ту у вста нов ле но му за ко -

ном по ряд ку своїх прав, сво бод та за кон них інте ресів.
Ре алізація ви ще заз на че них цілей та за вдань доз во лить сфор му ва ти на леж -

ний рівень пра восвідо мості гро ма дян. 
Пра во ва освіта не мо же ізо ль о ва но існу ва ти в суспільстві, во на спи рається

на дані пе да гогіки та юри дич них на ук, при цьо му пе да гогіка за сто со вується
для найбільш ефек тив но го пра во во го ви хо ван ня, ви ко ри с то ву ю чи роз роб лені
прин ци пи й ме то ди, фор ми і спо со би ви хо ван ня осо би с тості. У цьо му зв’яз ку
те орія і прак ти ка фор му ван ня й роз вит ку пра во вої куль ту ри по вин на бу ти
тісно взаємо пов’яза на не тільки з на укою пра ва, а й з інши ми га лу зя ми гу -
манітар них знань. Вкрай ак ту аль ни ми є сьо годні про бле ми, пов’язані з юри -
дич ною пе да гогікою.

Успішни ми умо ва ми фор му ван ня цьо го про це су слід вва жа ти:
– ство рен ня і діяльність гро мадсь ких ор ганізацій (мож ли во, на базі ве ли -

ких юри дич них центрів), що бе руть участь у різних соціаль них про ек тах;
– на вчальні кур си, що за без пе чу ють профільне роз ши рен ня і по глиб лен ня

знань та уяв лень про пра во як особ ли вий соціаль ний інсти тут, фе но мен пра во -
вої куль ту ри, її прин ци пи, особ ли вості ре гу лю ван ня різних форм суспільних
відно син, особ ли во в політичній та еко номічній сфе рах для ши ро ко го за га лу.
Чо му цю місію не взя ти на се бе юри дич ним ко ле д жам, інсти ту там, фа куль те -
там – у рам ках і фор ма тах, виз на че них дер жа вою? При наймні, це мог ло б до
де я кої міри свідчи ти про їх суспільну ко рисність і не обхідність. Як при клад,
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це стає вкрай не обхідним при за про ва д женні у пра во ву тка ни ну но вих інсти -
тутів пра ва (скажімо, інсти ту ту медіації).

Ве ли чез но го зна чен ня у зв’яз ку з ви ще на ве де ним на бу ває соціаль не уп -
равління пра во освітнім про це сом.

Уяв ля ю чи цей про цес ком плекс ною мініси с те мою, мож на за зна чи ти, що
змісто ва сто ро на уп равління скла дається з двох на прямів: зовнішньо го і
внутрішньо го.

Пер ший – це ціле с пря мо ва на дер жав на діяльність, за вдан ням якої є ор -
ганізація і за без пе чен ня важ ли вих із по гля ду пра во вої політи ки на прямів
здійснен ня пра во ви хов но го впли ву та роз роб ка дер жав ної політи ки що до пра -
во вої освіти, а та кож ор ганізація суб’єктно го скла ду пра во освітньо го про це су
і здійснен ня відповідно го кон тро лю. Дру гий (внутрішній) на прям – це
здійснен ня кон крет них про грам пра во освітньо го впли ву, що ре алізу ють ся пев -
ним ко лом суб’єктів з ме тою ре алізації пра во освітніх за ходів.

Пра во освітня ро бо та – це кон кретні за хо ди, спря мо вані на здійснен ня
суб’єктом пра во во го впли ву пев них дій, за сно ва них на роз роб ле них про гра мах
ре алізації пра во во го ви хо ван ня в суспільстві. От же, пра во освітній про цес – це
су купність за ходів, що здійсню ють ся з ме тою до сяг нен ня оп ти маль но мож ли -
во го ре зуль та ту відповідності ви хов но го впли ву суб’єкта пра во вої освіти на
суспільство, спря мо ва них на фор му ван ня пра восвідо мості і ви со кої пра во вої
куль ту ри, поєдна них із ви ко ри с тан ням спеціаль них пра во вих за собів та пра во -
освітніх ме ханізмів.

Пра во ва освіта – невід’ємна ча с ти на за галь ної куль ту ри гро ма дя ни на, умо -
ва фор му ван ня пра восвідо мості. Жит тя в гро ма дянсь ко му суспільстві фор мує
пра во ву свідомість (по зи тив ну чи не га тив ну), не за леж но від то го, відбу вається
цей про цес стихійно чи ціле с пря мо ва но в рам ках пра во вої освіти. Але пра во -
ва освіта є за по ру кою то го, що пра во стає ре гу ля то ром жит тя індивіда, а не пе -
ре шко дою на шля ху розв’язан ня йо го осо би с тих за вдань. За су час них умов са -
ме пра во ва освіта мо же ста ти най важ ливішим фак то ром роз вит ку осо би, ста -
нов лен ня гро ма дянсь ко го суспільства і де мо кра тич ної пра во вої дер жа ви в су -
часній Ук раїні, гро ма дя ни якої змо жуть жи ти в соціаль но-пра вовій згоді один
з од ним, з дер жа вою, вла дою, політич ни ми партіями, гро мадсь ки ми ру ха ми
то що.

Про те слід вра хо ву ва ти, що пра вові нор ми не є єди ни ми ре гу ля то ра ми по -
ведінки. Бу ло б серй оз ним спро щен ням уяв ля ти про бле му та ким чи ном, що
пра во відра зу стає внутрішнім ре гу ля то ром по ведінки кон крет но го індивіда.
Сьо годні серй оз на ува га по вин на приділя ти ся взаємодії, взаємо о бу мов ле ності
та «взаємопідтримці» всіх діючих у дер жаві соціаль них ре гу ля торів (мо ралі,
ети ки, релігійних норм то що) як скла до вої дер жав ної пра во вої політи ки3.

Фор му ван ня пра во вих пе ре ко нань – від зовнішніх по треб, які пред’яв ляє
суспільство особі, до внутрішньо го пе ре ко нан ня і від ньо го – до дії, – це шлях
фор му ван ня пра во вої свідо мості як не обхідної умо ви за без пе чен ня пра во по -
ряд ку. Без фор му ван ня пра во во го пе ре ко нан ня не мож ли ва пра вомірна по -
ведінка. Про цес ре алізації пра во вої нор ми – це взаємодія її ви мог зі свідомістю
індивіда. Не мож на не по го ди ти ся з точ кою зо ру вче них, що без вив чен ня пе -
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ре ко нань лю ди ни, її по ведінки, пси хо логічно го ме ханізму взаємодії ви мог нор -
ми та свідо мості лю ди ни не мож ли во зро зуміти мо ти ви пра вомірних вчинків. 

Над бані пра вові знан ня по винні пе ре хо ди ти в ціннісні ус та нов ки, ста ти
внутрішнім пе ре ко нан ням, от ри ма ти емоційне за барв лен ня, закріпи ти ся у пра -
во вих звич ках. 

За вдан ня пра во вої освіти по ля гає в то му, щоб у про цесі її ре алізації до сяг -
ти та ко го рівня пра восвідо мості, ко ли ко жен член суспільства до три му вав ся б
соціаль них пра вил по ведінки і пра во вих норм ви ключ но в си лу внутрішньої
не обхідності, влас них пе ре ко нань, а не під стра хом при му су. У цьо му й по ля -
гає фор му ван ня мо тивів і зви чок пра вомірної, соціаль но ак тив ної по ведінки.
По ведінка осо би має бу ти свідо мою. Ви роб лен ня звич ки до до три ман ня пра -
во вих норм, до пра вомірної по ведінки – го ло вне і най с кладніше за вдан ня пра -
во вої освіти.

Іде о логічна цінність пра во вої освіти по ля гає в то му, що во на є соціаль но
не обхідним яви щем, обу мов ле ним об’єктив ни ми за ко номірно с тя ми по бу до ви і
роз вит ку суспільства. 

Дру га по зиція за зна че но го роз гля ду є ме то дич ною, тоб то пов’яза ною з
«інстру мен тарієм» здійснен ня пра во вої освіти. Су час ний етап пра во во го роз -
вит ку оз на ме но ва ний но ви ми тен денціями у пра во во му на вчанні. Їх особ ли во -
с тя ми є: прак тич но-орієнто ва ний підхід у ви кла данні змісту пра во вих курсів,
вра ху ван ня соціаль но го досвіду гро ма дян, що бе руть участь у різних пра -
вовідно си нах у ре аль но му житті, фор му ван ня ак тив ної гро ма дянсь кої по зиції
осо би, по ва га до прав лю ди ни і норм міжна род но го пра ва, за без пе чен ня не -
обхідно го рівня юри дич ної гра мот ності осо би, вирішен ня пи тань про фесійної
орієнтації. Пра во ва освіта має бу ти орієнто ва ною на ре т ран с ляцію спо собів
ро зуміння дійсності: мис лен ня, діяль ності, спілку ван ня, по ведінки.

Пра во ва освіта – це єди на за галь но дер жав на си с те ма усвідо млен ня ролі і
дієвості пра ва, вив чен ня діючо го за ко но дав ст ва, яка охоп лює всі вер ст ви на се -
лен ня.

Се ред спря му вань пра во вої освіти мож на за про по ну ва ти такі:
– пра во ва освіта і пра во ве ви хо ван ня мо лоді;
– пра во ва освіта за про фесійним спря му ван ням із за сто су ван ням норм

відповідно го га лу зе во го за ко но дав ст ва;
– пра во ва освіта де пу татсь ко го кор пу су;
– пра во ва освіта працівників ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня;
– пра во ва освіта працівників гро мадсь ких ор ганізацій;
– пра во ва освіта по са до вих осіб та працівників ко мерційних струк тур;
– пра во ва освіта лю дей пенсійно го віку то що.
За гальні цілі пра во вої освіти кон кре ти зу ють ся і ре алізу ють ся за со ба ми

ціле с пря мо ва но го фор му ван ня в освітньо му про цесі:
– здат ності до дій в склад них си ту аціях (в умо вах кри зо вих про явів),

здібно с тей до аналізу соціаль них і пра во вих норм сто сов но кон крет них умов
їх ре алізації;

– ко муніка тив них здат но с тей (цікаві при кладні ма теріали висвітлені в жур -
налі «Ко мунікація»: Про ект Се к ре таріату Кабіне ту Міністрів Ук раїни та Уні -
вер си те ту шта ту Огайо);
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– си с тем них знань у сфері пра ва, що за без пе чу ють ак ту алізацію здібно с тей
і ста нов лять ос но ву соціаль них на ви чок;

– кон крет них умінь і на ви чок у соціальній, еко номічній та політич них сфе -
рах.

Пра во ва освіта за леж но від про гра ми роз вит ку, профілю, ре аль них мож ли -
во с тей на вчаль но го за кла ду чи то го, хто здійснює про цес, мо же бу ду ва ти ся в
різних фор ма тах:

– си с те ма тич ний курс;
– мо дуль ний курс ра зом з інши ми соціаль но-гу манітар ни ми кур са ми чи

інте г ро ва ним кур сом;
– ча с ти на інте г ро ва но го кур су.
Най е фек тивнішим мож на вва жа ти ви ко ри с тан ня різних фор матів на вчаль -

них курсів на кож но му етапі за своєння пра во вої дійсності.
Як що йдеть ся про так зва ний «по бу то вий» рівень пра во вої освіти (тоб то

ро бо ту із ши ро ким за га лом), пе ре ва гу, на наш по гляд, слід на да ва ти
діяльнісній формі. При цьо му при пу с ти мим є зву жен ня на вчаль но-інфор -
маційно го бло ку при збе ре женні пра во во го прак ти ку му, який за без пе чить фор -
му ван ня осо би с то го став лен ня до си ту ацій у пра вовій сфері. За про по но ва на
ме то ди ка все обу чу дасть мож ливість:

– на бу ти ба зові на вич ки, не обхідні для то го, щоб успішно діяти в ре аль них
пра вовідно си нах;

– одер жа ти ре альні пра вові знан ня, в то му числі про пра во ву си с те му Ук -
раїни, діюче за ко но дав ст во відповідно до про блем ди фе ренціації прав та спе -
цифікації прав4;

– сфор му ва ти здатність до аналізу політич них си ту ацій, що ре гу лю ють ся
пра во ви ми нор ма ми.

На вчальні за хо ди по винні бу ду ва тись відповідно до двох типів:
– на вчаль ний курс, що вклю чає еле мен ти те орії пра ва, за без пе чує уяв лен -

ня про пра во як про особ ли ву пред мет но-прак тич ну об ласть, уя ву про ос новні
пра ва і сво бо ди лю ди ни, про ре алізацію га лу зей пра ва, про си с те му га рантій
прав, сво бод і за кон них інте ресів згідно з діючим за ко но дав ст вом Ук раїни;

– прак ти кум, що за без пе чує фор му ван ня прак тич них на ви чок по ведінки у
пра вовій сфері в ре аль но му житті.

Як що пра во ва освіта сто сується пред став ників пев них про фесійних на -
прямів, ува гу слід зо се ре ди ти на сам пе ред на:

– здат ності бу ду ва ти влас ну пра вовідповідну по ведінку в ме жах на яв них
сво бод, прав та обов’язків;

– по глиб ленні рівня пра во вих знань (різних га лу зей пра ва, ок ре мих за ко но -
дав чих актів то що);

– здат ності до те о ре тич но го аналізу пра во вих си ту ацій;
– на вич ках ре алізації своїх прав у соціальній сфері в ши ро ко му пра во во му

кон тексті.
Для за без пе чен ня варіант но го підхо ду до вив чен ня пра ва не обхідно роз ро -

би ти як мінімум три ти пи про грам кур су:
– за галь но освітню;
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– гу манітар но го профілю;
– соціаль но-еко номічно го профілю.
Для за галь но освітньо го профілю пра во мо же бу ти пред став ле не ок ре мим

мо дуль ним кур сом, для гу манітар но го – са мостійним кур сом чи де я ки ми кур -
са ми мо дуль но го ти пу, для соціаль но-еко номічно го профілю – са мостійним
на вчаль ним кур сом чи декілько ма кур са ми мо дуль но го ти пу.

Пер спек тив ним підхо дом є та кож роз роб ка курсів різно го рівня склад ності,
що за без пе чу ють мож ливість ви бо ру відповідно го інте ре сам рівня вив чен ня
пра ва.

Про гра ми пра во вої освіти ма ють вра хо ву ва ти про фесійні на вич ки, вік,
соціаль ний ста тус, пси хо логічні особ ли вості то що.

В про пе дев тич но му курсі ос нов но го зна чен ня на бу ває на вчаль ний, а та кож
прак тич ний ком по нен ти. Пра вові ас пек ти се ре до ви ща та спо со бу жит тя є на
цьо му етапі фо но вою умо вою роз вит ку пра восвідо мості.

Важ ли во го зна чен ня у зв’яз ку з цим на бу ває ка те горія «інфор маційно-пра -
во вий простір», яка, на наш по гляд, об’єднує всі ме то ди, шля хи, а го ло вне фор -
ми, що містять пра во ву інфор мацію. Бе зу мов но, до інфор маційно-пра во во го
про сто ру на ле жать не тільки соціальні ме режі, а й мо но графічні ви дан ня, пра -
во ва скла до ва діяль ності ЗМІ, ТБ-про гра ми то що. 

От же, мо же мо кон ста ту ва ти, що відповідний до ви мог цивілізо ва но го
суспільства рівень пра во вої освіти (а як ре зуль тат – і пра во ва «зрілість»
суспільства) сьо годні є най важ ливішим чин ни ком роз вит ку інсти тутів гро ма -
дянсь ко го суспільства, удо с ко на лен ня за ко но тво рен ня, за ко но дав чої техніки, а
та кож сприй нят тя пра ва в умо вах ди намічних змін суспільних відно син.

1. Мас со вое со зна ние: ко ле ба ние и про гресс // Зер ка ло не де ли. – 2012. – № 40 (88). –
С. 14. 2. Ве ли кий тлу мач ний слов ник су час ної ук раїнської мо ви (з дод. і доп.) / ук лад. і
гол. ред. В. Т. Бу сел. – К.; Ірпінь: ТВФ «Пе рун», 2005. – С. 858. 3. Оніщен ко Н. М. Нор -
мо так ти ка як скла до ва дер жав ної пра во вої політи ки // Бю ле тень Міністер ст ва юс тиції
Ук раїни. – 2012. – № 4 (126). – С. 37–43. 4. Та ра хо нич Т. І. Пра во ве ре гу лю ван ня та
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МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ ПІДХО ДИ ДО ДОСЛІДЖЕН НЯ 
ЗА ГАЛЬ НО ТЕ О РЕ ТИЧ НИХ ПРО БЛЕМ КОН СТИ ТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПРА ВО ВО ГО ПО РЯД КУ

У статті здійсне но спро бу ок рес ли ти ос новні за галь но те о ре тичні про бле ми кон -
сти туціоналізації національ но го пра во во го по ряд ку й виз на чи ти ме то до логічні підхо ди
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до їх вив чен ня. Аналіз кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва як од но го із
за собів за без пе чен ня пра во по ряд ку і ре алізації пра во охо рон ної функції дер жа ви, а та -
кож ре гу ля тив ної та охо рон ної функцій пра ва доз во ляє роз гля да ти кон сти -
туціоналізацію як склад ний про цес, що має соціаль ну та нор ма тив ну при ро ду й мо же
бу ти дослідже ний у функціональ но му, інсти туційно му і соціаль но-політич но му кон -
тек с тах. Це мо же бу ти здійсне но на підставі інте г ра тив но го пра во ро зуміння і ви ко -
ри с тан ня ком плек су прин ципів, ме тодів та прий омів.

Клю чові сло ва: кон сти туціоналізація, пра во по ря док, ме то до логія, інте г ра тив на
кон цепція пра во ро зуміння, за ко но дав ст во, кон сти туційний суд.

Пар хо мен ко Н. Н. Ме то до ло ги че с кие под хо ды к ис сле до ва нию об ще те о ре ти че -

с ких про блем кон сти ту ци о на ли за ции на ци о наль но го пра во во го по ряд ка

В ста тье пред при ня та по пыт ка очер тить ос нов ные об ще те о ре ти че с кие про бле -
мы кон сти ту ци о на ли за ции на ци о наль но го пра во во го по ряд ка и оп ре де лить ме то до ло -
ги че с кие под хо ды к их изу че нию. Ана лиз кон сти ту ци о на ли за ции на ци о наль но го за ко но -
да тель ст ва как од но го из спо со бов обес пе че ния пра во по ряд ка и ре а ли за ции пра во о хра -
ни тель ной функ ции го су дар ст ва, а так же ре гу ля тив ной и ох ра ни тель ной функ ций пра -
ва поз во ля ет рас сма т ри вать кон сти ту ци о на ли за цию как слож ный про цесс, ко то рый
име ет со ци аль ную и нор ма тив ную при ро ду и мо жет быть ис сле до ван в функ ци о наль -
ном, ин сти ту ци он ном и об ще ст вен но-по ли ти че с ком кон тек с тах. Это воз мож но на ос -
но ве ин те г ра тив но го пра во по ни ма ния и ис поль зо ва ния ком плек са прин ци пов, при ёмов и
ме то дов.

Клю че вые сло ва: кон сти ту ци о на ли за ция, пра во по ря док, ме то до ло гия, ин те г ра -
тив ная кон цеп ция пра во по ни ма ния, за ко но да тель ст во, кон сти ту ци он ный суд.

Parkhomenko N.M. Methodological approaches to the study of general theoretical

problems of konstitutionalization of the national legal order

In the article an attempt was made to delineate basic theoretical problems of constitu-
tionalization of the national legal order and identify methodological approaches to their study.
Konstitutionalization analysis of national legislation as a way of ensuring the rule of law and
the judicial functions of the State, as well as regulatory and enforcement functions of the law
makes it possible to examine how the complex process of constitutionalization, that has social
and normative nature and can be researched in a functional, institutional and socio-political
contexts. This can be done on the basis of legal thinking and integrative use of the set of prin-
ciples, methods and techniques.

Key words: constitutionalization, the rule of law, methodology, integrative approach, the
Constitutional court.

Од ним із ре зуль татів функціону ван ня будь-якої пра во вої си с те ми як та кої,
що скла дається із різних за сутністю і змістом еле ментів, є вста нов лен ня
національ но го пра во по ряд ку. 

За галь но прий ня тим в юри дичній на уці й прак тиці дер жа во тво рен ня і пра -
во тво рен ня є підхід, згідно з яким національ ний пра во вий по ря док роз гля -
дається як стан впо ряд ко ва ності, уз го д же ності суспільних відно син, що існує
на ос нові пра ва в ме жах пев ної дер жа ви. Та кий стан до ся гається за до по мо гою
різних за собів, се ред яких за сад ни чи ми є юри дичні, ад же будь-яке склад но ор -
ганізо ва не суспільство та су час на дер жа ва мо жуть існу ва ти за умо ви до с ко на -
ло го пра во во го за без пе чен ня. Відповідно од ним із чин ників, що впли ває на
зміст пра во по ряд ку, є соціаль на сутність дер жав ної вла ди та зміст ос нов но го
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за ко ну. Са ме сутність і зміст кон сти туції виз на чає сутність і зміст національ -
но го за ко но дав ст ва. Від то го, наскільки ос новні кон сти туційні прин ци пи і по -
ло жен ня знай ш ли відо б ра жен ня у за ко но давстві, за ле жить ступінь ефек тив -
ності пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно син. Та ким чи ном, про бле ма
кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва ле жить у пло щині за без пе -
чен ня роз вит ку національ но го пра во по ряд ку. 

Сутність кон сти туціоналізації про яв ляється в то му, що кон сти туція, на сам -
пе ред, закріплює нор ма тив ну мо дель та юри дич ну кон ст рукцію най важ -
ливіших суспільних відно син, тим са мим виз на чає си с темні, струк турні,
функціональні та інші зв’яз ки між різни ми суспільни ми інсти ту та ми, за вдя ки
яким за без пе чується пра во по ря док. З іншо го бо ку, за вдя ки втілен ню змісту
кон сти туційних норм і прин ципів у за ко но дав ст во відбу вається йо го гар -
монізація, за без пе чується стабільність та ефек тивність їх роз вит ку.

При цьо му кон сти туціоналізація за ко но дав ст ва без по се ред ньо за ле жить
від змісту тих цінно с тей та прин ципів, що за кла дені у кон сти туції та обу мов -
лені особ ли во с тя ми національ ної пра во вої си с те ми. Як не од но ра зо во за зна ча -
ло ся, в ма совій суспільній свідо мості Ук раїни про дов жу ють доміну ва ти уяв -
лен ня про пра во як зна ряд дя політи ки, інстру мент при му су, зве де ну в за кон во -
лю як що й не яко гось ок ре мо го панівно го кла су, то при наймні панівної ча с ти -
ни суспільства1. Зміна та ко го став лен ня до пра ва і за ко ну, а відповідно і кон -
сти туції дер жа ви, пе ред ба чає про ве ден ня низ ки за ходів, зо к ре ма ут вер д жен ня
но вих ме то до логічних підходів до виз на чен ня пра ва, пра во по ряд ку, з’ясу ван ня
зна чен ня кон сти туціоналізації за ко но дав ст ва для роз вит ку суспільних відно -
син. По шук но вих ме то до логічних підходів має відбу ва ти ся із вра ху ван ням
взаємодії національ но го пра во по ряд ку із регіональ ним та міжна род ним і
відповідно – шляхів, ме тодів і спо собів їх пізнан ня.

Важ ливість за зна че ної про бле ма ти ки ак ту алізує по тре бу глиб шо го з’ясу -
ван ня змісту цієї пра во вої ка те горії та пер спек тив її по даль шо го роз вит ку.
Розв’язан ня цьо го за вдан ня ле жить у ме жах філо софії пра ва, за галь ної те орії
дер жа ви і пра ва, кон сти туційно го пра ва.

На сам пе ред не обхідно за зна чи ти, що ком плекс ний підхід до з’ясу ван ня ме -
то до логічних за сад досліджен ня про блем кон сти туціоналізації національ но го
пра во по ряд ку пе ред ба чає плю ралізм та до дат ковість на укових ме то до логічних
підхо дів, що зре ш тою доз во лить сфор му ва ти цілісне уяв лен ня про досліджу -
ва ний пред мет, а са ме: глиб ше ви я ви ти при ро ду пра во по ряд ку, йо го зміст, вла -
с ти вості, оз на ки, шля хи фор му ван ня та удо с ко на лен ня, а та кож зна чен ня в
суспільстві. Крім то го, ком плекс ний підхід до досліджен ня кон сти туціона -
лізації національ но го за ко но дав ст ва пе ред ба чає од но час ний аналіз роз вит ку
кон сти туційних по ло жень у за ко но давстві, вплив рішень Кон сти туційно го
Суду Ук раїни на ре алізацію по ло жень Кон сти туції Ук раїни, а та кож міжна род -
но го та євро пейсь ко го пра ва на си с те му пра ва Ук раїни.

Ме то до логія пра ва на ос нові за галь ної на уко вої ме то до логії про по нує си с -
те му ме тодів досліджен ня пра во вих об’єктів, уза галь нює те о ре тичні по ло жен -
ня, що ма ють гно се о логічне зна чен ня, а та кож вклю чає в се бе світо с прий нят -
тя, світо гляд дослідни ка2. Співвідно шен ня ме то до логії і ме то ду мо же уяв ля ти -
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ся як діалек тич не співвідно шен ня ціло го і ча с ти ни, си с те ми і еле мен та, за галь -
но го і ок ре мо го. З ог ля ду на за лежність між пред ме том і ме то дом досліджен ня
не обхідно за зна чи ти, що будь-який пред мет ви ма гає адек ват но го йо му ме то ду.
Си с те ма ме тодів, що ви ко ри с то вується тією чи іншою те орією пра ва, за ле жить
на сам пе ред від ро зуміння влас но го пред ме та. Різне ро зуміння при ро ди пра ва
пра во ви ми те оріями і шко ла ми при зво дить до су пе реч ли вих та взаємо ви ключ -
них рішень пи тан ня про ме то ди юри дич ної на уки. 

В ре зуль таті три ва лої на уко вої дис кусії в те орії пра ва сфор му ва лось
декілька на уко вих підходів до виз на чен ня сут ності пра во по ряд ку. Зо к ре ма, під
пра во по ряд ком ро зуміють: си с те му пра вовідно син; стан уре гу ль о ва ності
суспільних відно син на ос нові пра ва та за кон ності; стійкий пра во вий ре жим,
який ба зується на ос нові пра ва; стан пра во вих відно син, зв’язків і уре гу ль о -
ваність, впо ряд ко ваність, що за сно вані на праві і за кон ності, ат мо сфе ру пра во -
во го жит тя, що вста нов люється на ос нові точ но го і по вно го здійснен ня роз по -
ря д жень пра во вих норм всіма суб’єкта ми пра ва3. 

За га лом ідея пра во по ряд ку має універ саль ний ха рак тер і сумісна із будь-
яким ти пом пра во ро зуміння, хо ча і має в рам ках кож но го з них спе цифічний
зміст4. У да но му кон тексті слід за зна ча ти не про сумісність, а про мож ливість
з’ясу ван ня сут ності і змісту пра во по ряд ку. 

У кон тексті при род ної кон цепції пра во ро зуміння пра во по ря док роз гля -
дається як та кий, що має ви то ки у при роді лю ди ни і при роді ре чей; се ред
прин ципів йо го по бу до ви – мо ральність, спра вед ливість, гу манізм. З по зицій
нор ма тивізму пра во по ря док – це ре зуль тат ре жи му за кон ності, стійкості та
стабільності пра во во го ре гу лю ван ня. Кон сти туція і за ко ни, як фор ма ви ра зу
пра ва, – інстру мент або засіб за без пе чен ня пра во по ряд ку. Соціологічна шко ла
пра ва виз на чає пра во по ря док як про цес діяль ності су до вих, адміністра тив них,
за ко но дав чих та інших ор ганів дер жав ної вла ди що до гар монізації інте ресів
суб’єктів суспільних відно син з по гля ду на леж ної та не обхідної по ведінки.

Прибічни ки інте г ра тив но го пра во ро зуміння вва жа ють, що пра во по ря док
за кла дається у пра во вих нор мах у про цесі пра во твор чості, спи рається на вер -
хо вен ст во пра ва та ав то ри тет за ко ну, вста нов люється в ре зуль таті здійснен ня
за кон ності у пра во ре алізаційній діяль ності5.

Пра во по ря док скла дається на ос нові ро бо ти склад но го ме ханізму взаємодії
дер жав ної волі, ви ра же ної у ви роб леній під впли вом гро ма дянсь ко го
суспільства пра вовій політиці, суспільно-легітимній ціннісно-нор ма тивній си -
с темі, ефек тивній пра во за с то совній діяль ності ор ганів дер жа ви, її по са до вих
осіб, існу ван ня пев но го рівня пра восвідо мості учас ників пра вовідно син, чиїми
діями і вчин ка ми пра вові нор ми здійсню ють ся, ви со ко го рівня пра во вих та
інших за собів, що за без пе чу ють ре алізацію прав і за кон них інте ресів гро ма дян
та юри дич них осіб, сти му лю ван ня їх до на леж но го ви ко нан ня по кла де них на
них юри дич них обов’язків6.

Слід по го ди тись із А. Ф. Кри жанівським у то му, що пра во вий по ря док – це
соціаль но-пра во ве яви ще, яке ви ни кає та існує як фе но мен і цінність, що не -
обхідні са ме суспільству, а то му фор мується в про цесі функціону ван ня ме -
ханізму пра во во го впли ву на суспільну життєдіяльність. Пра во вий по ря док є
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свідчен ням, що у ре альній по ведінці суб’єктів пра ва «ма теріалізу ють ся» пра -
вові при пи си і «уп ред мет ню ють ся» пра вові ідеї, прин ци пи та цінності7. Од -
ним із про явів пра во по ряд ку є пра вомірна по ведінка як ре зуль тат ви ко нан ня
кон сти туції та за конів шля хом ре алізації суб’єктив них прав та юри дич них
обов’язків.

Аналіз кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва як од но го із за -
собів за без пе чен ня пра во по ряд ку та ре алізації пра во охо рон ної функції дер жа -
ви, а та кож ре гу ля тив ної і охо рон ної функцій пра ва, доз во ляє роз гля да ти кон -
сти туціоналізацію як склад ний про цес, що має соціаль ну й нор ма тив ну при ро -
ду і мо же бу ти дослідже ний у функціональ но му, інсти туційно му та соціаль но-
політич но му кон тек с тах. 

При цьо му клю чо вим для з’ясу ван ня за зна че ної про бле ма ти ки є по нят тя
пра ва в різних співвідно шен нях: пра во і кон сти туція, пра во і пра во по ря док,
пра во і за кон, пра во, лю ди на і пра во по ря док, ко ли ці ка те горії од на сто сов но
іншої мо жуть бу ти або ме тою, або ж за со бом до сяг нен ня ме ти. Особ ли вості
ма ють місце і при роз гляді пра ва у ши ро ко му чи вузь ко му зна ченні, відповідно
до ши ро ко го або ж вузь ко го ме то до логічно го підхо ду до вив чен ня пра ва. За
умо ви ви ко ри с тан ня вузь ко го підхо ду, ко ли пра во ото тож нюється із за ко ном,
ре алізація за ко ну, в то му числі й кон сти туції, при во дить до вста нов лен ня пра -
во по ряд ку. Та кий підхід фор малізує про бле ма ти ку фор му ван ня і за без пе чен ня
пра во по ряд ку в суспільстві. За умо ви ши ро ко го підхо ду ли ше ре алізація пра -
во во го за ко ну та кон сти туції, в якій виз нається прин цип вер хо вен ст ва пра ва,
ве де зре ш тою до вста нов лен ня пра во по ряд ку.

Кон сти туціоналізація національ но го за ко но дав ст ва як пра во ва діяльність
спря мо ва на на ство рен ня пра во по ряд ку шля хом за без пе чен ня внутрішньої
впо ряд ко ва ності всієї си с те ми за ко но дав ст ва, тоб то є од ним із чин ників пра во -
по ряд ку. З іншо го бо ку, пра во по ря док є од ним із за собів (кри теріїв) виз на чен -
ня ста ну та ефек тив ності національ но го за ко но дав ст ва з ог ля ду на ре алізацію
та роз ви ток норм Кон сти туції Ук раїни. 

Зміни, що відбу ва ють ся в ме то до логії юри дич ної на уки, на сам пе ред, сто су -
ють ся істот но го роз ши рен ня за сто су ван ня так зва но го пер со наль но го (ан т ро -
по логічно го) підхо ду і ак ту алізації ви ко ри с тан ня прак тич но го підхо ду, тоб то
інтер пре тації та оцінки кон сти туції і національ но го за ко но дав ст ва як інстру -
ментів, ва желів, за собів за до во лен ня по треб лю ди ни, соціаль них спільнот,
суспільства за га лом. 

При ан т ро по логічно му підході лю ди на стає цен т раль ним об’єктом за галь -
но те о ре тич но го пра во знав ст ва, а її при род но-пра вові вла с ти вості та за ко -
номірності дер жав но-юри дич но го за без пе чен ня пе ре тво рю ють ся на най важ -
ливішу скла до ву пред ме та цієї на уки. Ви хо дя чи з то го, що однією з функцій
кон сти туції є за без пе чен ня впо ряд ку ван ня суспільних відно син з ме тою без -
конфліктної життєдіяль ності суб’єктів суспільних відно син, вре гу лю ван ня
відно син між людь ми та їх об’єднан ня ми, за хист інте ресів прав лю ди ни і гро -
ма дя ни на, звер нен ня на уки до лю ди ни і цінно с тей, що з нею пов’язані, це зу -
мов лює пря ме закріплен ня в нор ма тив но-пра во вих ак тах пріори те ту за галь но -
людсь ких цінно с тей над кла со ви ми, а та кож прий нят тя нор ма тив но-пра во вих
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актів ви хо дя чи з по тре би дба ти про за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни та
гідних умов її жит тя. Підтвер д жен ням цьо го в Ук раїні є зміст Дек ла рації про
дер жав ний су ве ренітет, Кон сти туції Ук раїни та чин но го за ко но дав ст ва в Ук раї -
ні. Лю ди на, відповідно до та ко го підхо ду, є вихідним пунк том будь-яких
досліджень в юри с пру денції, зо к ре ма в те орії дер жа ви і пра ва, і це ви ма гає
активізації на уко вих досліджень у га лузі прав лю ди ни. Ан т ро по логічний
підхід – це ме то до логічна ос но ва для про ве ден ня на уко вих досліджень і роз -
роб ки су час ної вітчиз ня ної пра во вої до к т ри ни, шлях поз бав лен ня на уки від
край нощів дог ма тиз му і од нобічно го ко мен ту ван ня норм за ко но дав ст ва. Пра во
має спри я ти за без пе чен ню пра во по ряд ку шля хом без пе реш код ної ре алізації
прав лю ди ни.

Важ ли вим для вив чен ня про блем кон сти туціоналізації національ но го за ко -
но дав ст ва і пра во по ряд ку є ціннісний підхід – своєрідний спосіб пізнан ня,
який ґрун тується на не обхідності от ри ман ня двох типів інфор мації про об’єкт:
на уко вої та ціннісної8. До сяг нен ня об’єктив ної істи ни ви ма гає взаємозв’яз ку
та взаємо до пов нен ня на уко во го і ціннісно го підходів, ура ху ван ня під час ре -
фор му ван ня кон сти туції та кон сти туціоналізації за ко но дав ст ва, по ряд з
національ ни ми, за галь но людсь ких цінно с тей. 

З іншо го бо ку, ви ко ри с тан ня цивілізаційно го підхо ду та порівняль но-пра -
во во го ме то ду дає змо гу досліди ти про це си кон сти туціоналізації пра во во го
по ряд ку в ме жах західних та східних суспільств. У країнах із західни ми пра -
во ви ми тра диціями кон сти туціоналізація роз гля дається в кон тексті її ан т ро по -
логізації та індивіду алізації, у східно му ж – у кон тексті ета ти зації та ко лек -
тивізму. Вив чен ня особ ли во с тей про цесів кон сти туціоналізації в країнах, що
на ле жать до різних пра во вих сімей і пе ре бу ва ють на різних рівнях роз вит ку
світо вої цивілізації, знач но зба га чує досліджен ня, ви во дить йо го на більш ви -
со кий рівень уза галь нен ня.

Досліджен ня про блем кон сти туціоналізації національ но го пра во по ряд ку,
як і будь-якої пра во вої ка те горії, має відбу ва ти ся за до по мо гою фун да мен таль -
них прин ципів — вихідних ідей, по ло жень, що ха рак те ри зу ють ся універ -
сальністю, за галь ною зна чимістю, ви щою імпе ра тивністю і відо б ра жа ють
суттєві по ло жен ня те орії вчен ня, си с те ми пра ва9. 

Відповідно досліджен ня про блем кон сти туціоналізації національ но го пра -
во по ряд ку має ба зу ва ти ся на су куп ності фун да мен таль них прин ципів, які ра -
зом ут во рю ють пев ну си с те му. Зо к ре ма, важ ли вим прин ци пом досліджен ня
кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва є прин цип обґрун то ва ності,
за сто су ван ня яко го дає змо гу ар гу мен ту ва ти будь-яке твер д жен ня чи рішен ня
(на при клад рішен ня чи вис но вок кон сти туційно го су ду), яке має ґрун ту ва тись
на пев но му фак тич но му ма теріалі, який є об’єктив ним. Об’єктивність у вив -
ченні за зна че них про блем пе ред ба чає на сам пе ред зв’язок із роз вит ком си с те -
ми дер жав но-пра во вих явищ, поєднан ня на уко во го і ціннісно го підходів, на -
дан ня пріори те ту де мо кра тич ним цінно с тям, які уо соб лю ють су час ний рівень
роз вит ку світо вої цивілізації. 

З прин ци пом об’єктив ності не роз рив но пов’яза ний прин цип істо риз му,
який ви хо дить «не про сто з виз нан ня зміню ва ності в часі, а влас не з йо го роз -
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вит ку, з пе ре хо дом від од но го ста ну до іншо го». То му будь-яке яви ще, факт мо -
жуть бу ти зро зумілі та пра виль но оцінені ли ше в умо вах роз гля ду їх у ге не зисі
та роз вит ку, в кон крет них істо рич них умо вах та зв’яз ках. Тільки при цьо му
кон сти туціоналізація за ко но дав ст ва як істо рич не яви ще ви с ту пає у си с те ма ти -
зо ва но му ви гляді. 

По за істо рич ним кон тек с том, який пов’язує су час ний кон сти туційний про -
цес із ти ми про це са ми, які йо му пе ре ду ва ли, так са мо як і з ти ми, що ви ник -
нуть на їх ос нові в пер спек тиві, не мож ли во пізна ти са му цю су часність. На уко -
ве досліджен ня пра во вих явищ і про цесів не мо же об ме жи ти се бе їх ста ном
ли ше на да ний мо мент існу ван ня, оскільки бу де втра че но при чин но-наслідко -
вий зв’язок в істо рич но му роз вит ку пра ва.

Та ким чи ном, в те о ре тич но му дослідженні кон сти туціоналізації має бу ти
ре алізо ва но прин цип істо риз му, який орієнтує на роз гляд будь-яких явищ у їх
ста нов ленні й роз вит ку, в кон крет но-істо рич них об ста ви нах. Ви ко ри с тан ня
прин ци пу істо риз му доз во ляє про сте жи ти логіку змін змісту та сут ності про -
це су кон сти туціоналізації в кон тексті роз вит ку пра ва і дер жа ви, ево люції пра -
во во го ре гу лю ван ня, з’ясу ва ти, під впли вом яких соціаль но-еко номічних,
політич них фак торів з’яв ля лись ті чи ті нор ми кон сти туції та за ко ни, рішен ня
кон сти туційно го су ду, який вплив це ма ло на зміст і роз ви ток дер жа ви та пра -
ва в ціло му, за без пе чен ня прав і сво бод гро ма дян. 

Будь-яке досліджен ня дже рел пра ва в своїй ос нові має ви хо ди ти з єдності
істо рич но го і логічно го. Без ро зуміння сут ності кон сти туціоналізації не мож ли -
ве на уко ве висвітлен ня цьо го про це су, логічне виз на чає прин ци пи підхо ду до
істо рич но го, оскільки доз во ляє вста но ви ти по ча ток цьо го про це су, відме жу ва -
ти йо го від інших видів пра во вої діяль ності. Логічний підхід доз во ляє за до по -
мо гою за конів фор маль ної логіки з’ясу ва ти особ ли вості дії ок ре мих кон сти -
туційних при писів, кон сти туції в ціло му, ви я ви ти зв’яз ки (не уз го д же ності) між
кон сти туцією та пра во ви ми ак та ми, що існу ють в дер жаві, і відповідно – про -
бле ми пра во во го ре гу лю ван ня.

Прин цип всебічності досліджен ня пе ред ба чає пізнан ня яко мо га більшої
кількості суттєвих ха рак те ри с тик кон сти туціоналізації. Що більша кількість
кри теріїв аналізу за сто со вується, то вірогідніши ми бу дуть вис нов ки. То му не
мож на зро би ти за галь ний вис но вок про ефек тивність пев ної кон сти туційної
нор ми на підставі ли ше од норідних по каз ників (на при клад кількості ста тей за -
конів та підза кон них актів, що роз ви ва ють те чи те по ло жен ня кон сти туції); аб -
со лю ти зу ва ти ту чи іншу нор му кон сти туції, спи ра ю чись на досвід однієї з
країн, і ро би ти уза галь ню ючі вис нов ки. Всебічність досліджен ня до ся гається
за сто су ван ням усієї су куп ності ме тодів з ме тою от ри ман ня різно а с пект них
харак те ри с тик, ви ко ри с тан ня знань, от ри ма них в інших га лу зях на уко во го
знан ня.

Про ве де ний аналіз прин ципів досліджен ня кон сти туціоналізації за ко но -
дав ст ва дає змо гу виз на чи ти їх особ ли ве – фун да мен таль не зна чен ня та
невід’ємну скла до ву ме то до логії кон сти туціоналізації. Ок ре мо слід на го ло си -
ти на мож ли вості за лу чен ня дослідниць ких за собів інших на ук як не обхідної
умо ви роз вит ку будь-якої на уки, в то му числі і юри с пру денції. Не обхідність
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звер нен ня до інших на ук ви ни кає в тих ви пад ках, ко ли ме ти досліджен ня не
мо же бу ти до сяг ну то вла сни ми ме то да ми. 

Кон сти туціоналізація за ко но дав ст ва – ди намічне яви ще. То му при йо го
дослідженні важ ли во вра хо ву ва ти не ли ше йо го ме ту й за вдан ня, але і їх ре аль -
не втілен ня на прак тиці. На при клад, соціологія пра ва ви яв ляє на укові фак ти,
що свідчать про дію за ко но дав ст ва в ре аль но му житті, у ре гу лю ванні
суспільних відно син, про здатність за ко но дав чих при писів ре алізо ву ва ти ме ту
кон сти туції, що за кла де на пра во твор чим ор га ном, про су купність соціаль них
фак торів, що спри я ють або су пе ре чать ви ко нан ню кон сти туцією сво го при зна -
чен ня. Соціологія пра ва, та ким чи ном, до пов нює на укові фак ти, що от ри му -
ють ся порівняль ним пра во знав ст вом, роз ши рює емпірич ний аналіз нор ма тив -
них дже рел вив чен ням їх дії в ре аль них, кон крет них відно си нах.

Ре зуль та ти ви ко ри с тан ня соціологічних досліджень що до з’ясу ван ня ефек -
тив ності дії кон сти туції або кон сти туційних за конів, їх відповідність міжна -
род ним стан дар там є важ ли вим чин ни ком у виз на ченні ефек тив ності, ме -
ханізму пра во во го ре гу лю ван ня в ціло му. На явність та кої інфор мації у на -
уковців-те о ре тиків і прак тиків, після її відповідної фа хо вої об роб ки, доз во ляє
зро би ти вис нов ки про досліджу ва ний пред мет – кон сти туціоналізацію за ко но -
дав ст ва, уза галь нен ня і про по зиції що до підви щен ня ефек тив ності цьо го про -
це су, виз на чи ти ха рак тер впли ву рішень Кон сти туційно го Су ду на роз ви ток за -
ко но дав ст ва. 

Не менш важ ли ве зна чен ня для досліджен ня кон сти туціоналізації за ко но -
дав ст ва має з’ясу ван ня не обхідних ме тодів. Зо к ре ма, ви ко ри с тан ня діалек тич -
но го ме то ду ве де від менш гли бо ко го до більш ши ро ко го і гли бо ко го знан ня ре -
алій, до швид ко го на гро ма д жен ня те о ре тич но і прак тич но зна чу щої інфор мації
про соціальні про це си10. За до по мо гою діалек тич но го ме то ду ува га ак цен -
тується на ви яв ленні особ ли во с тей і виз на ченні по нят тя кон сти туції, кон сти -
туціоналізмі, кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва і пра во по ряд -
ку, а та кож взаємо зу мов ле ності та зв’яз ку між ни ми. Такі парні ка те горії
діалек ти ки, як фор ма і зміст, за галь не і особ ли ве, аб ст ракт не і кон крет не,
кількість і якість, да ють змо гу всебічно досліди ти за зна чені ка те горії та по нят -
тя і зро би ти обґрун то вані вис нов ки. Зо к ре ма, ок ре мо го досліджен ня по тре бує
співвідно шен ня змісту і фор ми кон сти туції, змісту і фор ми пра во по ряд ку та ін. 

Кон сти туціоналізація є склад ним про це сом і то му має аналізу ва ти ся в
єдності та про ти с тав ленні внутрішніх та зовнішніх про явів. З од но го бо ку, це
фор маль но виз на чені послідовні ета пи, а з іншо го – ди намічний вплив на чин -
ну си с те му за ко но дав ст ва та суспільні відно си ни за га лом.

У кон сти туціоналізації національ но го за ко но дав ст ва мож на виділи ти ма -
теріаль ний, дер жав но-влад ний, юри дич ний зміст. Ма теріаль ний зміст – це за -
ко номірності про це су кон сти туціоналізації, зу мов лені об’єктив ним роз вит ком
суспільних відно син та не обхідністю їх упо ряд ку ван ня, йо го взаємозв’язок з
еко номічни ми, політич ни ми, іде о логічни ми та інши ми про це са ми. Дер жав но-
влад ний зміст є ре зуль та том діяль ності дер жа ви що до за без пе чен ня ре алізації
інте ресів всіх учас ників пра вовідно син. Юри дич ний зміст кон сти -
туціоналізації по ля гає у ре алізації кон сти туційних за сад, що про яв ляється у:
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по ведінці суб’єктів суспільних відно син; відповідності суб’єктив них прав та
юри дич них обов’язків суб’єктів суспільних відно син; упо ряд ко ва ності еле -
ментів цьо го про це су, зв’язків між ни ми. Внутрішнім про явом кон сти -
туціоналізації є ор ганізація змісту цьо го про це су (внутрішньої струк ту ри), що
пе ред ба чає оформ лен ня.

Зміст і фор ми кон сти туціоналізації пе ре бу ва ють у єдності, що зу мов лює її
ефек тивність. Фор ми кон сти туціоналізації є більш ру хо ми ми і кон сер ва тив ни -
ми, а то му – стабільніши ми та стійки ми. При цьо му фор ми кон сти -
туціоналізації ви ра жа ють її зміст, здійсню ю чи її фор маль ну виз на ченість. Зо к -
ре ма, про цес кон сти туціоналізації мо же відбу ва ти ся у формі прий нят тя за -
конів, вне сен ня змін і до пов нень до чин них, ре алізації рішень Кон сти туційно -
го Су ду Ук раїни.

За до по мо гою ме то ду про гно зу ван ня шля хом аналізу пра во вих актів та
ефек тив ності їх ре алізації ви ни кає мож ливість про гно зу ва ти на пря ми фор му -
ван ня, удо с ко на лен ня кон сти туціоналізації за ко но давств та пра во во го по ряд ку.

Ви ко ри с тан ня за зна че ної ме то до логії зре ш тою дає змо гу виз на чи ти
співвідно шен ня між дер жав ним та кон сти туційним пра во по ряд ком. Зо к ре ма,
не обхідно вра хо ву ва ти, що не всі суспільні відно си ни ви ма га ють пра во во го ре -
гу лю ван ня та відо б ра жені в Кон сти туції, яка мо же бу ти ефек тив ною та не -
ефек тив ною, не всі по ло жен ня кон сти туції ре алізу ють ся по вною мірою. 

Пра во по ря док і кон сти туційний по ря док відрізня ють ся за своєю сутністю.
То му, аналізу ю чи кон сти туційний по ря док та пра во по по ря док, не обхідно вра -
хо ву ва ти соціаль ну сутність дер жав ної вла ди, фор ми ор ганізації, струк ту ру й
по вно ва жен ня дер жав них ор ганів за ко но дав чої, ви ко нав чої та су до вої вла ди.

Кон сти туціоналізація – дер жав но-пра во ве яви ще, що ви ни кає ви ключ но з
волі ор ганів дер жав ної вла ди. Са ме ор га ни дер жав ної вла ди роз роб ля ють і
прий ма ють кон сти туцію, кон сти туційні за ко ни та інші нор ма тив но-пра вові ак -
ти і дже ре ла пра ва у фор маль но-юри дич но му ро зумінні, здійсню ють за хо ди
що до їх ре алізації, тлу ма чен ня, охо ро ни і за хи с ту. То му кон сти туціоналізація
за ко но дав ст ва – один із на прямів діяль ності дер жа ви, спря мо ва них на ре -
алізацію її за вдань. У пра во по ряд ку кон сти туція че рез за ко но дав ст во, пра -
восвідомість, прин ци пи пра ва, пра во ре алізацію транс фор мується в по ведінку
суб’єктів суспільних відно син, виз на ча ю чи стан пра во по ряд ку і на пря ми
суспільно го роз вит ку. 

Та ким чи ном, ком плекс не ви ко ри с тан ня за зна че но го ме то до логічно го
інстру мен тарію доз во ляє роз гля да ти пра во по ря док як ре зуль тат кон сти -
туціоналізації, яка на дає йо му пев них вла с ти во с тей. З іншо го бо ку, са ме в кон -
сти туції та за ко но давстві виз на ча ють ся ос новні за са ди пра во по ряд ку та пи тан -
ня, що пов’язані з йо го фор му ван ням, функціону ван ням та підтри ман ням (ко -
ло відно син, суб’єктів, ме то ди і про це ду ри ре гу лю ван ня, зв’яз ки та ін.).

1. Ко зю б ра М. Пра во як яви ще куль ту ри // Пра во і куль ту ра: те орія і прак ти ка : ма -
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2. Ке ри мов Д. А. Ме то до ло гия пра ва (пред мет, функ ции, про бле ми фи ло со фии пра ва). –
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87РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



ком плекс но го ис сле до ва ния. – М. : Ста тут, 1999. – С. 38–39. 4. Клев цов С. В. Идея пра -
во по ряд ка в юри ди че с кой те о рии : ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук : спец. 12.00.01 «Те -
о рия и ис то рия го су дар ст ва и пра ва; ис то рия по ли ти че с кий и пра во вых уче ний». – М.,
2008. – С. 10. 5. Ска кун О. Ф. Те орія дер жа ви і пра ва (Ен цик ло пе дич ний курс). – С. 725.
6. Кри жанівський А. Ф. Пра во вий по ря док в Ук раїні: ви то ки, кон цеп ту альні за са ди,
інфра с т рук ту ра : мо но графія. – Оде са : Фенікс, 2009. – С. 101. 7. Там са мо. – С. 102.
8. По ля ков А. В. Об щая те о рия пра ва. – СПб., 2004. – С. 324–385. 9. Юри дич на ен цик -
ло педія : в 6 т. / [ред. кол.: Ю. С. Шем шу чен ко (го ло ва) та ін.]. – К. : Вид-во «Ук раїнська
ен цик ло педія» імені М. П. Ба жа на, 1998–2004. – Т. 5: П–С. – 2003. – С. 110–111. 10. Ке -
ри мов Д. А. Ме то до ло гия пра ва. – М., 2000. – С. 146.

УДК 340.1
Т. І. ТА РА ХО НИЧ,

кан ди дат юри дич них на ук

ФУНКЦІЇ СИ С ТЕ МИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ:
ПО НЯТ ТЯ, ОСОБ ЛИ ВОСТІ, ВИ ДИ

У статті роз гля да ють ся різні підхо ди до ро зуміння сут ності ка те горії «функції
си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня», виз на чається їх місце та роль в те орії пра во во го ре -
гу лю ван ня, аналізу ють ся особ ли вості функцій пра во во го ре гу лю ван ня, звер не но ува гу на
ос новні їх різно ви ди.

Клю чові сло ва: дія пра ва, си с те ма пра во во го ре гу лю ван ня, пра во ве ре гу лю ван ня,
функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня, ви ди функцій пра во во го ре гу лю ван ня.

Тарахонич Т. И. Функции системы правового регулипования: понятие,
особенности, виды.

В cта тье рас сма т ри ва ют ся раз лич ные под хо ды к по ни ма нию сущ но с ти ка те го рии
«функ ции си с те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния», оп ре де ля ет ся ме с то и роль функ ций си -
с те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния в те о рии пра во во го ре гу ли ро ва ния, ана ли зи ру ют ся их
осо бен но с ти, об ра ща ет ся вни ма ние на ос нов ные функ ции пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Клю че вые сло ва: дей ст вие пра ва, си с те ма пра во во го ре гу ли ро ва ния, пра во вое ре гу -
ли ро ва ние, функ ции си с те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния, ви ды функ ций пра во во го ре гу ли -
ро ва ния.

Tarakhonich Tetiana. Functions of the system of the legal regulation: concept, pecu-
liarities, types.

In the article here author has analyzed different approaches to understanding of the
essence of the category «functions of the system of the legal regulation» and its position have
been defined in the theory of the legal regulation and it’s peculiarities have been analyzed as
well as types of functions of legal regulation.

Key words: action of the law, system of legal regulation, legal regulation, functions of the
system of legal regulation, types of functions of legal regulation.

З про го ло шен ням Ук раїни соціаль ною, де мо кра тич ною, пра во вою дер жа -
вою, ре алізацією ідеї про ве ден ня кон сти туційної ре фор ми, ство рен ня ефек тив -
ної пра во вої си с те ми відбу вається ак тивізація зу силь що до досліджен ня ролі
пра ва як го ло вно го зна ряд дя соціаль них пе ре тво рень, ефек тив но го за со бу впо -
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ряд ку ван ня суспільних відно син. Виз на чен ня важ ли вості та соціаль ної
цінності пра ва в суспільстві зу мо ви ло не обхідність ком плекс но го те о ре тич но -
го аналізу пра во во го ре гу лю ван ня як цілісної си с те ми. На дум ку вітчиз ня них
вче них, будь-яка соціаль на си с те ма скла дається з пев ної мно жи ни ком по -
нентів, ча с тин, еле ментів, які на ле жать до різних рівнів її ор ганізації, фор му -
ю чи ок ремі бло ки й струк турні ут во рен ня все ре дині си с те ми1.

Си с те ма пра во во го ре гу лю ван ня, на дум ку М. Ю. Оси по ва, роз гля дається
як си с те ма людсь кої діяль ності, яка спря мо ва на на впо ряд ку ван ня суспільно
зна чи мих, во льо вих, по вто рю ва них, стійких суспільних відно син, що вхо дять
до пред мету пра во во го ре гу лю ван ня, що здійснюється че рез виз на чен ня ос -
нов них еле ментів цих відно син. Вче ний ви о крем лює такі її особ ли вості, як
здатність: впо ряд ко ву ва ти суспільні відно си ни, які вхо дять до пред ме та пра во -
во го ре гу лю ван ня; га ран ту ва ти сво бо ду суб’єктів пра ва; ко ор ди ну ва ти їх інте -
ре си; інте г ру ва ти різно манітні соціальні гру пи в суспільстві за га лом; за без пе -
чува ти стабільний роз ви ток суспільства; сти му лю ва ти соціаль но-по зи тив ну
діяльність суб’єктів пра ва та інші2.

Як слуш но за зна чає М. Ю. Оси пов, в си с те му пра во во го ре гу лю ван ня вхо -
дять ком по нен ти, які на ле жать до різних універ салій, що в своїй су куп ності
про ду ку ють якості, не при та манні кож но му із цих ком по нентів ок ре мо; се ред
них ви о крем лю ють: об’єкт, пред мет, цілі, прин ци пи, ме тод, ме ханізм та ди -
намічні ком по нен ти, як-от: рег ла мен тація про цесів пра во твор чості, рег ла мен -
тація ре алізації суб’єктив них прав та обов’язків, пра во за с то су ван ня3. 

Вра хо ву ю чи ска за не, мож на ствер д жу ва ти, що в те орії пра ва досліджен ня
функцій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня та виз на чен ня їх місця в те орії пра -
во во го ре гу лю ван ня на бу ває особ ли во го змісту й виз на чає ак ту альність на шо -
го досліджен ня.

Ця про бле ма не бу ла спеціаль ним пред ме том досліджен ня вче них, про те
де які її ас пек ти знай ш ли на леж не місце в пра цях та ких уче них, як
С. С. Алексєєв, А. І. Бо би ль ов, О. М. Вітчен ко, В. І. Гой ман, В. М. Гор ше нь ов,
Ю. І. Грев цов, Л. М. За вадсь ка, О. В. Зай чук, В. П. Ка зи мир чук, В. М. Ку д ряв -
цев, Ю. В. Кри виць кий, С. Л. Ли сен ков, О. В. Маль ко, О. М. Мель ник,
Н. М. Оніщен ко, М. Ю. Оси пов, А. В. По ля ков, Н.М. Пар хо мен ко,
П. М. Рабіно вич, Ю. І. Ре ше тов, В. М. Си рих, О. Ф. Ска кун, В. О. Ша балін,
К. В. Шундіков, Ю. С. Шем шу чен ко, Л. С. Явич то що. 

Ме тою да ної статті є з’ясу ван ня те о ре тич них ос нов ро зуміння сут ності
функцій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня, їх особ ли во с тей та різно видів.

Виз на чен ня сут ності ка те горії «функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня»
має пев не зна чен ня для юри дич ної на уки: по-пер ше, дає мож ливість по ка за ти
служ бо ву роль пра ва як ре гу ля то ра та ор ганізаційно го фак то ра в си с темі
суспільних відно син; по-дру ге, її змісто ве на пов нен ня зу мов лює не обхідність
аналізу за зна че ної ка те горії у взаємозв’яз ку із суміжни ми пра во ви ми яви ща ми,
доз во ляє ґрун товніше оха рак те ри зу ва ти ті пра вові ка те горії, які тісно пов’язані
з функціями си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня. 

В уза галь не но му ви гляді аналіз про бле ми, пов’яза ної з тлу ма чен ням функ -
цій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня, до реч но роз гля да ти з та ких по зицій: 
по-пер  ше, з ура ху ван ням твор чо го до роб ку на уковців з по даль шою за галь но -
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те о ре тич ною роз роб кою цієї про бле ми та мож ли ви ми уточ нен ня ми вихідної
по зиції на уковців на су час но му етапі роз вит ку юри дич ної на уки; по-дру ге,
шля хом ви ко ри с тан ня різно манітно го ме то до логічно го інстру мен тарію з ме -
тою ком плекс но го досліджен ня да но го фе но ме ну; по-третє, че рез виз на чен ня
за леж ності функцій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня від пра вопізнан ня; 
по-чет вер те, че рез аналіз особ ли во с тей та здійснен ня тлу ма чен ня ка те горії
«функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня», ґрун тов ний аналіз їх ос нов них
різно видів.

Термін «функція» ла тинсь ко го по хо д жен ня, що в пе ре кладі оз на чає
здійснен ня. Більшість вче них схильні роз гля да ти ка те горію функції як на пря -
ми, пред мет і зміст діяль ності дер жав но-пра во во го інсти ту ту4. 

По нят тя функцій в те орії пра ва ґрун тов но досліджується в кон тексті ана лі -
зу сут ності та цінності пра ва; сфор му ва ли ся та співісну ють різно манітні до к т -
ри нальні підхо ди до ро зуміння функцій пра ва, які відо б ра жа ють спе цифіку
різно манітних форм суспільної свідо мості. В юри дичній на уці біль шість
науковців схиль на роз гля да ти функції пра ва як ос новні на пря ми пра во во го
впли ву, що відо б ра жа ють ос нов ну роль пра ва в упо ряд ку ванні суспільних
відно син та по ведінки лю дей5. Т. М. Радь ко, аналізу ю чи функції пра ва, вка зує
на соціаль не при зна чен ня пра ва, яке виз на чається по тре ба ми суспільно го
розвит ку у взаємозв’яз ку з на пря ма ми пра во во го впли ву, які відповіда ють
потре бам суспільно го роз вит ку, є ре зуль та том за ко но дав чої політи ки, яка кон -
цен т рує дані по тре би та транс фор мує їх в по зи тив не пра во6. Ю. Г. Тка чен ко
роз кри ває по нят тя функції пра ва че рез ка те горію «роль пра ва», за зна ча ю чи,
що під функціями слід ро зуміти кон крет ну роль пра ва в ор ганізації суспільних
відно син7.

По ряд із ка те горією «функція пра ва», близь ки ми за своїм змісто вим на пов -
нен ням є такі ка те горії, як «роль пра ва», «за вдан ня пра ва», «функціону ван ня
пра ва».

Термін «роль пра ва» вка зує на зна чен ня пра ва в житті суспільства, дер жа -
ви, – за га лом чи на кон крет но му етапі їх роз вит ку. Роль пра ва роз кри вається
са ме че рез ті функції, які во но ви ко нує. За вдан ня пра ва – це та про бле ма, яку
во но вирішує (еко номічно го, політич но го, соціаль но го ха рак те ру то що).
Функціону ван ня пра ва відо б ра жає дію пра ва в соціальній си с темі. Це шля хи
та фор ми впли ву на суспільні відно си ни8. 

Функції пра ва здійсню ють свій вплив на ро зуміння ка те горії «функції си с -
те ми пра во во го ре гу лю ван ня», їх сутність, зміст і місце у си с темі на уко вих ка -
те горій. Так, В. М. Гор ше нь ов про по нує роз гля да ти функції пра ва з точ ки зо ру
ши ро ко го та вузь ко го підхо ду. У ши ро ко му зна чен ня функції пра ва роз кри ва -
ють уза галь не ну ха рак те ри с ти ку пра во во го впли ву на суспільні відно си ни, ко -
ли ре гу лю ван ня є ли ше од ним із спо собів ви ра зу служ бо вої ролі пра ва.
Функції пра ва у вузь ко му зна ченні роз кри ва ють мож ли вості влас не пра во во го
ре гу ля тив но го впли ву, по ка зу ють, як про яв ляється соціаль не при зна чен ня пра -
ва – ре гу лю ва ти суспільні відно си ни за леж но від їх ха рак те ру і зна чен ня для
соціаль но го роз вит ку9.

М. Ю. Оси пов під функціями пра во во го ре гу лю ван ня ро зуміє ті, що відо б -
ра жа ють сутність пра во во го ре гу лю ван ня, йо го місце та роль в си с темі
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соціаль но го ре гу лю ван ня, ос новні на пря ми впли ву пра во во го ре гу лю ван ня на
соціаль ну дійсність, що пов’язані з розв’язан ням кон крет них за вдань,
розв’язан ня яких не мож ли ве або ус клад не не без пра во во го ре гу лю ван ня10. На
на шу дум ку, з ог ля ду на за зна че не, під функціями си с те ми пра во во го ре гу лю -
ван ня слід ро зуміти обу мов лені соціаль ним при зна чен ням пра ва ос новні на -
прям ки пра во во го впли ву на суспільні відно си ни та по ведінку лю дей, шля хом
ви ко ри с тан ня різно манітних за собів, спо собів, форм і ме тодів, що да ють мож -
ливість за без пе чи ти у суспільстві по ря док та ре жим за кон ності.

Функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня ма ють певні особ ли вості: во ни є
на пря ма ми пра во во го впли ву на соціаль ну дійсність, ма ють відповіда ти пра -
вовій при роді суспільних відно син, за галь но соціальній сут ності пра ва, зу мов -
лю ва тись йо го функціями, бу ти ре зуль та том поєднан ня за ко ну з пра вом, з йо -
го за галь но людсь ки ми прин ци па ми, адек ват ни ми су ве ренній волі на ро ду, уза -
галь ню ва ти за галь но людські цінності на ос нові іде о логії гро ма дянсь ко го
суспільства та де мо кра тич ної, соціаль ної, пра во вої дер жа ви; во ни є похідни ми
від сут ності пра во во го ре гу лю ван ня, ма ють відо б ра жа ти най ха рак терніші ри -
си пра во во го ре гу лю ван ня та йо го роль в си с темі соціаль но го ре гу лю ван ня.

На жаль, ре алії сьо го ден ня свідчать, що функції си с те ми пра во во го ре гу -
лю ван ня не завжди відповіда ють рівневі роз вит ку суспільних відно син і
здебільшо го відо б ра жа ють інте ре си та по тре би ок ре мої гру пи суспільства; до -
сить ча с то во ни не ре алізу ють ся на прак тиці. Юри ди ко-технічні не доліки, що
ма ють місце в про цесі пра во твор чої діяль ності та ре алізації норм пра ва, істот -
но зни жу ють ефек тивність відповідних функцій. А то му важ ли ву ува гу слід
приділя ти юри дичній техніці як важ ли во му фак то ру їх ефек тив ності. 

Вра хо ву ю чи, що функції пра ва – ка те горія інте г ра тив на, во на ви с ту пає ба -
зис ною ос но вою для різно манітних пра во вих кон ст рукцій за га лом та функцій
си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня – зо к ре ма. У зв’яз ку з цим функції си с те ми
пра во во го ре гу лю ван ня, за ана логією поділу функцій пра ва, мож на поділи ти
на дві гру пи, а са ме: за галь но соціальні та спеціаль но-юри дичні.

До за галь но соціаль них функцій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня слід
відне с ти функції: мо де лю ван ня, ціннісну, ко муніка тив ну, інфор маційну, іде о -
логічну, ко ор ди наційну то що. За зна чені функції є на пря ма ми впли ву пра во вих
за собів, форм і ме тодів на суспільні відно си ни з ме тою їх закріплен ня, упо ряд -
ку ван ня, вста нов лен ня меж доз во ле ної та не обхідної по ведінки; во ни впли ва -
ють на свідомість та по ведінку суб’єктів, за без пе чу ють спілку ван ня між
суб’єкта ми, пов’язані з ціля ми та за вдан ня ми пра ва, ре алізу ють ся че рез ме -
ханізм пра во во го ре гу лю ван ня. 

Функція мо де лю ван ня пе ред ба чає, що за до по мо гою норм пра ва, як од но го
із різно видів за собів ре гу ля тив но го впли ву, мо де лю ють ся ті суспільні відно си -
ни, які вхо дять у пред мет пра во во го ре гу лю ван ня, виз на чається ко ло суб’єктів
суспільних відно син, вста нов люється міра мож ли вої та не обхідної по ведінки
суб’єктів, ко ло об’єктів суспільних відно син то що. На дум ку С. В. Бо б ров ник,
людсь кий досвід є про дук том інтер суб’єктив ної діяль ності, то му що ство -
рюється лю ди ною у про цесі без пе рерв ної діяль ності, в ре зуль таті якої
внутрішня психічна сутність лю ди ни от ри мує зовнішню (зна ко ву та соціаль -
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ну) фор му сво го існу ван ня11. Пра во ве ре гу лю ван ня здійснюється в про цесі
діяль ності суб’єктів пра ва, спря мо ва не на пізнан ня об’єктив ної дійсності та
впо ряд ку ван ня суспільних відно син, до сяг нен ня цілей ре гу ля тив но го впли ву.

Ціннісна функція пра во во го ре гу лю ван ня ви яв ляється в то му, що за до по -
мо гою за собів ре гу ля тив но го впли ву суспільству на дається рис упо ряд ко ва -
ності, що свідчить про інстру мен таль ну цінність пра во во го ре гу лю ван ня. Пра -
во ве ре гу лю ван ня сприяє роз вит ку тих відно син, в яких зацікав ле не
суспільство, і де мон ст рує мас штаб сво бо ди осо би в суспільстві, виз на чає міру
цієї сво бо ди, є ви раз ни ком ідеї спра вед ли вості, рівності та цивілізо ва ності,
дже ре лом онов лен ня суспільства, фак то ром про гре сив них змін. Аксіологічний
підхід, який бу дується на те орії цінно с тей та оцінок, виз на чає, що са ме для
суспільства, дер жа ви, гру пи лю дей є цінним на да но му етапі істо рич но го роз -
вит ку. В юри дичній літе ра турі за зна чається, що для виз на чен ня цінності дер -
жав них чи пра во вих явищ не обхідни ми є кри терії то го, що мо же бу ти оціне не
як ко рис не, не обхідне для суспільства. Най ви щою цінністю для де мо кра тич но -
го суспільства є пра ва та сво бо ди лю ди ни, як при родні, так і на буті, а та кож
інсти ту ти де мо кратії12.

Ко муніка тив на функція пра во во го ре гу лю ван ня сприяє виз на чен ню ре аль -
них дій суб’єктів по ре алізації цілей пра во во го ре гу лю ван ня, які пе ред ба ча ють
ство рен ня си с те ми впо ряд ко ва них суспільних відно син. Відно си ни між
суб’єкта ми пра ва та їх діян ня, які ре алізу ють ці відно си ни, є скла до ви ми по -
ведінки суб’єктів пра ва. М. М. Рас со лов за зна чає, що важ ли ви ми пра во ви ми
за со ба ми, які здійсню ють ре гу ля тив ний вплив на по ведінку, є суб’єктивні пра -
ва та юри дичні обов’яз ки, які на да ють нормі пра ва пред став ниць ко-зо бов’язу -
ю чо го ха рак те ру, фіксу ють відно си ни між суб’єкта ми пра ва13.

Інфор маційна функція пра во во го ре гу лю ван ня зу мов лює мож ливість на -
дан ня суб’єктам суспільних відно син інфор мації що до соціаль них мож ли во с -
тей їхньої по ведінки, спря мо вує, про гра мує дії суб’єктів, має як аб ст ракт ний,
так і індивіду аль ний ха рак тер. Т. М. Радь ко підкрес лює, що пра во – це один із
важ ли вих за собів соціаль ної інфор мації, який дер жа ва ви ко ри с то вує з ме тою її
до ве ден ня до відо ма всіх суб’єктів пра ва. Інфор мація пе ред ба чає ак тив ну по -
ведінку гро ма дян, сприяє до сяг нен ня по зи тив но го ре зуль та ту, за до во лен ню
інте ресів учас ників пра вовідно син14. Інфор маційна функція є різно ви дом іде -
о логічної функції. Іде о логічна функція пра во во го ре гу лю ван ня пе ред ба чає
фор му ван ня ціннісної орієнтації в по ведінці суб’єктів, фор му ван ня мо тивів
пра вомірної по ведінки.

Ко ор ди наційна функція пра во во го ре гу лю ван ня за без пе чує мож ли вості ко -
ор ди нації дій суб’єктів суспільних відно син шля хом об’єднан ня їх інте ресів,
по треб та цілей, форм і видів діяль ності. Важ ли вим ас пек том в ре алізації да -
ної функції є ви ко ри с тан ня дис по зи тив но го ме то ду пра во во го ре гу лю ван ня.

На на шу дум ку, спеціаль но-юри дичні функції пра во во го ре гу лю ван ня, як і
функції пра ва що до да ної гру пи, слід поділи ти на такі різно ви ди, як ре гу ля -
тивні та охо ронні.

Ре гу ля тив на функція пра во во го ре гу лю ван ня дає мож ливість закріпи ти
ціннісні орієнти ри суспільства, стан дар ти по ведінки суб’єктів, виз на чи ти
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спря мо ваність ре гу ля тив но го впли ву – шля хом закріплен ня існу ю чих
суспільних відно син та сти му лю ван ня тих, які в май бут нь о му мо жуть бу ти
опо се ред ко вані за до по мо гою пра ва. Мож на ви о кре ми ти і такі різно ви ди ре гу -
ля тив ної функції пра во во го ре гу лю ван ня, як ди намічну, що спря мо ва на на
фор малізацію існу ю чих, ви ник нен ня та роз ви ток но вих суспільних відно син,
та кон ста ту ю чо-ста тич ну, яка шля хом здійснен ня логічних опе рацій аб ст ра гу -
ван ня, опи су, типізації то що за без пе чує по бу до ву нор ма тив но го ма теріалу,
фор му ван ня змісту нор ма тив них актів.

Не безспірною є дум ка Р. А. Ро ма шо ва, який, аналізу ю чи ре гу ля тив ну
функцію пра ва та її співвідно шен ня з ре гу ля тив ним впли вом пра ва, підкрес -
лює відсутність її ста тич ної скла до вої. Вче ний за зна чає, що, го во ря чи про про -
цес пра во во го ре гу лю ван ня, слід об ме жи ти йо го ди намічною, ак тив ною скла -
до вою, оскільки функція та діяльність по її ре алізації – це не од не й те са ме.
Без по се ред ня ре гу ля тив на діяльність є ли ше ча с ти ною ме ханізму ре алізації
ре гу ля тив ної функції пра ва. Ре гу ля тив ний вплив пра ва, по ряд з ак тив ною фа -
зою, пе ред ба чає і па сив ну, ко ли са мо го фак ту на яв ності пра ва до стат ньо для
за без пе чен ня пра вомірної по ведінки15.

Охо рон на функція пра во во го ре гу лю ван ня спря мо ва на на за без пе чен ня по -
ряд ку в суспільстві, до три ман ня ре жи му за кон ності шля хом ви ко ри с тан ня
різно манітних за собів та ме тодів, за побіган ня здійснен ню пра во по ру шень, за -
сто су ван ня юри дич ної відповідаль ності до пра во по руш ників то що. Поділя ю -
чи по гля ди вче них, слід ви о кре ми ти її пре вен тив ну, ви хов ну та кон троль ну
скла до ву.

Уза галь нив ши ска за не, слід підкрес ли ти, що:
1. Функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня є важ ли ви ми на пря мом юри -

дич но го впли ву, тісно пов’язані із суб’єктив ни ми пра ва ми та здійсню ють ся че -
рез них, спри я ю чи до сяг нен ню цілей пра во во го ре гу лю ван ня.

2. Функції си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня пе ре бу ва ють у тісно му
взаємозв’яз ку з ре гу ля тив но-ста тич ною та ре гу ля тив но-ди намічною
функціями пра ва.

3. Удо с ко на лен ня функцій си с те ми пра во во го ре гу лю ван ня ви ма гає вра ху -
ван ня роз роб ле них те орією та підтвер д же них прак ти кою ви мог, а са ме:
ціннісної орієнтації пра ва шля хом уз го д жен ня спе цифічних інте ресів, на уко вої
обґрун то ва ності та на леж ної обу мов ле ності якості та ефек тив ності за ко ну, си -
с тем ної уз го д же ності за конів та підза кон них актів, за без пе чен ня фор му ван ня
та функціону ван ня пра во во го за ко ну та ор ганізаційно-уп равлінських форм
діяль ності упов но ва же них на те суб’єктів, ефек тив но го функціону ван ня
механізму пра во во го ре гу лю ван ня та пра во за с то су ван ня то що.
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УДК 340.12
О. Л. БОГІНІЧ,

кан ди дат юри дич них на ук

ВПЛИВ ОК РЕ МИХ ТЕ ОРІЙ ПРА ВО РО ЗУМІННЯ 
НА СУ ЧАС НУ ПРА ВО РЕ АЛІЗАЦІЙНУ ПРАК ТИ КУ УК РАЇНИ

У статті роз гля дається вплив та ких те орій пра во ро зуміння, як істо рич на,
соціологічна, си нер ге тич на та фе но ме но логічна, на су час ну пра во ре алізаційну прак ти -
ку Ук раїни. З ура ху ван ням по ло жень істо рич ної шко ли пра ва за зна чається, що в Ук -
раїні на явні два пра во по ряд ки – офіційний та за сно ва ний на зви чаєво му праві. При
дослідженні соціологічної те орії пра во ро зуміння роз гля да ють ся як по зи тивні, так і не -
га тивні наслідки пра во ре алізації ос нов них по сту латів цієї те орії. Про по ну ють ся за хо -
ди з удо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно син з ура ху ван ням за зна че них
наслідків. Си нер ге тич ний підхід до пра во ро зуміння по зна че ний як універ саль ний, що
сприяє ре алізації і інших те орій пра во ро зуміння. В кон тексті ви ще заз на че но го підхо ду
вка за но на пра во си ли як на важ ли вий си с те мо у тво рю ю чий чин ник пра во вих си с тем.
Дію си нер ге тич ної те орії пра во ро зуміння проілю с т ро ва но на при кладі ро бо ти ок ре мих
про фесійних спільнот Ук раїни. 

Клю чові сло ва: істо рич на, соціологічна, си нер ге тич на та фе но ме но логічні те орії
пра во ро зуміння, пра во ре алізація.

Бо ги нич О. Л. Воз дей ст вие от дель ных те о рий пра во по ни ма ния на со вре мен ную
пра во ре а ли за ци он ную прак ти ку Ук ра и ны

В ста тье рас сма т ри ва ет ся воз дей ст вие по ло же ний та ких те о рий пра во по ни ма -
ния, как ис то ри че с кая, со ци о ло ги че с кая, си нер ге ти че с кая и фе но ме но ло ги че с кая, на со -
вре мен ную пра во ре а ли за ци он ную прак ти ку Ук ра и ны. С уче том по ло же ний ис то ри че с -
кой шко лы пра ва ука зы ва ет ся на на ли чие в Ук ра и не двух пра во по ряд ков: офи ци аль но го
и ос но ван но го на обыч ном пра ве. При рас смо т ре нии со ци о ло ги че с кой те о рии пра ва
рас сма т ри ва ют ся как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные по след ст вия пра во ре а -
ли за ции ос нов ных по сту ла тов этой те о рии. Пред ла га ют ся ме ры по усо вер шен ст во ва -
нию пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний с уче том на ли чий ука зан ных
по след ст вий. Си нер ге ти че с кий под ход к пра во по ни ма нию по ка зан как уни вер саль ный,
ко то рой спо соб ст ву ет ре а ли за ции и иных те о рий пра во по ни ма ния. В кон тек с те вы ше -
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ука зан но го под хо да ука зы ва ет ся на пра во си лы как на важ ней ший си с те мо об ра зу ю щий
фак тор пра во вых си с тем. Дей ст вие си нер ге ти че с кой те о рии пра во по ни ма ния про ил -
лю с т ри ро ва но на при ме ре ра бо ты от дель ных про фес си о наль ных сообществ Ук ра и ны. 

Клю че вые сло ва: ис то ри че с кая, со ци о ло ги че с кая, си нер ге ти че с кая и фе но ме но ло -
ги че с кая те о рии пра во по ни ма ния, пра во ре а ли за ция.

Boginich O. L. Impact of separate theories of legal understanding on modern prac-
tice of law realization in Ukraine

In the article influence of positions of such theories of legal understanding are examined
as historical, sociological, synergetics and phenomenological to the theory on modern prac-
tice of realization of the law in Ukraine. Taking into account positions of historical school of
law specified on presence in Ukraine of two laws and order: official and based on customs.
At consideration of sociological theory of right both positive and negative consequences of
realization of the law of basic postulates of this theory are examined. Measures are for
improvement of the legal regulation of social relations taking into account the present conse-
quences. Synergetics approach to understanding is shown as universal, providing realization
to other theories of legal understanding. In the context of the mentioned approach it is stressed
on law of force as on the major factor of the legal systems. The action of synergetics theory of
legal understanding is illustrated on the example of works of separate professional communi-
ties of Ukraine. 

Key words: historical, sociological, synergetics and phenomenological  approaches to the
theory of legal understanding, realization of  law. 

Функціону ван ня су час ної пра во вої си с те ми Ук раїни на вряд чи мож на виз -
на ти оп ти маль ним. За галь но виз на ни ми є такі її ва ди, як ко рупція дер жав но го
апа ра ту, зло вжи ван ня вла дою з бо ку по са до вих осіб, колізійність пра во во го
ма си ву країни і то му подібні не доліки, які при зво дять до ма со во го пра во во го
нігілізму на се лен ня, де фор мації йо го пра восвідо мості. За зна че не важ ко уз го д -
жується з про го ло ше ни ми в Кон сти туції Ук раїни (статті 3, 8) прин ци па ми
служіння дер жа ви суспільству та йо го гро ма дя нам, вер хо вен ст ва прав гро ма -
дян сто сов но пра ва дер жа ви то що. При чи ни подібно го ста но ви ща на вряд чи
мож на опи са ти, ви ко ри с то ву ю чи ста ру по зи тивістську ме то до логію.

За зна чені фак ти не є «здо бут ком» ви ключ но Ук раїни; ана логічні при кла ди
ха рак терні для роз вит ку всіх країн ко лиш нь о го Ра дянсь ко го Со ю зу. От же, ма -
ють місце за ко номірності, які досі не ста ли об’єктом ре тель но го аналізу з бо -
ку на уко во го співто ва ри ст ва, зо к ре ма на уковців гу манітар но го профілю. Ма -
буть, са ме це мав на увазі ака демік В. М. Лит вин, ко ли ствер д жу вав, що по-но -
во му на ле жить ос мис ли ти гли бинні ме ханізми роз вит ку людсь кої цивілізації
та наші (ук раїнські) національ но-мен тальні особ ли вості1.

Такі особ ли вості, зо к ре ма на ук раїнсько му ґрунті, з на шо го по гля ду, мож -
на по яс ни ти ре алізацією пра во вих по ло жень ок ре мих те орій пра во ро зуміння,
які хо ча й не завжди опо се ред ко ву ють ся фор маль ни ми дже ре ла ми, про те, як
бу де по ка за но ниж че, ма ють істот ний вплив на пра во ре алізаційну прак ти ку.
Спра ва по ля гає в то му, що, як за зна ча лось ви ще, по зи тивістьке пра во ро зу -
міння не дає всіх відповідей на про блемні си ту ації в юри дичній сфері ук раїн -
сько го суспільства та дер жа ви. А то му потрібні нові ме то до логічні підхо ди до
її аналізу, за до по мо гою яких мож на спро бу ва ти як зро зуміти дійсні про це си,
що відбу ва ють ся там, так і виз на чи ти ся з мож ли ви ми ме ханізми поліпшен ня
си ту ації в цій сфері. 
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Ме тод, як відо мо, су про во д жує логіку досліджен ня то го чи то го яви ща
матеріаль но го та ду хов но го світів. Пра во, окрім ма теріаль них свідчень сво го
існу ван ня – юри дич них дже рел у дер жав но-ор ганізо ва но му суспільстві
(законів та підза кон них актів), має і свій ду хов ний вимір – пра восвідомість,
яка че рез ок ремі те орії пра во ро зуміння пізнає та кий склад ний фе но мен, як
пра во. Та ки ми те оріями в кон тексті роз гля ду пред ме та досліджен ня мо жуть
бу ти, зо к ре ма, істо рич на, соціологічна, си нер ге тич на та фе но ме но логічна
теорії. Істо рич на та соціологічна те орії є пред став ни ка ми кла сич них те орій
пра во ро зуміння, си нер ге тич на та фе но ме но логічна – уо соб лю ють нові підхо ди
до пра ва, при наймні на те ре нах ко лишніх ра дянсь ких ре с публік, а нині не за -
леж них дер жав.

Як відо мо, істо рич на шко ла пра ва пов’язує ґене зу пра ва перш за все з «ду -
хом на ро ду», тоб то національ ни ми особ ли во с тя ми тієї чи іншої спільно ти, яка
меш кає на одній те ри торії і пов’яза на спільним по бу том, зви ча я ми та тра -
диціями. При чо му са ме зви ча ям го ло вним чи ном на дається пра во вста нов лю -
ю ча си ла, яка фор мує по зи тив не пра во. Не зва жа ю чи на те, що за зна че ний на -
пря мок те о ре тич ної юри с пру денції був пев ним чи ном відповіддю на пе ре мож -
ний рух «при род но го пра ва», зо к ре ма у Франції, істо рич на шко ла пра ва ра зом
з тим має певні ме то до логічні здо бут ки, які не втра ти ли сво го зна чен ня і в наш
час.

Йдеть ся пе ре дусім про ті по ло жен ня цієї шко ли пра ва, що як ос но ву пра во -
во го ге не зи су роз гля да ють зви чаї та тра диції пев но го соціуму, для яко го
етнічний вимір має ха рак тер вирішаль но го.

Так, на при клад, 2009 р. в Ук раїні вий ш ла мо но графія Ю. П. Ло бо ди «Пра -
во ва тра диція ук раїнсько го на ро ду (фе но мен та об’єкт за галь но те о ре тич но го
дис кур су), в якій ав тор про во дить дум ку про існу ван ня у пра вовій си с темі
Україні як пе рехідної країни двох пра во по рядків. «Пер ший пра во по ря док, –
пи ше він, – сто сується панівних верств суспільства та за до во лен ня за галь но -
дер жав них по треб (обо ро на, еко номічна та військо ва мобілізація), який ре -
алізується в при пи сах по зи тив но го пра ва. Дру гий пра во по ря док – це ре аль ний
пра во по ря док, який існує у на род но му житті. В тій ча с тині, в якій дер жа ва чи
панівні вер ст ва не зацікав лені ви т ра ча ти си ли та ре сур си на пра во ве ре гу лю -
ван ня відповідних відно син, суспільні відно си ни ре гу лю ють ся пра во вим зви -
чаєм, тоб то зви чаєви ми нор ма ми по ведінки, санкціоно ва ни ми (хо ча б па сив но,
шля хом не вт ру чан ня у спра ви сільської гро ма ди) дер жа вою»2. 

Ви хо дя чи із цьо го твер д жен ня, ав тор ро бить вис но вок, що пев на ча с ти на
ук раїнсько го на ро ду у сфері сво го пра во во го жит тя по слу го вується пе ре дусім
не при пи са ми по зи тив но го за ко но дав ст ва, а вра хо вує по ло жен ня інших ре гу -
ля тив них си с тем (мо ралі, зви чаїв то що). Так, він пи ше, що, досліджу ю чи пра -
восвідомість ук раїнсько го суспільства, не мож на не бра ти до ува ги, що більша
ча с ти на ук раїнсько го на ро ду про жи ває у сільській місце вості, ма лень ких
провінційних та військо вих містеч ках, в об лас них цен т рах об ла с тей, які за еко -
номічною оз на кою прий ня то відно си ти до сільсько го с по дарсь ких. В зв’яз ку з
цим пра во ва си с те ма Ук раїни є невідди фе ренційо ва ною, що в аксіологічно му
та ре гу ля тив но му ас пек тах має наслідком відсутність у пра ва влас ної са -
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моцінності, цінності пра во во го як та ко го; на томість ос таннє ком пен сується
мо раль ною свідомістю, політич ною доцільністю, по бу то ви ми зви ча я ми3.

Із за зна че но го вип ли ває два вис нов ки. Або дер жав не ре гу лю ван ня, що
втілюється в по зи тив но му за ко но давстві, не відповідає суспільним очіку ван -
ням, а то му гро ма дя на ми за сто со ву ють ся по ло жен ня інших ре гу лю ю чих нор -
ма тив них си с тем, або «дух на ро ду» по слу го вується інши ми, ви роб ле ни ми ним
ме ханізма ми за ла го д жен ня своїх прав. В пер шо му ви пад ку має місце де -
фектність пра во во го ре гу лю ван ня з бо ку дер жа ви, у дру го му – де фектність
пра восвідо мості на се лен ня, оскільки у цьо му ви пад ку ча с то ви ко ри с то ву ють -
ся по за пра вові фор ми ре алізації ос таннім своїх інте ресів (да ча ха ба ра,
кумівство то що).

Та ким чи ном, аналіз по ло жень істо рич ної шко ли пра ва є по вчаль ним для
за ко но дав ця, що у своїй діяль ності зо бов’яза ний вра хо ву ва ти як по зи тивні, так
і не га тивні ри си цієї те орії пра во ро зуміння, як що він дійсно зацікав ле ний у ре -
алізації на те ри торії своєї країни пра во по ряд ку, зафіксо ва но го у при пи сах по -
зи тив но го за ко но дав ст ва.

Істо рич на шко ла пра ва спорідне на із соціологічною шко лою пра ва, що, як
і істо рич на шко ла, шу кає сво го коріння в ре аль но му житті, а не в при пи сах
чин но го за ко но дав ст ва. Го ло вна ідея цієї те орії по ля гає в су пе реч ності, яка
існує між «жи вим пра вом» кон крет них пра вовідно син та пра вом, яке закріпле -
не в нор мах пра ва. Ствер д жується, що нор ми пра ва за про г ра мо вані на
постійне відста ван ня від ре аль но го жит тя, а от же, існу ючі пра вовідно си ни є
зраз ком, на який тре ба орієнту ва ти ся, і в пер шу чер гу – ор га нам пра во за с то су -
ван ня. Пріори тет кон крет них пра вовідно син над чин ним пра вом знай шов свій
ви раз у та ко му вис лов лю ванні од но го з за снов ників цієї те орії – Є. Ерліха:
«...по при дер жав ний ха рак тер пра ва, во но спи рається зре ш тою на людські
відно си ни»4.

В за зна ченій течії пра во ро зуміння існує декілька підходів до оцінки дій
осіб, які за сто со ву ють пра вові при пи си. Ок ремі ав то ри про по ну ють, зо к ре ма
су до вим ор га нам, при прий нятті рішен ня не тільки ви хо ди ти з ви мог існу ю чих
пра вовідно син, а й вра хо ву ва ти при пи си чин но го за ко но дав ст ва (А. Леві-
Брюль)5. Інші (на при клад Д. Френк) спов нені скеп си су сто сов но мож ли вості
норм пра ва адек ват но ре а гу ва ти на швид коп линні про це си ре аль но го жит тя, а
от же, го ло вне місце в тво ренні пра ва на ле жить суд дям, які на ма га ють ся за сто -
су ва ти нор му пра ва до кон крет ної си ту ації6.

Не зва жа ю чи на край нощі, вла с тиві ок ре мим пред став ни кам цьо го на прям -
ку в юри дичній на уці, на наш по гляд, не слід відки да ти за зна че ну кон цепцію,
оскільки дійсно: кон кретні соціальні відно си ни, які внаслідок пев но го по вто -
рю ван ня з ча сом на бу ва ють ха рак тер пра вовідно син (не за леж но від то го, чи
закріплю ють ся во ни пізніше як пи са ний за кон, чи за ли ша ють ся пра во вим зви -
чаєм), – є ос но вою фор му ван ня норм пра ва. «Пе ре ду мо вою і ос но вою пра во -
во го ре гу лю ван ня, – пи ше з цьо го при во ду М. Цвік, – є не во ля дер жа ви, що
втілюється в за ко но давстві, а ха рак тер суспільних відно син, які об’єктив но
скла да ють ся на базі взаємодії ок ре мих осіб та їх об’єднань і підтри му ють ся та
за хи ща ють ся дер жа вою»7.
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Тим ча сом, го во ря чи про суспільні відно си ни, що на бу ли ха рак те ру по вто -
рю ва ності, а от же, пев них оз нак пра вовідно син як ос но ву фор му ван ня пра во -
вих при писів, не слід за бу ва ти, що ок ремі з них мо жуть бу ти не пра во ви ми з
по гля ду спра вед ли вості або за галь но го бла га. На при клад, як за зна ча ло ся рані -
ше, по ши рені в су часній Ук раїні про яви ко рупції, по при по вто рю ваність цих
дій, на вряд чи мож на виз на ти спра вед ли ви ми і та ки ми, що спри я ють за галь но -
му бла гу, – меті, якій по кли ка на слу жи ти дер жа ва. Зви чаї кров ної по мсти, які
ма ють місце в ок ре мих країнах, теж важ ко виз на ти та ки ми, що мо жуть сприй -
ня ти цивілізо вані суспільства, а тим більше – зафіксу ва ти в нор мах пра ва.

Не зва жа ю чи на оче вид ну аксіома тичність ви ще заз на че них вис новків, в
літе ра турі, на жаль, зустріча ють ся дум ки, що де які фак ти сьо годнішньо го
політич но го та при ват но го жит тя, яке су про во д жується ко рупційни ми схе ма -
ми, не слід оціню ва ти як не га тив не яви ще, оскільки во но є про явом но вої еко -
номічної і навіть істо рич ної до би8. Йдеть ся про епо ху пост мо дер ну.

На наш по гляд, по си лан ня на пост мо дерн як но ве яви ще пост мо дер но вої
ери, що вста нов лює нові пра ви ла по ведінки лю дей, не підля гає не кри тич но му
пе ре не сен ню на пра во ву сфе ру. Існу ють фун да мен тальні підва ли ни людсь кої
цивілізації, які не мож на по ру шу ва ти без за гро зи для її май бут нь о го.

В зв’яз ку із за зна че ним мож на на га да ти при хиль ни кам цьо го те о ре тич но го
дис кур су, що в свій час са ме ігно ру ван ня прин ципів соціаль ної спра вед ли вості
при зве ло до ве ли ких соціаль них по трясінь, яке су про во д жу ва лось чис лен ни ми
людсь ки ми жерт ва ми. В цьо му ря ду – Жовт не ва ре во люція, діяльність квазіко -
муністич них ре жимів Ки таю та Кам пучії. І люд ст во зро би ло вис нов ки із цих
істо рич них подій. Капіталізм на був рис соціаль ної дер жав ності; ли ше ра дянсь -
кий соціалізм не зміг при сто су ва тись до ви мог но во го ча су і то му опи нив ся в
про граші. На томість ко муністичні партії Ки таю та В’єтна му змог ли пе ре ла ш -
ту ва ти ся, задіяти при ват но-пра вові за са ди ве ден ня на род но го гос по дар ст ва,
що да ло не аби я кий еко номічний і соціаль ний ефект. 

Ви хо дя чи з ос тан нь о го та оціню ю чи пер спек ти ви політич ної, еко номічної
і соціаль ної мо дернізації Ук раїни, мож на зро би ти вис но вок, що са ме поєднан -
ня капіталістич ної еко номічної си с те ми на мікрорівні з цен т ралізо ва ним дер -
жав ним ре гу лю ван ням на ма к рорівні при мо но партійно му політич но му
керівництві мо же по тенціюва ти пе ре ва ги кож ної із си с тем уп равління та ве -
ден ня гос по дар ст ва, мінімізу ва ти про яви ко рупції та не за кон но го пе ре роз -
поділу влас ності. 

Та ким чи ном, з на ве де но го стає зро зумілим, що соціологічна те орія пра ва
має як по зи тивні, так і не га тивні ри си ре алізації своїх по ло жень. За ко но дав цю
в цій си ту ації го ло вне – не схи би ти, спро бу ва ти спро мог тись відділи ти зер но
від по ло ви. І до ро гов ка зом в такій ро боті, на наш по гляд, по винні бу ти за галь -
но виз нані мо ральні та релігійні імпе ра ти ви.

По зи тивні ри си соціологічної те орії пра ва слід ши ро ко ви ко ри с то ву ва ти в
соціальній прак тиці. Тим більше, що чин не за ко но дав ст во доз во ляє це ро би ти.
На при клад, за галь новідо мим є дис по зи тив ний прин цип пра во во го ре гу лю ван -
ня у цивільно му праві. Тоб то у ви пад ках, ко ли певні відно си ни не вре гу ль о вані
ак та ми цивільно го за ко но дав ст ва, сто ро ни мо жуть ук ла с ти до говір на свій роз -
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суд. Ще більше: сто ро ни в до го ворі мо жуть відсту пи ти від по ло жень актів за -
ко но дав ст ва і знов-та ки ук ла с ти йо го на свій роз суд (ст. 6 Цивільно го ко дек су
Ук раїни). Єди ною пе ре сто ро гою за ко но дав ця є те, щоб ці до го во ри відповіда -
ли за галь ним за са дам цивільно го за ко но дав ст ва та не по ру шу ва ли ок ре мих йо -
го за бо ро ня ю чих при писів (ч. 3 статті 6 ЦивК).

Не менш ев ри с тич ною для тієї про бле ма ти ки пра во ре алізації, що роз гля -
дається в цій статті, ви дається си нер ге тич на те орія пра ва. Ця но ва для гу -
манітар но го профілю на ука має ве ли кий по тенціал, зо к ре ма для те орії пра ва.
На дум ку А. Б. Вен ге ро ва, си нер ге тич ний підхід рівноцінний світо гляд но му,
ко т рий у якості спеціаль но на уко во го роз гля дає навіть діалек ти ку9. 

Сутність си нер ге тич ної те орії зво дить ся до то го, що будь-яка си с те ма
(соціологічна, біологічна, фізич на то що) схиль на до са мо ор ганізації за вдя ки
іма нент но вла с ти вим яко с тям влас ної си с те ми. Окрім то го, за зна че ний рух
ство рює сенс існу ван ня та кої си с те ми. Як що ек с т ра по лю ва ти за зна чені вис -
нов ки на соціум, то мож на лег ко по ба чи ти подібність роз вит ку цивілізації
відповідно до цих вис новків. Люд ст во про тя гом своєї ба га товіко вої історії де -
мон ст ру ва ло зраз ки влас ної са мо ор ганізації, де по туж ним чин ни ком та кої са -
мо ор ганізації ви с ту па ло пра во си ли. «На силь ст во (як фор ма ре алізації пра ва
си ли. – О. Б.), – пи сав про зміну еко номічних фор мацій К. Маркс, – є по ви валь -
ною баб кою будь-яко го ста ро го суспільства, ко ли во но вагітне но вим. Саме
насильсь во є еко номічною по тенцією»10. 

Та ким чи ном, суспільство са мо ор ганізо ву ва ло ся за вдя ки про явам пра ва си -
ли ок ре мих індивідів, соціаль них груп, ок ре мих країн. Тоб то пра во си ли уп ро -
довж три ва ло го істо рич но го періоду ви с ту па ло тим си с те мо у тво рю ю чим чин -
ни ком, який су про во д жу вав існу ван ня людсь кої цивілізації і побічно ви прав -
до ву вав чис ленні фак ти відкри то го чи за ву а ль о ва но го на силь ст ва не -
обхідністю збе ре жен ня соціуму як сен су йо го існу ван ня (підко рен ня за ра ди
ви жи ван ня). І це є ха рак тер ним як для ок ре мої спільно ти (рід, плем’я), так і
для гру пи спільнот (дер жав, дер жав них со юзів). 

При чо му подібний век тор суспільно го роз вит ку су про во д жу вав ся
відповідним іде о логічним обґрун ту ван ням, яке чле нам соціуму на ле жа ло виз -
на ва ти та яко му підко ря ти ся, ви хо дя чи із транс цен ден таль них вла с ти во с тей
носіїв цих яко с тей: вла да вож дя, старійшин, знаті, пе ре мож ця у війні то що. 

Для си нер ге ти ки ха рак тер но роз гля да ти будь-яку си с те му як відкри ту, що
мо же бу ти як у стані рівно ва ги, так і у про ти леж но му, схиль но му до ха о су і
роз па ду. Цей по гляд по ши рюється і на соціальні си с те ми, в то му числі і їх
підси с те ми, зо к ре ма такі, як пра вові. Зна хо д жен ня си с те ми у стані, пов’яза но -
му з відсутністю рівно ва ги, при зво дить до са мо ор ганізації її еле ментів (по ря -
док із ха о су)11. Са ме цей вис но вок си нер ге ти ки ста но вить для нас інте рес,
оскільки доз во ляє да ти пра виль ну оцінку подіям, які відбу ва ють ся все ре дині
ук раїнсько го суспільства у йо го пра вовій сфері.

Так, зо к ре ма, ко рупція, про яку йшло ся ви ще, є в Ук раїні до сить по ши ре -
ним яви щем. Як мож на здо га да тись, при чи на криється не тільки в го тов ності
гро ма дян да ва ти ха барі. Во на ле жить знач но глиб ше. Са ме інсти туційна не до -
ско налість ук раїнської пра во вої си с те ми вик ли кає у гро ма дян по тре бу їх да ва -
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ти. Тоб то, не по кла да ю чись на чин ний пра во по ря док, який би убез пе чив гро -
ма дян від ви падків, у яких ха бар ництво стає мож ли вим, ос танні, підпо ряд ко -
ву ю чись ви ще заз на че но му прин ци пу си нер ге ти ки, ви му шені са мо ор ганізо ву -
ва тись для вирішен ня своїх справ, хо ча б і в та кий не пра во вий спосіб.

Ще більше дія цьо го прин ци пу ви яв ляється при аналізі діяль ності різних
соціаль них груп, об’єдна них за про фесійни ми оз на ка ми. В умо вах пер ма нент -
ної не стабільності політич ної, еко номічної та пра во вих си с тем Ук раїни про -
фесійні співто ва ри ст ва ви яв ля ють оз на ки згур то ва ності. Всім відо ма кор по ра -
тив на солідарність ме дич них працівників, працівників су до вих, інших пра во -
охо рон них ор ганів, за га лом усь о го дер жав но го апа ра ту, бізне со вих та ви роб -
ни чих спілок. Ут во рю ю чи соціаль ну підси с те му, працівни ки цих сфер в умо -
вах не стабільності ви му шені са мо ор ганізо ву ва тись для за до во лен ня своїх по -
треб – і, на жаль, не завжди в ме жах чин но го пра во во го по ля. 

За зна че ний вис но вок не по ши рюється на ви пад ки, ко ли ос танні суб’єкти
свідо мо ство рю ють умо ви де с табілізації (зовнішньо го або внутрішньо го ста ну
си с те ми) для поліпшен ня влас но го ста но ви ща, та ким чи ном ви ко ри с то ву ю чи
пе ре ва гу своєї на леж ності до та ких про фесійних груп. 

От же, як мож на по ба чи ти з ви ще заз на че но го, си нер ге тич на те орія пра ва
на дає для прак ти ки пра во во го ре гу лю ван ня в Ук раїни яс к раві при кла ди своєї
дії. І на них не мож на не звер та ти ува ги, не впа да ю чи в юри дич ний іде алізм.
Інак ше ка жу чи, при ви борі стра тегії пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно -
син, не обхідно зва жа ти на ком пен саційні мож ли вості людсь ких спільнот до са -
мо ор ганізації по за ме жа ми чин но го пра во по ряд ку, ко ли ос танній є штуч ним і
не ґрун тується на внутрішніх за ко номірно с тях роз вит ку соціуму.

Крім цьо го, слід за ува жи ти, що си нер ге тич на те орія пра во ро зуміння (си -
нер ге тич на те орія пра ва), з на шо го по гля ду, грає важ ли ву роль у про яві за ко -
номірно с тей істо рич ної, соціологічної, ан т ро по логічної те орії пра ва, оскільки
пов’язує про яв ос танніх з іма нент ни ми вла с ти во с тя ми цих те орій. Мож на ска -
за ти, що соціум ви жи вав у різні істо ричні періоди сво го роз вит ку са ме за вдя -
ки про яву однієї з доміну ю чих пра во вих мо де лей, за зна че них ви ще, які на тих
чи тих істо рич них ета пах про яв ля ли свою дію най ви разніше. І за га лом, по ява
та ких пра во вих і політич них фе но менів, як пра во і дер жа ва, є про явом си нер -
ге тич них за ко номірно с тей у функціону ванні склад них соціаль них си с тем.
Таким чи ном, ос танні мож на виз на ти ба зо ви ми у по бу дові соціаль ної ма терії.

Не очіко ва ною, з точ ки зо ру те ми досліджен ня, ви дається си ту ація з фе но -
ме но логічною те орією пра во ро зуміння. Ос тан ня, як відо мо, пов’язує ґене зу
пра ва з існу ю чи ми апріор ни ми мо де ля ми пра во во го у свідо мості індивідів; ці
мо делі пізна ють ся на підставі аналізу актів свідо мості12. Але пра вовій ре аль -
ності, зо к ре ма ук раїнській, вла с тиві чис ленні ви пад ки не пра во вих форм по -
ведінки, і не в ос тан ню чер гу – з бо ку ви со ко по са довців, які ча с то ви ко ри с то -
ву ють свої по вно ва жен ня всу пе реч інте ре сам суспільства. У зв’яз ку з цим ви -
ни кає логічне пи тан ня: або пра восвідо мості по са до вих осіб, які здійсню ють
пра во за с то су ван ня, не вла с ти ве внутрішнє пра во ве сумління, ха рак тер не для
про яву за сад фе но ме но логічної те орії пра ва, або тут спраць о ву ють за ко -
номірності інших те орій пра во ро зуміння. На наш по гляд, ок ре мим пред став -
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ни кам людсь кої спільно ти, в то му числі тим, які здійсню ють владні по вно ва -
жен ня, вла с ти вий ли ше один тип пра во вої по ведінки, а са ме той, який підпа -
дає під оз на ки ан т ро по логічної те орії пра ва, – здійснен ня пра ва си ли. Для
пред став ників цих верств не є ха рак тер ним на явність у їх пси хо логічно му ста -
тусі пра во во го сумління, во ни виз на ють ли ше домінантні фор ми по ведінки, де
всі інші по винні підко ря тись їх волі. А оскільки, відповідно до си нер ге тич ної
те орії пра во ро зуміння, люд ст во ви жи ло і про дов жує й сьо годні в ок ре мих
країнах ви жи ва ти то му, що ско ри ло ся пра ву силь но го, то в су часній Ук раїні не -
має об’єктив них підстав для ре алізації по ло жень фе но ме но логічної те орії пра -
во ро зуміння, яка про го ло шує здійснен ня пра ва хоч би на рівні етич но го
мініму му. 

Уза галь ню ю чи все на ве де не з при во ду про блем пра во ре алізації в кон тексті
ок ре мих те орій пра во ро зуміння, слід на го ло си ти, що пра во – це склад ний фе -
но мен. Во но мо же ма ти і має ба га то мо дусів сво го існу ван ня, які ду же ча с то
ре алізу ють ся по за ме жа ми по зи тив но го дер жав но го ре гу лю ван ня. Ос таннє мо -
же відбу ва тись у ви пад ках, ко ли по зи тив не за ко но дав ст во не адек ват но відо б -
ра жає ре альні суспільні відно си ни, ко ли дер жав на вла да ви яв ляє слабкість у
га ран ту ванні дійсно го пра во по ряд ку або ко ли во на са ма є пер шим йо го по руш -
ни ком. У та ких ви пад ках гро ма дя ни ви му шені со мо ор ганізо ву ва тись і вирішу -
ва ти спра ви не у пра во вий спосіб, пе ред ба че ний по зи тив ним за ко но дав ст вом,
а за сто со ву ва ти не легітимні ме ханізми їх «за ла го д жен ня», що, на дум ку ав то -
ра, до по ма гає ви жи ва ти людській спільноті, але не сприяє ут вер д жен ню прин -
ци пу вер хо вен ст ва пра ва в суспільних відно си нах, в т. ч. тій ідеї, за ра ди якої
лю ди об’єдна ли ся в дер жав ний со юз: поз бу ти ся сва волі у при род но му стані.
Про ти леж не – сва во ля в дер жав но-ор ганізо ва но му суспільстві, на сам пе ред із
бо ку дер жа ви, – є по вер нен ням до по пе ред нь о го ста ну, оскільки сва во ля є ро -
до вим по нят тям, оз на кою ха о су, з яко го люд ст во на ма гається вий ти про тя гом
всієї історії сво го роз вит ку.
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УДК 340.0
О. Л. ЛЬВО ВА

кан ди дат юри дич них на ук

«НОВІ ПРА ВА» ЛЮ ДИ НИ ЯК АНО МАЛІЯ ПРА ВА

У даній статті про по нується но вий ра курс про бле ми прав лю ди ни, а са ме – «но вих
прав» лю ди ни, які су пе ре чать ос но вам суспільної мо ралі і при род ним, невідчу жу ва ним
пра вам лю ди ни. Тен денція «но вих прав» на бу ває роз ма ху в су час но му світі і роз гля -
дається у даній статті як ано малія пра ва. Під ано малією пра ва ав тор ро зуміє не га -
тив не яви ще пра во во го дис ба лан су, що по ру шує ко рис ну міру й за галь но прий няті стан -
дар ти у сфері пра ва, зо к ре ма, ос но во по лож них прав лю ди ни, ніве лю ю чи гар монійну
єдність різно манітних при род них про явів пра ва та інте ре су, ви к рив лю ю чи, та ким чи -
ном, сфор мо ва не істо рич но ро зуміння суспільної мо ралі. Підкрес люється, що у світі ак -
тивізується тен денція, ко ли лю ди на са ма собі вста нов лює за ко ни осо би с то го мо раль -
но го ха рак те ру. В ре зуль таті втра чається істин на цінність лю ди ни, її жит тя та
гідності, спо тво рюється ро зуміння сво бо ди та її ви щої ме ти. 

Клю чові сло ва: ано малія пра ва, мо раль, «нові пра ва» лю ди ни, пра ва лю ди ни, при род -
не пра во, пра во на жит тя, ев та назія.

Льво ва Е. Л. «Но вые пра ва» че ло ве ка как ано ма лия пра ва 

В дан ной ста тье пред ла га ет ся но вый взгляд на про бле му прав че ло ве ка, а имен но –
«но вых прав», ко то рые про ти во ре чат ос но вам об ще ст вен ной мо ра ли и ес те ст вен ным,
не отъ ем ле мым пра вам че ло ве ка. В со вре мен ном ми ре рас про ст ра ня ет ся тен ден ция
«но вых прав», ко то рая рас сма т ри ва ет ся в дан ной ста тье как ано ма лия пра ва. Под
ано ма ли ей пра ва ав тор по ни ма ет не га тив ное яв ле ние пра во во го дис ба лан са, ко то рый
на ру ша ет ме ру и об ще при ня тые стан дар ты в сфе ре пра ва, в ча ст но с ти, ос но во по -
лож ных прав че ло ве ка, ни ве ли руя гар мо ни че с кое един ст во раз но об раз ных ес те ст вен -
ных про яв ле ний пра ва и ин те ре са, ис ка жая, та ким об ра зом, ис то ри че с ки сфор ми ро -
ван ное по ни ма ние об ще ст вен ной мо ра ли. Под чер ки ва ет ся, что в ми ре ак ти ви зи ру ет -
ся тен ден ция, ког да че ло век сам се бе ус та нав ли ва ет за ко ны лич но ст но го мо раль но го
ха рак те ра. В ре зуль та те те ря ет ся ис тин ная цен ность че ло ве ка, его жиз ни и до сто -
ин ст ва, ис ка жа ет ся по ни ма ние сво бо ды и её выс шей це ли.

Клю че вые сло ва: ано ма лия, мо раль, «но вые пра ва» че ло ве ка, пра ва че ло ве ка, ес те -
ст вен ное пра во, пра во на жизнь, эв та на зия.

Lvova E. L. «New human rights» as anomaly of law

In this article a new look is offered to the problem of human rights, namely – «new rights»
that contradict to bases of public moral and absolute, inalienable human rights. The tenden-
cy of «new rights», which is examined in this article as an anomaly of law, spreads in the mod-
ern world. Under the law anomaly author understands the negative effect of legal imbalance,
which gives a measure of generally accepted standards in the field of law, in particular human
rights fundamental, leveling the harmonious unity of the diverse manifestations of the natural
rights and interests, thus distorting the historically formed understanding of morality.
Emphasizes on the trend in the world, where a person sets his own personal moral laws. As a
result, lost the true value of human life and its dignity, freedom and distorted understanding
of its ultimate goal.

Key words: anomaly, moral, «new human rights», human rights, absolute law, right to
live, euthanasia.
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У су час но му світі відбу вається орієнтація пра во вої політи ки дер жав на ос -
новні ідеї при род но го пра ва, які поєдну ють усі най важ ливіші людські
цінності. Зо к ре ма, Євро пейсь ке пра во, що відповідає най су ворішим ви мо гам
до будь-яко го пра ва, вно сить ба га то но во го й ціка во го до те орії й прак ти ки су -
час ної юри с пру денції. То му й для Ук раїни на су час но му етапі важ ли вим є на -
бли жен ня національ но го за ко но дав ст ва до євро пейсь ко го та інтер пре тація
най кра щих міжна род них зразків пра ва до влас но го за ко но дав ст ва.

В се ре дині ХХ ст. ідея прав лю ди ни бу ла підня та на міжна род ний рівень у
зв’яз ку з прий нят тям і про го ло шен ням 10 груд ня 1948 ро ку За галь ної дек ла -
рації ООН з прав лю ди ни.

Про бле мам невідчу жу ва них прав лю ди ни в на уці приділя ють до стат ню
ува гу такі вчені, як С. Алексєєв, А. Заєць, М. Ко зю б ра, А. Ко лодій, Ю. Обо ро -
тов, М. Ма ту зов, В. Нер се сянц, Н. Оніщен ко, С. По греб няк, П. Рабіно вич,
В. Селіва нов, О. Ска кун, С. Шев чук та ін. Од нак відсутні досліджен ня про ти -
леж но го ра кур су, що сто сується «но вих прав» лю ди ни, які сприй ма ють ся як
пев на ано малія у праві. Пи тан ня ано малій у праві роз гля дається пе ре важ но в
ме жах криміна ль но го пра ва або у зв’яз ку з пра во вою по ведінкою чи соціаль -
ни ми нор ма ми (В. Ку д ряв цев, В. Пла хов). Од нак по за ува гою за ли шені прак -
тичні ас пек ти ано маль них про явів в сфері прав лю ди ни, що ав тор і має на меті
роз г ля ну ти у даній статті.

Існу ючі міжна родні стан дар ти ста ли нор мою, міри лом за ко но дав ст ва ба га -
ть ох су час них цивілізо ва них дер жав, і здебільшо го відповіда ють за галь но -
прий ня тим прин ци пам суспільної мо ралі.

Мо ральність, на пе ре ко нан ня відо мо го політи ка О. Тур чи но ва, не мож ли во
вве с ти до за ко но дав ст ва. Во на ви ще за пра во. Це не пи сані за ко ни, пра ви ла
людсь ких сто сунків, сутність пе ре ко нань, кри терій віри, відо б ра жен ня жи вої
душі. Нор ма ми істин ної мо ралі, що за кла де на в ос но ву су час ної цивілізації,
ста ли нор ми Свя щен но го Пи сан ня [21, с. 201-202].

От же, ви хо дя чи з при род но го та невідчу жу ва но го ха рак те ру ос нов них прав
лю ди ни, з ог ля ду на хри с ти янсь ку тра дицію суспільної мо ралі вста нов лю ють -
ся нині відповідні за галь но прий няті стан дар ти та нор ми. Вод но час у світі по -
ши рюється тен денція відхи ля ти ся від зга да них нор ма тив них та мо раль них
мірил, вста нов лю ю чи так звані «нові пра ва» лю ди ни, які бе руть свій по ча ток
не з при род них за сад, а є відо б ра жен ням лібе раль них цінно с тей, про яву та кої
сво бо ди, для якої кри терії мо раль ності, істин ності та спра вед ли вості не є ме -
жею. Такі відхи лен ня від пра виль но го і нор маль но го, від міри, від нор ми,
прий ня то на зи ва ти ано малією.

При вив ченні та ко го яви ща, як ано малія в кон тексті досліджен ня нор ми
вчені спи ра ють ся на ви роб ле ну му д ре ця ми Ел ла ди ос но ву: «Зро зуміти при ро -
ду соціаль них норм мож ли во ли ше на підставі за галь но го філо софсь ко го вчен -
ня про міру вза галі і соціаль ну міру зо к ре ма» [18, с. 6].

Міра і рівномірність є виз на чен ня ми пра во во го ро зуміння нор ми, яким ко -
ри с ту ва ли ся грецькі за ко но давці. Відо мий вислів Со кра та «нічо го над міри»
став важ ли вим еле мен том філо софії [10].

Нор му як ба ланс, а ано малію як дис ба ланс і про ти лежність, інтер пре ту ють
не ли ше філо со фи, фізіоло ги, пси хо ло ги, а й пра во знавці.
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Так, Н. Іва нов пи ше, що «нор ма є та ким ста ном си с те ми, який ха рак те ри -
зує її як се реднє між над лиш ком і не ста чею, ано малія яв ляє со бою та ке ухи -
лен ня від цієї ве ли чи ни, яке здат не по ру ши ти ба ланс» [10]. 

В. Ку д ряв цев що до людсь кої по ведінки підкрес лює, що «в якості соціаль -
ної нор ми ви с ту пає та ка по ведінка, яка відо б ра жає ти пові зв’яз ки і сто сун ки,
що ха рак терні для більшості пред став ників пев но го кла су чи соціаль ної гру -
пи, схва люється і зустрічається найбільш ча с то… Мож на ска за ти, що нор ма –
це міра ко рис но го, а то му ти по во го функціону ван ня» [14, с. 15, 34].

Та ким чи ном, міра і ба ланс – з однієї сто ро ни, дис ба ланс, ухи лен ня від ко -
рис но го стан дар ту – з іншої, є дво ма про ти леж ни ми яви ща ми, та ки ми як нор -
ма та ано малія. 

За своїм ха рак те ром ано мальні яви ща мо жуть бу ти пра вомірни ми або про -
ти прав ни ми. Про ти прав ний ха рак тер на бу ва ють ано мальні юри дичні кон ст -
рукції, які пе ред ба ча ють оче вид ний дис ба ланс прав їх учас ників, не вста нов -
ле ний за ко ном або пра во ви ми зви ча я ми, су пе ре чать мо раль ним за са дам
суспільства, прин ци пам спра вед ли вості, ро зум ності то що.

При пу с ти ми ми ано маль ни ми пра ва ми слід виз на ва ти ті з них, які не по ру -
шу ють спра вед ли во го ба лан су між ви мо га ми за галь но го інте ре су та пра ва ми
осо би [1, с. 17]. 

Та ким чи ном, з ог ля ду на ви кла де ну ви ще ха рак те ри с ти ку нор ми та ано -
малії як її про ти леж ності, мож на кон ста ту ва ти, що ано малія є не га тив ним та
шкідли вим яви щем, яко му при та манні такі оз на ки, як по ру шен ня ко рис ної
міри, спра вед ли во го ба лан су та нор маль но го ста ну (при ро ди) ре чей.

У кон тексті да но го пи тан ня по нят тя «ано малія» вжи ва ти меть ся на ми як
ано малія пра ва, під якою ми ро зуміємо не га тив не яви ще пра во во го дис ба лан -
су, що по ру шує ко рис ну міру й за галь но прий няті стан дар ти у сфері пра ва, зо -
к ре ма, ос но во по лож них прав лю ди ни, ніве лю ю чи гар монійну єдність різно -
манітних при род них про явів пра ва та інте ре су, спо тво рю ю чи, та ким чи ном,
сфор мо ва не істо рич но (спо конвічне) ро зуміння суспільної мо ралі. 

Се ред існу ю чих видів ано маль них пра во вих явищ, які ста ють ча с ти ною
національ них за ко но давств і ба га ть ма країна ми світу сприй ма ють ся як спра -
вед ли вий ба ланс і нор ма, як про яв сво бо ди лю ди ни, на наш по гляд, особ ли ве
місце слід відве с ти так зва ним «но вим пра вам» лю ди ни. 

Од ра зу за ува жи мо, що мо ва йде не про те «но ве пра во», зга ду ва не В. Нер -
се сян цом в кон тексті ство рю ва но го но во го ро зуміння пра ва після подій жовт -
не вої ре во люції, ко ли нові трак ту ван ня пра ва, кож не по-своєму, за пе ре чу ва ли
йо го об’єктив ну при ро ду і сутність, ко ли за «но ве пра во» ви да ва ли ся ан ти пра -
вові ус та нов ки про ле тарсь ко-ко муністич ної дик та ту ри» [17, с. 163-164].

По нят тя «нові пра ва» лю ди ни за своїм ха рак те ром за пе ре чує істин ну
сутність пра ва, пра ва при род но го, од нак во но ле галізується, впро ва д жується у
жит тя під ви гля дом сво бо ди, лібе ралістських цінно с тей і су пе ре чать при роді
лю ди ни, вка зу ю чи на явні відхи лен ня (ано малії) від за галь но прий ня тої нор ми
(міри, стан дар ту).

Па па Іоан Пав ло ІІ у своєму вченні про пра ва лю ди ни пи ше, що кри зою в
сфері прав лю ди ни ста ла про бле ма мо раль но го та етич но го ха рак те ру, зник ла
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істи на про лю ди ну, до за пе ре чен ня якої призвів «ре ля тивістський лібе ралізм»
[15, с. 634-640]. 

То ма Аквінський го во рив, що пра ва лю ди ни на ле жать лю дині як такій, що
є ро зум ною істо тою. Істинні пра ва лю ди ни пе ред ба ча ють гідність са мої лю ди -
ни, її стійкі мо ральні ос но ви [23, с. 542-550]. 

Однією з про блем у сфері прав лю ди ни є про бле ма став лен ня до жит тя лю -
ди ни. 

Пра во на жит тя – це аб со лют не пра во кож ної лю ди ни, виз на че не ст. 27 Кон -
сти туції Ук раїни 1996 р. Аналіз ч. 1 ст. 1222 Цивільно го ко дек су Ук раїни по ка -
зує, що ще не на ро д же на ди ти на не за леж но від стро ку вагітності ма тері є
суб’єктом прав (пра ва на спад ку ван ня). У той же час існує дер жав на ле -
галізація абортів в Ук раїні (штуч но го пе ре ри ван ня вагітності) як за со бу пла ну -
ван ня сім’ї.

Вбив ст во не на ро д же них дітей сьо годні стає «ме дич ною про це ду рою»,
«лікарсь ким втру чан ням» то що [16, с. 253-254]. Мо раль на оцінка ка то лиць кої
церк ви що до цьо го є од но знач ною. Дру гий Ватікансь кий Со бор на зи ває аборт,
по ряд з дітов бив ст вом, «страш ним зло чи ном» [11].

У міжна род них до ку мен тах пра во на аборт ча с то фігу рує як пра во на
«вільний вибір», пра во на «рішен ня пе ре ри ва ти вагітність», пра во на «осо -
бисті індивіду альні рішен ня», на «осо би с ту цілісність», на «сво бо ду від ма те -
рин ст ва» та ін. [6, с. 650]. Як вид но, такі на зви при хо ву ють істин ну сутність
ре чей, роз ши рю ю чи межі сво бо ди лю ди ни, у то му числі сво бо ди від обов’яз ку
та відповідаль ності. 

Пра во на жит тя, та ким чи ном, втра чає свою цінність. Та ке діян ня завжди
бу де ан ти за кон ним у світлі при род но го пра ва. Та кож до те перішньо го ча су
пра во на аборт не бу ло вклю че не до ос нов них прав лю ди ни, не зва жа ю чи на
зу сил ля де я ких міжна род них ор ганізацій [6, с. 654-655]. 

У літе ра турі кон ста тується, що індивіду альність жи вої лю ди ни
зберігається від мо мен ту запліднен ня про тя гом усь о го роз вит ку й аж до
смерті, змінюється тільки фе но тип (зовнішній ви гляд). Сьо годні це до ве де ний,
як еле мен тар ний прин цип біології, факт [2, с. 24]. 

На жаль, нині відсут ня од но стай на по зиція що до вирішен ня цієї про бле ми
й у суддів Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни, оскільки, за зви чай, Євро пейсь -
кий Суд лю ди ною вва жає жи во на ро д же ну людсь ку істо ту. Од нак не за пе ре -
чується мож ли ва психічна діяльність людсь ко го ембріона [7, с. 110-111]. 

На ступ ним ви дом «но вих прав» лю ди ни, що су пе ре чить при род но му пра -
ву, є ев та назія, тоб то свідомі дії осо би, що при зво дять до без болісної смерті у
ви пад ку не виліков ної хво ро би.

Ев та назія у пе ре кладі з грець кої мо ви оз на чає «хо ро ша смерть». Це свідо -
ма дія, що вби ває не виліков но хво ро го з ме тою по кла с ти край йо го страж дан -
ням, тоб то з ми ло сер дя. Тоб то, про по нується вби ти лю ди ну із по чут тя спів -
страж дан ня. У той час як лікар має ви ко ну ва ти роль слу жи те ля жит тя, адек ват -
но ви ко ри с то ву ю чи свої знан ня на ко ристь жит тя хво ро го [12, с. 975-976]. 

У літе ра турі іноді ев та назію ви прав до ву ють прин ци пом ав то номії індивіда,
відповідно до яко го ви ма гається «інфор маційна зго да» хво ро го чи по тенційно -
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го хво ро го. В ме жах но вої мо делі ме дич ної ети ки цей прин цип має ре гу лю ва -
ти «етичні про бле ми, сфор му ль о вані пацієнтом, який, оскільки йо му як
суб’єкту при та ман на гідність, має пра во ав то ном но вирішу ва ти, прий ня ти йо -
му чи відхи ли ти те, що з ним ма ють намір зро би ти, чи йде мо ва про діаг но с -
ти ку чи про ліку ван ня» [4, с. 276]. 

На жаль, ре алізацію сво бо ди ча с то ви ко ри с то ву ють для за хи с ту «не га тив -
них» прав та дій осо би. Не про по ну ють ся по зи тивні мо делі жит тя, а ствер д -
жується, що потрібно по ва жа ти і за хи ща ти осо би с тий вибір. Як ре зуль тат – у
світі ак тивізується тен денція, що лю ди на са ма собі вста нов лює за ко ни осо би -
с то го мо раль но го ха рак те ру і здат на до са мо управління на емпірич но му рівні,
внаслідок чо го втра чається істин на цінність лю ди ни, її жит тя та гідності, спо -
тво рюється, зо к ре ма, ро зуміння сво бо ди та її ви щої ме ти. 

Чи не ся гає тен денція та ких «но вих прав» лю ди ни й Ук раїни? 
На ша дер жа ва, на за ко но дав чо му рівні дба ю чи про збе ре жен ня ге но фон ду

на ро ду Ук раїни (ст. 29 За ко ну Ук раїни «Ос но ви за ко но дав ст ва Ук раїни про
охо ро ну здо ров’я») [8], за охо чу ю чи ма те рин ст во (ст. 57 да но го за ко ну),
закріплю ю чи пра во на жит тя лю ди ни (фізич ної осо би) (ст. 27 Кон сти туції Ук -
раїни 1996 р., ч. 1 ст. 281 ЦК Ук раїни) та кон сти туційно про го ло шу ю чи ви щу
соціаль ну цінність лю ди ни (ст. 3 Кон сти туції), ра зом з тим не вдається до тлу -
ма чен ня то го, хто та ка лю ди на і ко ли по чи нається жит тя са ме лю ди ни, а не
фізич ної осо би (тоб то, учас ни ка пра вовідно син), що стає та кою з мо мен ту на -
ро д жен ня (ст. 25 ЦК Ук раїни). Та кож ч. 3 ст. 57 Ос нов за ко но дав ст ва про охо -
ро ну здо ров’я рег ла мен тує пра во жінки самій вирішу ва ти пи тан ня про ма те -
рин ст во з ме тою охо ро ни здо ров’я жінки. А ст. 50 Ос нов од но час но вста нов -
лює дозвіл на до б ровільне штуч не пе ре ри ван ня вагітності без виз на чен ня
будь-якої логічної ме ти та при чин (ме дич них чи соціаль них по каз ників).

З ог ля ду на та ку суттєву про га ли ну у за ко но давстві, вар то звер ну ти ува гу
на За кон Ук раїни «Про за хист тва рин від жор сто ко го по во д жен ня», який спря -
мо ва ний на за хист від страж дань і за ги белі тва рин унаслідок жор сто ко го по во -
д жен ня з ни ми, за хист їх при род них прав та укріплен ня мо раль ності й гу ман -
ності суспільства [9]. Ст. 1 да но го за ко ну на дає виз на чен ня термінів, та ких як
тва ри ни, дикі тва ри ни, жор сто ке умертвіння тва рин (тоб то умертвіння тва рин
без за сто су ван ня зне бо лю ю чих за собів, що за побіга ють відчут тю тва ри на ми
бо лю і стра ху та ін.). У кон тексті про бле ми штуч но го пе ре ри ван ня вагітності
мож на кон ста ту ва ти сум ний факт, що за ко но дав чо тва ри ни в Ук раїні є надійно
за хи ще ни ми на про ти ва гу за чатій людській живій біологічній істоті, яка, згід -
но з чи сель ни ми на уко ви ми вис нов ка ми, та кож здат на відчу ва ти біль і страх. 

У на уковій літе ра турі лю ди ною на зи ва ють жи ву біологічну істо ту, яка
наділе на, на відміну від інших тва рин, свідомістю й мо вою, здатністю пра цю -
ва ти, оціню ва ти на вко лишній світ і ак тив но йо го пе ре тво рю ва ти [3]. Але ж ким
є лю ди на для дер жа ви? Хто та ка осо ба, індивід? Ко ли са ме жи вий біологічний
ор ганізм слід вва жа ти лю ди ною, ко ли ви ни кає людсь ке жит тя? Як за зна ча ло -
ся, за ко но дав ст вом не пе ред ба че но виз на чен ня та ких по нять. 

12 бе рез ня 2012 р. до Вер хов ної Ра ди Ук раїни на род ним де пу та том
А. Шкілем (фракція БЮТ) бу ло по да но про ект За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня
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змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до за бо ро ни штуч но го пе ре ри -
ван ня вагітності (абортів)». Обґрун то ву ю чи не обхідність прий нят тя да но го за -
ко ну, ав тор цьо го за ко но про ек ту вка зує, що згідно з да ни ми біології, жит тя лю -
ди ни по чи нається з мо мен ту злит тя мем б ран ста те вих клітин її батьків. Во на є
лю ди ною – індивіду аль ною і не по втор ною – на кож но му етапі внутрішньо ут -
роб но го роз вит ку, вже ма ю чи в за чат ковій формі всі вла с ти вості до рос лої осо -
би. То му не існує прин ци по вої різниці між вбив ст вом ще не на ро д же ної та
вбив ст вом вже на ро д же ної лю ди ни. Згідно з да ни ми ме ди ци ни (зо к ре ма, ре -
зуль та та ми уль т ра зву ко вих досліджень та внутрішньо ут роб них оп тич них зйо -
мок), ди ти на, яку абор ту ють, за знає та ких са мих страж дань, як і до рос ла лю -
ди на, яку тор ту ра ми до во дять до смерті [20]. 

На жаль, да на жах ли ва прав да не до во дить ся до відо ма на се лен ня.
Од ним із та ких кроків має бу ти, на на шу дум ку, підви щен ня рівня пра -

восвідо мості та пра во вої куль ту ри на се лен ня шля хом прий нят тя за ко ну про
лю ди ну, в яко му б бу ло відо б ра же но офіційну по зицію дер жа ви що до та ких ос -
нов них по нять та явищ, як лю ди на, жит тя (йо го по ча ток і кінець), індивід, осо -
ба; за ча тий плід (ембріон) та йо го емоційно-психічна діяльність; при род на
індивіду альність лю ди ни, стать та ін. 

От же, та ке ви к рив ле не став лен ня до лю ди ни та її жит тя, яке на бу ло у світі
гло баль но го роз ма ху, руйнівно впли ває й на інші важ ливі соціальні інсти ту ти,
зо к ре ма, на інсти тут сім’ї.

Де які дер жа ви за ко но дав чо ле галізу ють за про ва д жен ня «но вих мо де лей
сім’ї», ви хо дя чи із роз вит ку су час них тех но логій, а та кож із па ну ю чо го у су час -
но му суспільстві мо раль но го утиліта риз му й ре ля тивізму. До та ких мо де лей,
зо к ре ма, відно сять ся: 1) вільний со юз або шлюб між людь ми однієї статі, які
ба жа ють уси но ви ти ди ти ну або на ро ди ти влас ну за до по мо гою штуч но го за чат -
тя у пробірці або су ро гат но го ма те рин ст ва; 2) не повні сім’ї, тоб то сім’ї з од ним
з батьків, який та кож ба жає уси но ви ти ди ти ну або на ро ди ти влас ну за до по мо -
гою штуч но го за чат тя у пробірці або су ро гат но го ма те рин ст ва; 3) сім’ї як у зви -
чай но му ро зумінні, так і ви ще пе ре ра хо вані со ю зи, що вклю ча ють в се бе кло -
ну ван ня чи от ри ман ня ме то дом ген ної інже нерії людські осо би с тості; 4) зви -
чайні со ю зи (шлю би), в яких прак ти ка абортів роз гля дається як фор ма кон тро -
лю на ро д жу ва ності або ж де прак ти ка ев та назії є до пу с ти мою для усу нен ня од -
но го з членів сім’ї, чиє існу ван ня ус клад нює жит тя іншим чле нам сім’ї.

Термін «нові мо делі сім’ї» оче вид но має на меті пе ре ко на ти лю дей, що ці
со ю зи ма ють бу ти сприй няті як мо раль но прий нятні, нарівні зі зви чай ним по -
нят тям сім’ї – а са ме, со ю зом чо ловіка й жінки, які на завжди при свя ти ли се бе
один од но му як чо ловік та жінка, відкриті для да ру на ро д жу ван ня дітей, які
зро щу ють їх фізич но, мо раль но й ду хов но [22, с. 489-490]. 

З ог ля ду на це не обхідно підкрес ли ти, що пра ва лю ди ни по чи на ють ся з
сім’ї. За ко но дав че виз нан ня абортів, прий нят тя за конів про різні спо со би
штуч но го запліднен ня й торгівлі тка ни на ми внутрішньо ут роб но го пло ду
підтвер д жує суспільне пе ре ко нан ня, що діти є власністю батьків.

Діти, вси нов лені од но ста те вою па рою, мо жуть лег ко ста ти жерт ва ми їх
сек су аль них по треб, навіть зви чай не жит тя в такій сім’ї поз бав ляє ди ти ну
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мож ли вості жи ти нор маль ним сімей ним жит тям та сприй ня ти, усвідо ми ти,
якою є здо ро ва мо дель сім’ї. 

Та ким чи ном, за до по мо гою нор мо твор чої діяль ності де я ких дер жав, які
за над то піклуються про пра ва мен шин, підро с та ю че по коління втя гується у си -
с те му лібе раль них цінно с тей, які су пе ре чать спо конвічно му, бо же ст вен но му
ро зумінню сім’ї та, вза галі, здо ро во му глуз ду [13, с. 627]. 

На жаль, цінності світо во го по ряд ку зміщу ють ся у бік, про ти леж ний від
цивільних шлюбів як со ю зу чо ловіка та жінки. Про це крас но мов но свідчать
за ко ни про «реєстрацію пар» та «за реєстро ва не сумісне про жи ван ня» в Гол -
ландії, «до говір про за гальні інте ре си» і ук ла ден ня «соціаль но го со ю зу» у
Франції, за ко ни «про сталі со ю зи» і «ук ла ден ня цивільно го шлю бу» в Іспанії.
Окрім то го, за ко но давці ма ють намір за до воль ни ти певні за пи ти мен шин, зо к -
ре ма, на да ти од но ста те вим па рам пра во вси нов лю ва ти дітей [19, с. 525-526].

Да на руйнівна для цінності сімей них сто сунків та сімей но го ви хо ван ня
тен денція по ча ла ся га ти й Ук раїни.

Так, Ук раїнська спільно та геїв, лесбіянок, бісек су алів та транс ген дер них
лю дей звер ну ла ся до Пре зи ден та Ук раїни з ви мо гою «про дов жи ти курс на
рівно правність геїв».

Згідно ста ти с тич них да них, геї, лесбіян ки, бісек су альні і транс ген дерні лю -
ди скла да ють до 1 млн. 200 тис. жи телів країни; кількість од но ста те вих парт -
нерств, що де-фак то існу ють в Ук раїні, оцінюється фахівця ми в ме жах до
200 тис. пар [5].

Є сподіван ня, що відповідно до за про ва д же но го в Ук раїні прин ци пу вер хо -
вен ст ва пра ва зга дані ви ще ано малії «но вих прав» лю ди ни, що по ши рю ють ся
у світі, не ста нуть ча с ти ною національ но го за ко но дав ст ва Ук раїни, а ті з них,
що ма ють місце, зго дом зник нуть. Ад же у разі па ну ван ня прав лю ди ни у
ієрархії прав та пра во вої си с те ми, свою ре алізацію зна хо дить са ме прин цип
вер хо вен ст ва пра ва.

Дер жаві за ли шається пиль ну ва ти і вжи ва ти відповідних за ходів, щоб су -
час на тен денція ано маль них пра во вих про явів, які спак лю жу ють істин не ро -
зуміння прав лю ди ни та сво бо ди, не ста ла нор маль ною мірою у суспільній
свідо мості і не на пов ни ла зміст пра ва у ши ро ко му йо го ро зумінні лібе -
ралістськи ми цінно с тя ми, які ча с то ухи ля ють ся від при род них, відо мих зі спо -
конвіку, прав лю ди ни.
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УДК 340.1
Л. О. МА КА РЕН КО,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРА ВО ВА КУЛЬ ТУ РА ЯК ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬНО ГО ЖИТ ТЯ

У даній статті роз кри вається куль ту ра як особ ли вий рівень соціаль но го про сто ру,
в яко му фор мується кож не ок ре ме суспільство. Куль ту ра транс фор мує істо рич ний
досвід в цінності жит тя, твор чості, соціаль них зна чень, людсь ких яко с тей і т.д.
Підкрес люється, що пра во ва куль ту ра справ ляє знач ний вплив на все суспільне жит тя,
на ут вер д жен ня, збе ре жен ня і транс ляцію пра во вих цінно с тей.

Зроб ле но вис но вок, що ви со кий рівень пра во вої куль ту ри не мо же бу ти нав’яза ний
суспільству, а фор мується тільки в ре зуль таті усвідо мле но го прий нят тя си с те ми за -
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галь но людсь ких, суспільно-пра во вих цінно с тей. Це ті цінності, які нині по кла дені в ос -
но ву су час но го пра во ро зуміння. Са ме то му пи тан ня ро зуміння пра ва пря мо впли ває на
те, як кож на ок ре ма осо ба усвідо млює пра во та відо б ра жає йо го у суспільно му житті,
яка си с те ма цінно с тей стає домінан тою пра восвідо мості лю ди ни.

Клю чові сло ва: куль ту ра, пра во ва куль ту ра, пра во, рівність, сво бо да, спра вед -
ливість.

Ма ка рен ко Л. А. Пра во вая куль ту ра как цен ность об ще ст вен ной жиз ни

В дан ной ста тье рас кры ва ет ся куль ту ра как осо бен ный уро вень со ци аль но го про -
ст ран ст ва, в ко то ром фор ми ру ет ся каж дое от дель ное об ще ст во. Куль ту ра транс -
фор ми ру ет ис то ри че с кий опыт в цен но с ти жиз ни, твор че ст ва, со ци аль ных зна че ний,
че ло ве че с ких ка честв и т. д. Под чер ки ва ет ся, что пра во вая куль ту ра ока зы ва ет зна чи -
тель ное вли я ние на всю об ще ст вен ную жизнь, на ут верж де ние, со хра не ние и транс ля -
цию пра во вых цен но с тей.

Сде лан вы вод, что вы со кий уро вень пра во вой куль ту ры не мо жет быть на вя зан об -
ще ст ву, а фор ми ру ет ся толь ко в ре зуль та те осо знан но го при ня тия си с те мы об ще че -
ло ве че с ких, об ще ст вен но-пра во вых цен но с тей. Это те цен но с ти, ко то рые се го дня по -
ло же ны в ос но ву со вре мен но го пра во по ни ма ния. Имен но по это му во про сы по ни ма ния
пра ва на пря мую вли я ют на то, как каж дая от дель ная лич ность осо зна ет пра во и ото -
б ра жа ет его в об ще ст вен ной жиз ни, ка кая си с те ма цен но с тей ста но вит ся до ми нан -
той пра во со зна ния че ло ве ка. 

Клю че вые сло ва: куль ту ра, пра во вая куль ту ра, пра во, ра вен ст во, сво бо да, спра вед -
ли вость.

Makarenko L. O. Legal culture as the value of social life

A culture as a special level of a social space where every separate society is formed has
been described in this article. A culture transforms historical experience in the values of life,
creation, social values, human qualities and etc, it is emphasized that legal culture has con-
siderable influence on education, assertion, saving and translation of legal values.

It is concluded that the high level of legal culture cannot be imposed on the public, and is
formed only by the conscious adoption of a system of universal, social and legal values. These
are the values that are now the basis for the modern understanding of law. That is why the
concept of law issues directly affects how each individual is aware of the right and displays it
in public life, which is the dominant value system of justice rights. 

Key words: culture, legal culture, law, equality, freedom and justice. 

Важ ли вим за вдан ням де мо кра тич ної, соціаль ної і пра во вої дер жа ви є ство -
рен ня по вноцінно го ме ханізму пра во во го за без пе чен ня суспільства, під яким
слід ро зуміти нор ма тив но-пра во ву ос но ву куль ту ри, пра вові га рантії ре алі -
зації, за хи с ту і відповідаль ності суб’єктів куль тур но-пра во вих відно син.

Пе рехід до но во го рівня світо гляд ної куль ту ри тре ть о го ти ся чоліття є до -
сить склад ним про це сом. По чи нається він з гру пи лю дей, які є носіями но вої
світо гляд ної куль ту ри, що вик ли кає в їхніх ду шах відповідний ре зо нанс. В
умо вах по ши рен ня в суспільстві інших цінно с тей цей ре зо нанс мож ли вий са -
ме в лю дей, в яких ці цінності ма ють ви со кий ду хов ний вимір, і при ви ник -
ненні соціаль ної не обхідності такі лю ди ак тивізу ють ся, відчу ва ю чи мо раль ну
відповідальність за своє суспільство, дер жа ву.

Кож на лю ди на по тенційно є охо рон цем і твор цем куль ту ри. Ос тан ня жи ве
або по ми рає за вдя ки лю дині, і лю ди на відповідаль на за неї. Будь-який людсь -
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кий крок, будь-який вчи нок, будь-яке про го ло ше не сло во, з од но го бо ку, ство -
рює, а з іншо го – наслідує соціокуль турні взірці, що є ак том існу ван ня куль ту -
ри. Все, що ро бить ся, ро бить ся так чи інак ше у кон тексті існу ю чих взірців, а
все, що зроб ле не, вис лов ле не, за пи са не, ста ло ми ну лим, у свою чер гу, вхо дить
в універ сум куль ту ри, на бу ває функцій взірця і виз на чає тією чи іншою мірою
по даль ше жит тя лю дей1.

Кож на епо ха, кож не соціаль не ут во рен ня, що зай ма ють своє місце на
різних ета пах роз вит ку суспільної куль ту ри, ство рю ють власні мо делі
суспільних відно син, свої суспільні іде а ли, яким на дається важ ли ве за галь но -
людсь ке зна чен ня2.

Про бле ма ро зуміння пра ва в ціло му як соціаль но-куль тур но го фе но ме ну
завжди зай ма ла важ ли ве місце в ду хов но му ар се налі лю ди ни. Пра во – ба га то -
а с пект не по нят тя, а на ука про пра во роз роб ляє і кон солідує гли бокі і до сить
різно манітні відо мості, що на гро ма д жені за довгі ро ки; прак ти ка суспільно го
по бу ту ста ла склад ною і ба га то манітною, то му ус клад нюється як пра во, так і
уяв лен ня про ньо го. Крім то го, різні куль ту ри вкла да ють у це по нят тя різний
зміст, а де які мо мен ти в ро зумінні пра ва навіть спорідне ни ми пра во ви ми куль -
ту ра ми ма ють істот не зна чен ня3.

Роз гля да ю чи пра во та аналізу ю чи йо го як ви яв куль ту ри, ми ак цен туємо
ува гу на ба га то г ран ності та склад ності яви ща. На про цес йо го ут во рен ня впли -
ва ють різні при чи ни, на ньо го пе ре хрес но діють чис ленні еле мен ти та умо ви
суспільно го жит тя, і важ ко знай ти той ас пект життєдіяль ності суспільства, на
який би пра во не ма ло виз на чаль но го або істот но го впли ву.

Цінність су час но го пра ва відо б ра жається не ли ше в йо го мож ли вості за без -
пе чи ти ви со кий рівень впо ряд ку ван ня суспільних відно син, а і в ре аль но му за -
до во ленні різно манітних за кон них, соціаль но-спра вед ли вих інте ресів
суспільства за га лом та ок ре мих індивідів. Пра во має ста ти справжнім міри лом
сво бо ди та соціаль ної спра вед ли вості.

Ос нов ним при зна чен ням су час но го пра ва є: за без пе чен ня суспільної зла го -
ди, га ран ту ван ня стабільності суспільних відно син; за без пе чен ня ав то ном -
ності осо би, виз на чен ня міри сво бо ди по ведінки осо би, га ран ту ван ня соціаль -
ної за хи ще ності індивіду аль них суб’єктів; ут вер д жен ня ду хов них цінно с тей та
за галь но людсь ких ідей; зна хо д жен ня соціаль но го ком промісу та вре гу лю ван ня
конфліктів на ос нові цивілізо ва них прин ципів.

Сьо годні, ко ли відбу вається ши ро ко мас штаб на транс фор мація соціаль но го
бут тя, зміню ють ся соціальні цінності, нор ми діяль ності і по ведінки лю дей,
особ ли во го зна чен ня на бу ває ефек тив не нор ма тив но-пра во ве упо ряд ку ван ня
про цесів суспільно го роз вит ку. Не обхідність розв’язан ня цьо го за вдан ня зу -
мов лює підви щен ня ролі та зна чен ня пра во вої куль ту ри, ціле с пря мо ва ний
вплив її цінно с тей на про цес транс фор мації суспільних відно син.

Пра во ва куль ту ра як суспільний фе но мен є не одмінною умо вою ди намі -
зації транс фор маційних про цесів у на прямі фор му ван ня в Ук раїні пра во вої
дер жа ви і гро ма дянсь ко го суспільства. Цілісність пра во вої куль ту ри є важ ли -
вою скла до вою здійснен ня суспільно-пра во вої ре фор ми в країні, ут вер д жен ня
вер хо вен ст ва пра ва в усіх сфе рах соціаль но го бут тя, сво бо ди, різно манітних
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спо собів і форм ре алізації пра во во го ста ту су осо би, її прав. Пра во ва куль ту ра
є ос но вою відтво рен ня пра во во го досвіду, роз вит ку інте лек ту аль но го, ду хов -
но го по тенціалу на ро ду, ут вер д жен ня цілісної си с те ми світо гляд но-ціннісних
орієнтацій4.

Як слуш но за зна чає Ю. Шем шу чен ко, пра во ва куль ту ра є не обхідною умо -
вою роз вит ку інте лек ту аль но го, ду хов но го по тенціалу на ро ду, ут вер д жен ня
цілісної си с те ми світо гляд но-ціннісних орієнтацій, пе ре дусім су час но го юри -
дич но го світо гля ду, пра во вих іде алів, су час но го пра во ро зуміння. Пра во і куль -
ту ра є взаємо пов’яза ни ми, взаємодіючи ми ка те горіями, оскільки пра во є еле -
мен том куль ту ри суспільства, йо го соціаль ною цінністю5.

Пра во ва куль ту ра, яка ор ганічно поєднує в собі національні і за галь но -
людські цінності, є не одмінною пе ре ду мо вою на бли жен ня та інте г рації Ук -
раїни в євро пейсь кий і світо вий пра во вий простір. На решті, пра во ва куль ту ра
– це де термінан та, здат на сти му лю ва ти пра во вий про грес, фор му ва ти
суспільно-пра во ве й ду хов не по ле для ре алізації пра во вих цінно с тей, пра во во -
го по тенціалу лю ди ни6. 

На дум ку П. Рабіно ви ча, тра диційно пра во ва куль ту ра роз гля дається як су -
купність пра во вих знань, ду хов них цінно с тей, прин ципів, пра во вої діяль ності,
пра во вих зви чаїв. Вод но час пра во ва куль ту ра виз на чається як ступінь пра во вої
роз ви не ності осо би, ха рак тер її пра во вої діяль ності та юри дич ної прак ти ки,
рівень за своєння суб’єктом пра во вих норм і мож ли вості об’єктив ної оцінки та
про гно зу ван ня по даль шо го роз вит ку суспільства й дер жа ви, ха рак тер участі у
пе ре тво ренні пра во вої дійсності, рівень її пра во вої ак тив ності; ово лодіння
куль ту рою пра во во го мис лен ня. Це та ка вла с тивість осо би, яка ха рак те ри -
зується за галь ною по ва гою до пра ва, до статнім знан ням змісту йо го норм і
вмінням їх здійсню ва ти, а та кож ак тив ною пра вомірною по ведінкою в усіх
життєвих си ту аціях7.

Пра во ва куль ту ра скла дається з ду хов них і ма теріаль них цінно с тей, які на -
ле жать до пра во вої дійсності і не ма ють влас ної пред мет ності. Тво рець, носій
і ре аліза тор пра во вої куль ту ри – осо ба. Пра во ва куль ту ра – це спосіб діяль -
ності, і в цьо му ро зумінні во на по стає як спосіб мис лен ня, нор ми і стан дар ти
по ведінки, вклю чає в се бе ли ше те, що є про гре сив но го, соціаль но ко рис но го
і цінно го8.

Ю. Ведєрніков за зна чає, що пра во ва куль ту ра – це си с те ма пра во вих цінно -
с тей, що відповіда ють рівню до сяг ну то го суспільством пра во во го про гре су і
відо б ра жа ють у пра вовій формі стан сво бо ди, інші соціальні цінності
(об’єктив не і суб’єктив не пра во, пра вові прин ци пи, пра вомірна по ведінка, за -
конність і пра во по ря док)9. 

На дум ку М. Оси по ва, пра во ва куль ту ра – це еле мент пра во вої си с те ми, що
яв ляє со бою соціаль ний фе но мен, який відо б ра жає, по ро д жує та мо де лює пра -
во ве жит тя у всьо му йо го різно манітті10.

Ви о крем лю ють три фор ми пра во вої куль ту ри: ма теріаль на (пи семні
пам’ят ки пра ва, чинні нор ма тивні ак ти, міжна родні до го во ри, ак ти пра во за с то -
су ван ня, до го во ри, інші пи сані до ку мен ти); ор ганізаційна (дії та діяльність
суб’єктів пра ва, що ма ють юри дич не зна чен ня); ду хов на [(іде о ло ге ми (ідея
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кла со во го пра ва, ідея при род но го пра ва, утиліта ристсь ка кон цепція пра ва, ідея
бо же ст вен но го по хо д жен ня дер жа ви то що), міфи, вчен ня, кон цепції, до к т ри ни
то що)].

Струк ту ра пра во вої куль ту ри ба га то в чо му за ле жить від то го, якої кон -
цепції ми до три муємо ся. Ви хо дя чи з ан т ро по логічної кон цепції, еле мен та ми
пра во вої куль ту ри мож на вва жа ти будь-які об’єкти, ство рені лю ди ною у пра -
вовій сфері: за ко но дав ст во, зви чаї, пра вові до к т ри ни, юри дичні ус та но ви то -
що. Як що взя ти за ос но ву соціологічну кон цепцію, еле мен та ми пра во вої куль -
ту ри бу дуть пра вові нор ми, цінності та цілі. Як що до три му ва ти ся філо софсь -
кої кон цепції, то еле мен та ми пра во вої куль ту ри бу дуть спо со би бут тя лю ди ни
у пра вовій ре аль ності – як суб’єкта пра во твор чості, ре алізації, за сто су ван ня і
тлу ма чен ня пра ва. Струк ту ра пра во вої куль ту ри – це її внутрішня бу до ва, тоб -
то розміщен ня еле ментів пра во вої куль ту ри та зв’язків між ни ми. Еле мент пра -
во вої куль ту ри – це будь-яке пра во ве яви ще, що бе ре участь у здійсненні
функцій пра во вої куль ту ри і ха рак те ри зує її особ ли вості. У свою чер гу, всі еле -
мен ти пра во вої куль ту ри поділя ють ся на ма теріальні (юри дичні) до ку мен ти,
ор ганізаційні (юри дич но зна чимі дії суб’єктів пра ва) і ду ховні (іде о ло ге ми,
міфи, до к т ри ни, кон цепції, вчен ня, іде о логії то що)11.

В те орії пра ва мож на ви о кре ми ти різні ви ди пра во вої куль ту ри за леж но
від: а) на леж ності (пра во ва куль ту ра суспільства; пра во ва куль ту ра осо би; пра -
во ва куль ту ра гру пи осіб); б) рівня роз вит ку (тра диційна пра во ва куль ту ра;
пра во ва куль ту ра мо дер ну; пра во ва куль ту ра пост мо дер ну); в) особ ли во с тей
взаємодії пра во вої куль ту ри з інши ми пра во ви ми куль ту ра ми (відкри та пра во -
ва куль ту ра; за кри та пра во ва куль ту ра; зміша на пра во ва куль ту ра)12.

У на уковій літе ра турі існує кілька кла сифікацій пра во вої куль ту ри, однією
з яких є кла сифікація її за носіями, ко ли розрізня ють два ос новні ви ди: пра во -
ву куль ту ру суспільства та пра во ву куль ту ру осо би. Але слід за ува жи ти, що ці
по нят тя не мож на роз гля да ти ок ре мо, оскільки во ни здійсню ють взаємний
вплив та до пов ню ють од не од но го. Пра во ва куль ту ра суспільства, на дум ку
О. Ска кун, – це си с те ма пра во вих цінно с тей (форм, норм, прин ципів та інсти -
тутів), що на гро ма д жу ють ся постійно роз ви ва ють ся юри дич ною на укою,
освітою і прак ти кою з ме тою за без пе чен ня якісно го ста ну пра во во го жит тя
осо би і суспільства13.

От же, по нят тя «пра во ва куль ту ра» відо б ра жає склад ний зміст ре аль но го
соціаль но го яви ща – пра ва, і в на шо му ро зумінні мо же роз гля да тись як на рівні
осо би, ко ли ак цен ти зміщу ють ся в бік осо би с тих яко с тей і вла с ти во с тей
індивіда, так і на рівні універ саль них уза галь нень, ко ли йдеть ся про пра во ву
куль ту ру суспільства в ціло му. Та ке ро зуміння відповідає ши ро ко му по гля дові
на куль ту ру як на ка те горію, що охоп лює всі цінності, ство рені люд ст вом у
про цесі йо го ду хов ної та ма теріаль ної діяль ності. 

Як за зна ча ло ся, се ред най по ши реніших у су часній філо софії пра ва цінно -
с тей мож на на зва ти спра вед ливість, рівність, сво бо ду, людсь ку гідність,
невід’ємні пра ва лю ди ни, прак тич ну ро зумність, здо ро вий глузд то що. Ідеї
сво бо ди, рівності та спра вед ли вості є фун да мен таль ни ми прин ци па ми для
пра ва. За дек ла ро вані як ос новні по сту ла ти кож ної пра во вої си с те ми, во ни на -
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бу ва ють спе цифічно го змісто во го за барв лен ня в різні істо ричні епо хи та в
різних куль тур них аре а лах14.

Нині в ук раїнсько му суспільстві відбу вається по сту по ва пе ре оцінка ба га ть -
ох пра во вих цінно с тей, їх но ве пе ре ос мис лен ня. У су часній вітчиз няній те орії
пра ва за галь но виз на но, що нор ми за ко ну є пра во ви ми ли ше за умо ви, що во ни
ви ра жа ють сутність пра ва, тоб то закріплю ють прин ци пи спра вед ли вості й гу -
манізму, виз на ють і за без пе чу ють пра ва і сво бо ди, честь і гідність лю ди ни, ви -
хо дять з виз нан ня її най ви щою соціаль ною цінністю. Це но ве пра во ро зуміння
ство рює ос но ву для но во го ро зуміння всіх інших пра во вих явищ у суспільстві.
От же, пра во ва куль ту ра має бу ти виз на че на як су купність до сяг нень
суспільства, йо го соціаль них груп у сфері ре гу лю ван ня суспільних відно син,
яке за без пе чує вер хо вен ст во пра ва в суспільно му житті, тоб то па ну ван ня пра -
во вих прин ципів спра вед ли вості й гу манізму, за хист прав і сво бод лю ди ни, її
честі та гідності, ре аль не за без пе чен ня місця лю ди ни як най ви щої соціаль ної
цінності15. Усвідо млен ня цінності пра ва, от же, обов’яз ко во має бу ти пов’яза не
з усвідо млен ням цінності лю ди ни.

Цілком оче вид но, що пи тан ня пра ва, йо го роз вит ку в су час них умо вах
потрібно роз гля да ти як невід’ємну скла до ву су час ної пра во вої куль ту ри. Ос -
тан ня охоп лює ідею пра ва, суть якої по ля гає в то му, що са ме во но як уза галь -
ню ю ча міра сво бо ди, рівності і спра вед ли вості в суспільстві має спри я ти ре -
аль но му втілен ню людсь ких іде алів, пов’яза них з лю ди ною як най важ ливішою
соціаль ною цінністю з по гля ду не ли ше національ них, а й міжна род них ви мог. 

Пріори тет ною оз на кою пра во вої куль ту ри є рівність, яка по ля гає в то му, що
пра ва лю ди ни, не зва жа ю чи на свою не по вторність і особ ливість, взаємодіють
як рівні од не з од ним16. «Рівність не пе ред ба чає зрівнялівку, ко ли всі ма ють бу -
ти од на кові. Рівність пе ред ба чає те, що кож на лю ди на мо же ма ти мож ли вості
для ре алізації сво го по тенціалу»17. Ще однією не менш важ ли вою оз на кою
пра во вої куль ту ри є сво бо да, зміст якої по ля гає в то му, що пра во по ши рюється
ли ше на вільних гро ма дян, при чо му сво бо да оз на чає де що більше, ніж тільки
мож ливість кож но го учас ни ка пра вовідно син ви яв ля ти свою во лю і про во ди ти
влас ну лінію по ведінки. Сво бо да у сфері пра ва ви клю чає са мо управ ст во та
сва во лю, оскільки в цьо му ви пад ку пра во ви с ту пає як фор ма, нор ма і міра сво -
бо ди. Особ ливість сво бо ди по ля гає в то му, що ко ли осо ба хо че бу ти вільною,
то во на по вин на співвідно си ти влас ну во лю з виз нан ням волі інших. Са ме так
ви ни ка ють пра вові відно си ни. До оз нак пра во вої куль ту ри слід відне с ти і
спра вед ливість, яку слід роз гля да ти як еквіва лентність та зба лан со ваність прав
та обов’язків, які є невід’ємною скла до вою пра во вих відно син суспільних
суб’єктів. При чо му спра вед ливість як оз на ка пра ва мо же істот но відрізня ти ся
від соціаль ної і мо раль ної спра вед ли вості. Пра во ва куль ту ра ви яв ляється
внутрішньою ду хов ною скла до вою пра во вої си с те ми в суспільстві й прой має
пра восвідомість, пра во, пра вовідно си ни, за конність, пра во по ря док, пра во твор -
чу, пра во за с то сов ну та будь-яку іншу діяльність у сфері функціону ван ня пра -
ва в суспільстві18.

Слід на го ло си ти, що пра во є не ли ше скла до вою су час ної пра во вої куль ту -
ри, що зу мов люється і виз на чається рівнем куль ту ри в суспільстві. Фе но мен
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пра ва, на на шу дум ку, знач ною мірою по ля гає у взаємно му впливі, в єдності і
взаємній гар монії пра ва та куль ту ри. Так, стан куль ту ри в суспільстві істот но
за ле жить від ста ну та роз вит ку пра ва, від ста ну за ко но дав ст ва, йо го за сто су -
ван ня і пра восвідо мості членів суспільства. Пе ре ду мо ва ми роз вит ку пра ва ви -
с ту па ють та кож інші еле мен ти куль ту ри, які виз на ча ють спря мо ваність, рівень
і гли би ну тих чи тих пра во вих по шуків і кон ст рукцій, виділя ють ті ви ди
суспільних відно син, які по тре бу ють пра во вої рег ла мен тації.

Зо к ре ма, ви со кий рівень пра во вої куль ту ри лю ди ни і суспільства, в яко му
функціону ють ефек тивні ме ханізми відтво рен ня її цінно с тей, є умо вою фор -
му ван ня в Ук раїні де мо кра тич них за сад життєдіяль ності. 

Од нак ви со кий рівень пра во вої куль ту ри не мо же бу ти нав’яза ний
суспільству, а фор мується тільки в ре зуль таті усвідо мле но го прий нят тя си с те -
ми за галь но людсь ких, суспільно-пра во вих цінно с тей. Це ті цінності, які нині
по кла дені в ос но ву су час но го пра во ро зуміння. Са ме то му пи тан ня ро зуміння
пра ва пря мо впли ває на те, як кож на ок ре ма осо ба усвідо млює пра во та відо б -
ра жає йо го у суспільно му житті, яка си с те ма цінно с тей стає домінан тою пра -
восвідо мості лю ди ни. З ог ля ду на це мож на сподіва ти ся, що при род но-пра вові
цінності, які інте г ру ють ся та відтво рю ють ся в су часній юри дичній на уці, ста -
нуть ча с ти ною суспільної пра во вої свідо мості та пра во вої куль ту ри як пе -
ресічних гро ма дян, так і ви щих по са до вих осіб дер жа ви.

Са ме то му ко жен гро ма дя нин Ук раїни має свідо мо бра ти участь у про ве -
денні ре форм, які по тре бу ють ви со ко го рівня пра во вої куль ту ри на ших гро ма -
дян. Йдеть ся про та ку пра во ву куль ту ру, яка б відповіда ла вик ли кам гло -
балізаційних про цесів, вла сним істо рич ним тра диціям, мен таль ності на шо го
на ро ду, слу гу ва ла б га ран том роз бу до ви пра во вої, соціаль ної дер жа ви, ефек -
тив ної дії гро ма дянсь ко го суспільства19.
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УДК 341.1
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ЄВРО ПЕЙСЬ КИЙ СО ЮЗ ТА ІНТЕ Г РАЦІЙНІ МІЖДЕР ЖАВНІ
ОБ’ЄДНАН НЯ В ІНШИХ РЕГІОНАХ СВІТУ

(порівняль но-пра во вий аналіз пра во вої при ро ди)

Стат тю при свя че но аналізові підходів до виз на чен ня юри дич ної при ро ди Євро -
пейсь ко го Со ю зу та йо го пра во вої си с те ми. Ви о крем лю ють ся і досліджу ють ся оз на ки
міжна род ної міжу ря до вої ор ганізації, кон фе де рації та фе де рації в юри дичній при роді
ЄС. Роз гля да ють ся та кож особ ли вості, при та манні пра ву цьо го міждер жав но го
об’єднан ня, зо к ре ма такі, як вер хо вен ст во що до норм пра ва дер жав-членів та пря ма
дія в ме жах національ них пра во вих си с тем. Ці особ ли вості доз во ля ють дослідни кам
пра ва ЄС ствер д жу ва ти, що в рам ках цьо го міждер жав но го об’єднан ня сфор му ва ла -
ся са мостійна пра во ва си с те ма sui generis, що не має ана логів на пра вовій карті світу.
Існує й інша точ ка зо ру, відповідно до якої пра во по ря док ЄС на ле жить до но во го, тре -
ть о го ти пу пра во вих си с тем – так зва них інте г раційних (або над національ них), які
зай ма ють са мостійне місце як що до національ них пра во по рядків, так і міжна род но-
пра во вої си с те ми за га лом. У цьо му кон тексті здійснюється порівняль ний аналіз юри -
дич ної при ро ди ЄС та міждер жав них об’єднань інте г раційно го ти пу в Європі й інших
регіонах світу (Ра ди Євро пи, Андсь ко го співто ва ри ст ва, МЕР КО СУР то що). 

Клю чові сло ва: Євро пейсь кий Со юз, пра во Євро пейсь ко го Со ю зу, міждер жавні
об’єднан ня інте г раційно го ти пу. 

Стрель цо ва О. В. Ев ро пей ский Со юз и межгосударственные объ е ди не ния ин те -

г ра ци он но го ти па в других регионах мира

Ста тья по свя ще на ана ли зу под хо дов к оп ре де ле нию пра во вой при ро ды Ев ро пей ско -
го Со ю за и его пра во вой си с те мы. Вы де ля ют ся и ис сле ду ют ся при зна ки меж ду на род -
ной меж пра ви тель ст вен ной ор га ни за ции, кон фе де ра ции и фе де ра ции в юри ди че с кой
при ро де ЕС. Так же рас сма т ри ва ют ся осо бен но с ти, свой ст вен ные пра ву это го меж -
го су дар ст вен но го объ е ди не ния, в ча ст но с ти та кие, как вер хо вен ст во от но си тель но
норм пра ва го су дарств-чле нов и пря мое дей ст вие в рам ках на ци о наль ных пра во вых си -
с тем. Эти осо бен но с ти поз во ля ют ис сле до ва те лям пра ва ЕС ут верж дать, что в рам -
ках это го меж го су дар ст вен но го объ е ди не ния сфор ми ро ва лась са мо сто я тель ная пра -
во вая си с те ма sui generis, не име ю щая ана ло гов на пра во вой кар те ми ра. Су ще ст ву ет
и дру гая точ ка зре ния, в со от вет ст вии с ко то рой пра во по ря док ЕС от но сит ся к но во -
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му, тре те му ти пу пра во вых си с тем – так на зы ва е мых ин те г ра ци он ных (или над на ци -
о наль ных), за ни ма ю щих са мо сто я тель ное ме с то как от но си тель но на ци о наль ных пра -
во по ряд ков, так и меж ду на род но-пра во вой си с те мы в це лом. В этом кон тек с те осу ще -
ств ля ет ся срав ни тель ный ана лиз юри ди че с кой при ро ды ЕС и меж го су дар ст вен ных
объ е ди не ний ин те г ра ци он но го ти па в Ев ро пе и дру гих ре ги о нах ми ра (Со ве та Ев ро пы,
Анд ско го со об ще ст ва, МЕР КО СУР и т. д.). 

Клю че вые сло ва: Ев ро пей ский Со юз, пра во Ев ро пей ско го Со ю за, меж го су дар ст -
вен ные объ е ди не ния ин те г ра ци он но го ти па. 

Streltsova O. V. European Union and integrational governmental organizations in

other regions of the world (comparative legal analysis of their legal nature)

The article is devoted to understanding of legal nature of European Union and its legal
system. The elements of international intergovernmental organization, confederation and fed-
eration were described in the EU legal nature. Features, peculiar to the law of these inter-
governmental association, are also examined, in particular such, as supremacy as to the
norms of law of states-members and direct effect within the framework of the national legal
systems. These features allow the researchers of EU law to assert, that within the framework
of this intergovernmental association formed independent legal system sui generis, that
haven’t analogues on the legal map of the world. There is other point of view, according to
which EU law and order behave to new, third type of the legal systems – the integration (or
supranational), occupying the independent place of both relatively national laws and order
and international legal system. In this context comparative analyse of EU legal nature is con-
ducted and intergovernmental associations of integration type in Europe and other regions of
the world (Council of Europe, Andean Community, MERCOSUR). 

Key words: European Union, law of the European Union, intergovernmental associations
of integrational type. 

Се ред знач ної кількості міжна род них міжу ря до вих ор ганізацій су час ності
Євро пейсь кий Со юз (далі – ЄС) зай має особ ли ве місце. Це пе ре дусім пов’яза -
но з тим, що за до сить ко рот кий з по гля ду істо рич но го роз вит ку відти нок ча -
су (близь ко шістде ся ти років) ЄС пе ре тво рив ся з не ве ли кої регіональ ної ор -
ганізації еко номічно го ха рак те ру в унікаль не, якісно но ве, над дер жав не ут во -
рен ня універ саль ної ком пе тенції, що здійснює свою діяльність у найрізно -
манітніших сфе рах суспільно го жит тя. Вод но час, ево люціону вав ши від міжна -
род ної міжу ря до вої ор ганізації у бік квазіфе де ра тив но го ут во рен ня, ЄС так і
не пе ре тво рив ся на дер жа ву, то му пи тан ня що до пра во вої при ро ди цьо го
об’єднан ня все ще за ли шається дис кусійним. 

Те о ре тич ною ос но вою досліджен ня юри дич ної при ро ди ЄС та йо го пра ва
слу гу ють праці та ких зна них вітчиз ня них та за рубіжних вче них, як Г. де Бур -
ка, В. Де ни сов, А. Ка пустін, С. Кашкін, П. Крейг, К. Лінартс, В. Му равй ов,
П. Нуф фел, Р. Пе т ров, А. Слей тер, Л. Тим чен ко, Ю. Юма шев та ін. Про те не
всі ас пек ти юри дич ної при ро ди ЄС та йо го пра ва до сить по вно роз кри то у
спеціальній літе ра турі, а де які з них вза галі за ли ша ють ся по за ме жа ми на уко -
во го аналізу. 

За вдан ня цієї статті – ви о крем лен ня рис міжна род но-пра во вих форм об’єд -
нан ня дер жав (міжна род ної міжу ря до вої ор ганізації, кон фе де рації) та фе де ра -
тив ної дер жа ви в юри дичній при роді ЄС, а та кож порівняль ний аналіз пра во вої
при ро ди ЄС та де я ких інших міждер жав них об’єднань інте г раційно го типу.

117РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права



Складність пи тан ня про пра во ву при ро ду ЄС обу мов ле на тим, що ЄС
займає пе рехідну лан ку між міжна род но-пра во ви ми фор ма ми об’єднан ня дер -
жав і дер жав ним ут во рен ням, а от же, має ри си декількох видів дер жав них
союзів: міжна род ної міжу ря до вої ор ганізації, кон фе де рації та фе де рації.

Се ред рис міжна род но-пра во вих форм об’єднан ня дер жав (міжна род ної
міжу ря до вої ор ганізації, кон фе де рації) у пра вовій при роді ЄС мож на виділи ти
такі: 

1) ЄС наділе ний міжна род ною пра во суб’єктністю; 
2) чле на ми ЄС є су ве ренні дер жа ви; 
3) ак ти, що кон сти ту ю ють ЄС (ус та новчі до ку мен ти), за своєю фор мою є

міжна род ни ми до го во ра ми; 
4) най важ ливіші рішен ня в рам ках ЄС прий ма ють ся на ос нові прин ци пу

од но стай ності (тоб то за дер жа ва ми-чле на ми з де я ких пи тань зберігається пра -
во ве то); 

5) у пев них сфе рах співробітництво здійснюється пе ре важ но на міждер -
жав но му рівні за до по мо гою міжна род но-пра во вих ме ханізмів та за собів пра -
во во го ре гу лю ван ня. Так, у сфері Спільної зовнішньої політи ки та політи ки
без пе ки (СЗППБ – ко лиш ня дру га опо ра ЄС) су ве ренітет дер жав-членів об ме -
же ний не знач ною мірою; клю чо ве місце при прий нятті рішень на ле жить міжу -
ря до вим ор га нам – Євро пейській раді і Раді ЄС; на томість по вно ва жен ня над -
національ них інсти тутів – Євро пейсь ко го пар ла мен ту, Євро пейсь кої комісії та
Су ду ЄС або об ме жені, або повністю відсутні (на при клад, пи тан ня СЗППБ ви -
лу чені з-під юри с дикції Су ду ЄС); 

6) на рівні ус та нов чих до го ворів за дер жа ва ми-чле на ми виз нається пра во
на до б ровільний вихід зі скла ду ЄС то що. 

Вод но час, як за зна ча ло ся ви ще, у пра вовій при роді ЄС є ри си фе де ра тив -
ної дер жа ви, зо к ре ма: 

1) ЄС має влас ну те ри торію, якою є су куп на те ри торія дер жав-членів з єди -
ним кор до ном, спільним візо вим і мит ним ре жи ма ми; на те ри торії ЄС
функціонує внутрішній ри нок, у рам ках яко го за без пе че на сво бо да ру ху то -
варів, осіб, по слуг і капіта лу; внутрішній ри нок ЄС об слу го вується за галь но -
со юз ною гро шо вою оди ни цею – євро; 

2) роз поділ ком пе тенції між ЄС і дер жа ва ми-чле на ми подібний до фе де ра -
тив но го зраз ка (ЄС має ви ключ ну ком пе тенцію, до якої на ле жать пи тан ня, ви -
лу чені з відан ня дер жав-членів, і є спільна ком пе тенція ЄС та дер жав-членів); 

3) уп равління ЄС здійснюється єди ною си с те мою інсти тутів, ор ганів і ус -
та нов; де пу та ти пред став ниць ко го інсти ту ту ЄС – Євро пейсь ко го пар ла мен -
ту – оби ра ють ся пря ми ми за галь ни ми ви бо ра ми (на відміну від пар ла ментсь -
ких асам б лей міжна род них міжу ря до вих ор ганізацій, чле ни яких при зна ча -
ють ся зі скла ду де пу татів національ них пар ла ментів); 

4) ЄС має ско ор ди но ва ну пра во охо рон ну си с те му, яка вклю чає над -
національ ну су до ву си с те му (Суд ЄС, За галь ний Суд, спеціалізо вані па ла ти),
Євро пол як ко ор ди ну ю чий поліцейсь кий ор ган, Євро юст як спільний ор ган з
функціями про ку ра ту ри [2, 17–19]; 

5) в ЄС ство ре но си с те му ор ганів зовнішніх зно син, до якої вхо дять Ви со -
кий пред став ник ЄС із за кор дон них справ і політи ки без пе ки (в про екті Кон -
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сти туції ЄС ця по са да іме ну ва ла ся Міністр за кор дон них справ ЄС), Євро -
пейсь ка служ ба зовнішньо політич ної діяль ності (дип ло ма тич на служ ба ЄС) та
де ле гації ЄС у третіх країнах і при міжна род них ор ганізаціях; 

6) спільний бю д жет ЄС фор мується пе ре важ но з влас них дже рел (на при -
клад відра ху ван ня з по дат ку на до да ну вартість); 

7) з по гля ду змісту і зна чен ня для пра во вої си с те ми ЄС ус та новчі до го во ри
ЄС відігра ють роль Кон сти туції. Так, Суд ЄС, оціню ю чи зна чен ня ус та нов чих
актів для пра во вої си с те ми ЄС, виз нав, що До говір про за сну ван ня Євро пейсь -
ко го еко номічно го співто ва ри ст ва (нині – До говір про функціону ван ня ЄС),
хоч і ук ла де ний у формі міжна род ної уго ди, є кон сти туційною хартією цьо го
об’єднан ня [9]; 

8) по ряд із національ ним гро ма дян ст вом дер жав-членів у рам ках ЄС вве де -
но єди не гро ма дян ст во, а гро ма дя ни ма ють спільний пра во вий ста тус, закріп -
ле ний як в ус та нов чих до го во рах, так і в Хартії ЄС про ос новні пра ва 2000 р.; 

9) суб’єкта ми пра ва ЄС ви с ту па ють як дер жа ви та їх ор га ни, так і фізичні
та юри дичні осо би то що.

На ве де не свідчить про те, що ЄС є об’єднан ням особ ли во го ха рак те ру, в
яко му су ве ренітет йо го дер жав-членів істот но об ме же ний, а йо го пра во ва при -
ро да но сить зміша ний, ком плекс ний ха рак тер.

Пра ву, що скла ло ся і функціонує в ме жах ЄС, та кож при та ман на низ ка
особ ли во с тей. Зо к ре ма, це пра во наділе не вер хо вен ст вом, пе ре важ ною юри -
дич ною си лою віднос но норм національ но го пра ва йо го дер жав-членів і колізії
між ни ми розв’язу ють ся на ко ристь пер шо го. Пра вові ак ти інсти тутів ЄС (рег -
ла мен ти, рішен ня, а за пев них умов – і ди рек ти ви) ма ють без по се ред ню, пря -
му дію в національ них пра во вих си с те мах і є обов’яз ко ви ми не тільки для дер -
жав-членів та їх ор ганів, а й для фізич них і юри дич них осіб, які пе ре бу ва ють
під їх юри с дикцією (тоб то своїми рішен ня ми ЄС мо же зо бов’язу ва ти і упов но -
ва жу ва ти та кож і при ват них осіб). От же, пра во ЄС є скла до вою ча с ти ною пра -
во вих си с тем йо го дер жав-членів, а рег ла мен ти, ди рек ти ви і рішен ня ЄС ви с -
ту па ють та кож дже ре ла ми внутрішньо дер жав но го пра ва [6, 290, 294; 8, 5].
Національні су ди по винні без по се ред ньо за сто со ву ва ти нор ми пра ва ЄС. За -
зна чені спе цифічні ри си вирізня ють пра во ЄС з-поміж знач ної кількості інших
пра во по рядків, які функціону ють на те ре нах Євро пи та доз во ля ють дослідни -
кам пра ва ЄС ствер д жу ва ти, що в рам ках цьо го міждер жав но го об’єднан ня
сфор му ва ла ся навіть не ок ре ма си с те ма пра ва, а са мостійна пра во ва си с те ма
sui generis (лат. – своєрідна), що не має ана логів на пра вовій карті світу і в си -
лу цьо го є ав то ном ною що до національ них пра во вих си с тем дер жав-членів і
міжна род но го пра ва [4, 124]. 

В на уковій літе ра турі вис лов люється і де що інша точ ка зо ру сто сов но виз -
на чен ня юри дич ної при ро ди ЄС та йо го пра во вої си с те ми. Відповідно до неї
пра во по ря док цьо го міждер жав но го об’єднан ня на ле жить до но во го, тре ть о го
ти пу пра во вих си с тем – так зва них інте г раційних (або над національ них, над -
дер жав них), які зай ма ють са мостійне місце як що до національ них пра во по -
рядків, так і міжна род но-пра во вої си с те ми за га лом. На дум ку при хиль ників
та ко го підхо ду, крім ЄС, до цьо го різно ви ду пра во вих си с тем на ле жать та кож
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пра во по ряд ки Ра ди Євро пи та де я ких ла ти но а ме ри кансь ких міждер жав них
об’єднань (Андсь ке співто ва ри ст во, МЕР КО СУР) то що [10, 333; 1, 204; 3, 43].

Особ ливість міждер жав них об’єднань інте г раційно го ти пу по ля гає у то му,
що роз поділ ком пе тенції між ни ми та їх дер жа ва ми-чле на ми (в то му числі у
пра во творчій сфері) ви хо дить за межі, при та манні тра диційним міжна род ним
міжу ря до вим ор ганізаціям. З іншо го бо ку, дер жа ви-чле ни та ких об’єднань не
втра ча ють не за леж ності і про дов жу ють зберіга ти су ве ренітет у най важ -
ливіших сфе рах діяль ності (на при клад, у сфері зовнішньої політи ки). Ос тан ня
об ста ви на не доз во ляє од но знач но ствер д жу ва ти, що інте г раційні міждер жавні
об’єднан ня на бу ва ють аб со лют но го політич но го і пра во во го вер хо вен ст ва над
дер жа ва ми, які вхо дять до їх скла ду. 

В до к т рині ви о крем лю ють низ ку рис, ха рак тер них для міждер жав них
об’єднань інте г раційно го ти пу. 

По-пер ше, до ком пе тенції та ких об’єднань вхо дять пи тан ня, що тра диційно
на ле жать до внутрішньої ком пе тенції дер жав (ре гу лю ван ня ринків, митні пи -
тан ня та ін.). Крім то го, існує прак тич на мож ливість роз ши рен ня пред мет ної
ком пе тенції інте г раційних міждер жав них об’єднань че рез роз ши рю валь не
тлу ма чен ня по ло жень ус та нов чо го до го во ру або ви ко ри с тан ня над національ -
ни ми ор га на ми (пе ре дусім су до ви ми) до к т ри ни до ро зумілих по вно ва жень. 

По-дру ге, функції, що здійсню ють інте г раційні міждер жавні об’єднан ня за
на звою і навіть за змістом то тожні тра диційним функціям дер жав – за ко но дав -
чим, ви ко нав чим та су до вим. 

По-третє, міждер жавні об’єднан ня інте г раційно го ти пу мо жуть прий ма ти
обов’яз кові рішен ня за галь но го ха рак те ру, що без по се ред ньо за сто со ву ють ся в
кожній дер жаві-чле нові. З цією ме тою у су довій прак тиці відповідних ор ганів
та ких об’єднань роз роб лені кон цепції та пра вові ме ханізми, які за без пе чу ють
без по се реднє за сто су ван ня їх пра во вих норм у внутрішніх пра во вих си с те мах
дер жав-членів, зо к ре ма, кон цепція пря мої дії та вер хо вен ст ва над національ но -
го пра ва. 

По-чет вер те, існує ре аль на ор ганізаційна не за лежність міждер жав них
об’єднань інте г раційно го ти пу від дер жав-членів. Це про яв ляється в то му, що
більшість ор ганів цих об’єднань є над національ ни ми, тоб то скла да ють ся з не -
за леж них ек с пертів (на при клад Євро пейсь ка комісія та Суд ЄС) або з пред -
став ників на родів дер жав-членів, об ра них шля хом пря мо го за галь но го го ло су -
ван ня (на при клад Євро пейсь кий пар ла мент). 

По-п’яте, інте г раційні міждер жавні об’єднан ня наділені ви со ким сту пе нем
юри дич ної та фінан со вої са мостійності. У кож но му з та ких об’єднань фор му -
ють ся влас на пра во ва си с те ма та відповідний внутрішній пра во по ря док, який
функціонує по ряд із пра во по ряд ка ми дер жав-членів і має пріори тет ний що до
них ха рак тер. Ці об’єднан ня ма ють та кож власні фінан сові ре сур си, в яких
вне ски дер жав-членів зай ма ють не знач не місце в за галь но му бю д жеті
об’єднан ня. 

Та ким чи ном, особ ли востями пред мет ної юри с дикції є: яс к ра во ви ра же ний
над національ ний ха рак тер низ ки ор ганів інте г раційних міждер жав них
об’єднань, на дан ня пе ре ва ги пра во вим ме то дам ре гу лю ван ня при збе ре женні
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політич них, вклю чен ня на се лен ня дер жав-членів до ре алізації цілей інте г рації
та ство рен ня ор ганів на род но го пред став ництва – все це на дає знач ної спе -
цифіки міждер жав ним об’єднан ням інте г раційно го ти пу. Вод но час у рам ках
та ких об’єднань про дов жу ють існу ва ти еле мен ти тра диційно го для міжна род -
них міжу ря до вих ор ганізацій міждер жав но го співробітництва [1, 204–207]*. 

Що до на ве де них твер д жень хотіло ся б за ува жи ти, що ЄС та інте г раційним
міждер жав ним об’єднан ням країн Ла тинсь кої Аме ри ки справді при та манні де -
які спільні оз на ки. Подібно до ЄС, Андсь ке співто ва ри ст во та МЕР КО СУР
функціону ють на ос нові мит но го со ю зу, наділені міжна род ною пра во -
суб’єктністю, їх інсти туційні си с те ми ба га то в чо му ана логічні інсти туційній
си с темі ЄС. Во ни про во дять по сту по ве збли жен ня еко номічних політик і гар -
монізацію національ них за ко но давств. Не ви пад ко во ЄС ук лав тор го вель но-
еко номічні уго ди без по се ред ньо із ци ми об’єднан ня ми, а не з їх дер жа ва ми-
чле на ми. Мож на при пу с ти ти, що ЄС роз гля дає їх як інте г раційні об’єднан ня з
та кою са мою юри дич ною при ро дою, як і йо го влас на, а та кож те, що ЄС праг -
не спри я ти фор му ван ню над національ но го пра ва регіональ них інте г раційних
об’єднань як особ ли во го ти пу пра во вих си с тем світу. 

Ра зом з тим, не зва жа ю чи на істот ну схожість, ме ханізми функціону ван ня
внутрішніх ринків у півден но а ме ри кансь ких інте г раційних об’єднан нях знач -
но відрізня ють ся від тих, що існу ють в ЄС. Зо к ре ма, як в Андсь ко му співто ва -
ристві, так і в МЕР КО СУР відсутнє ре гу лю ван ня кон ку ренції, не ска со вані не -
та рифні об ме жен ня, не має спільної регіональ ної та сільсько го с по дарсь кої
політи ки то що. Хо ча співробітництво в рам ках цих об’єднань є ли ше еко -
номічним, во но має пе ре важ но міждер жав ний ха рак тер, а це не га тив но впли -
ває на пе ре плетіння на род них гос по дарств країн-учас ниць [5, 79–80].

Що до Ра ди Євро пи, то в її пра вовій при роді при сутні пе ре важ но міжна род -
но-пра вові ри си. Єди ним ви ра зом над національ ності (у формі ча ст ко во го об -
ме жен ня дер жав но го су ве реніте ту) в рам ках Ра ди Євро пи є си с те ма га рантій
ос нов них прав відповідно до Кон венції про за хист прав лю ди ни та ос но во по -
лож них сво бод 1950 р. [7, 5]. Згідно з по ло жен ня ми цієї Кон венції фізичні та
юри дичні осо би у разі по ру шен ня дер жа вою-учас ни цею виз на че них у ній прав
мо жуть без по се ред ньо звер та ти ся до кон троль но го інсти ту ту Кон венції –
Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни, який, у пе ред ба че них ви пад ках, по вно важ -
ний на кла с ти на дер жа ву-по руш ни цю обов’язок ви пла ти ти спра вед ли ву ком -
пен сацію особі, пра ва якої по ру ше но. В усіх інших сфе рах діяльність Ра ди
Євро пи має міждер жав ний та кон суль та тив ний ха рак тер [7, 4]. 

На ве де не спо ну кає до вис нов ку, що ЄС є най роз ви ненішою інсти туційною
фор мою регіональ ної інте г рації не тільки в Європі, а й у світі, оскільки та ко го
рівня співробітництва не до сяг ну то у жод но му іншо му інте г раційно му
об’єднанні. Відповідно, пра во, яке ство ре не та функціонує в йо го ме жах, з од -
но го бо ку, не мо же бу ти повністю відо крем ле не від за галь но го міжна род но го
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пра ва, а з іншо го – ут во рює ав то ном ний пра во по ря док, но ву пра во ву си с те му,
якій при та манні власні ме ханізми та за со би пра во во го ре гу лю ван ня. 
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кан ди дат юри дич них на ук

ДО ПИ ТАН НЯ ПРО ЦЕН Т РАЛЬ НИЙ ЕЛЕ МЕНТ ПРА ВО ВОЇ СИ С ТЕ МИ:
ОК РЕМІ АНАЛІТИЧНІ РОЗ ДУ МИ

У статті про аналізо ва но за галь но те о ре тичні за са ди виз на чен ня цен т раль но го
еле мен ту пра во вої си с те ми. За зна чається, що більшість вітчиз ня них і за рубіжних вче -
них під цен т раль ним еле мен том пра во вої си с те ми ро зуміють пра во. При цьо му ав тор
вва жає, що та ке ро зуміння цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми є де що зву же -
ним. Да на по зиція ар гу мен тується, зо к ре ма, тим, що ок ре мо взя те пра во як цен т раль -
ний еле мент пра во вої си с те ми не мо же зв’яза ти всі інші її еле мен ти між со бою,
оскільки для цьо го потрібні відповідні соціальні зв’яз ки. Крім цьо го, на дум ку ав то ра,
за ха рак те ром ли ше од но го пра ва ще не мож на су ди ти про сутність всієї пра во вої си -
с те ми суспільства. З ура ху ван ням за зна че но го, а та кож інших ар гу ментів ав тор ро -
бить вис но вок, що цен т раль ний еле мент пра во вої си с те ми є ду аль ним за своєю при ро -
дою, оскільки він вклю чає в се бе склад не та ба га то а с пект не пе ре ти нан ня двох фун да -
мен таль них скла до вих: пра ва та суб’єкта.

Клю чові сло ва: пра во ва си с те ма, цен т раль ний еле мент пра во вої си с те ми, пра во,
суб’єкт, пра вові за со би, ста тичні еле мен ти пра во вої си с те ми, ди намічні еле мен ти
пра во вої си с те ми.

Су не гин С. А. К во про су о цен т раль ном эле мен те пра во вой си с те мы: не ко то рые
ана ли ти че с кие раз мы ш ле ния

В ста тье ана ли зи ру ют ся об ще те о ре ти че с кие ос но вы оп ре де ле ния цен т раль но го
эле мен та пра во вой си с те мы. Ука зы ва ет ся, что боль шин ст во оте че ст вен ных и за ру -
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беж ных учё ных под цен т раль ным эле мен том пра во вой си с те мы по ни ма ют пра во. При
этом ав тор счи та ет, что та кое по ни ма ние цен т раль но го эле мен та пра во вой си с те -
мы яв ля ет ся не сколь ко уз ким. Дан ная по зи ция ар гу мен ти ру ет ся, в ча ст но с ти, тем,
что от дель но взя тое пра во как цен т раль ный эле мент пра во вой си с те мы не мо жет
свя зать все её дру гие эле мен ты меж ду со бой, по сколь ку для это го нуж ны со от вет ст -
ву ю щие со ци аль ные свя зи. Кро ме то го, по мне нию ав то ра, по ха рак те ру лишь од но го
пра ва ещё нель зя су дить о сущ но с ти всей пра во вой си с те мы об ще ст ва. С учё том ска -
зан но го, а так же дру гих ар гу мен тов, ав тор де ла ет вы вод, что цен т раль ный эле мент
пра во вой си с те мы яв ля ет ся ду аль ным по сво ей при ро де, по сколь ку он вклю ча ет в се бя
слож ное и мно го ас пект ное пе ре се че ние двух фун да мен таль ных со став ля ю щих: пра ва
и субъ ек та.

Клю че вые сло ва: пра во вая си с те ма, цен т раль ный эле мент пра во вой си с те мы, пра -
во, субъ ект, пра во вые сред ст ва, ста ти че с кие эле мен ты пра во вой си с те мы, ди на ми че -
с кие эле мен ты пра во вой си с те мы.

Sunegin S. A. Concerning the matter of the central element of legal system: several
analytical thoughts

The article analyzes general theoretic bases for definition of the central element of the
legal system. It is indicated, that most domestic and foreign scientists understand law as a cen-
tral element of legal system. However the author thinks that such comprehension of the cen-
tral element of legal system is narrow enough. This position is founded, particularly, on the
grounds separately taken law as the central element of legal system can not connect all its ele-
ments between themselves, as it needs certain social connections. Besides, according to the
author’s opinion, it is impossible to decide upon it and the total legal system according to the
character of the law only. Including the above mentioned and the other arguments, the author
concludes, that the central element of legal system is dual by nature, as it includes complex
and multi-aspect interaction of two fundamental constituents: law and subject.

Key words: legal system, the central element of legal system, law, subject, legal means,
static elements of legal system, dynamic elements of legal system.

Су час на соціаль на дійсність ха рак те ри зується склад ни ми та су пе реч ли ви -
ми про це са ми сво го роз вит ку, які по тре бу ють адек ват ної ре акції на сам пе ред з
бо ку пра во вої си с те ми. Слід за зна чи ти, що пе ред Ук раїною як не за леж ною
дер жа вою, що пе ре бу ває на пе рехідно му етапі сво го роз вит ку, сьо годні стоїть
чи ма ло об’єктив них вик ликів, на які потрібно да ти вчас ну та дієву відповідь.
Зо к ре ма, ос нов ни ми вик ли ка ми для Ук раїни, на дум ку ав то ра, є все охоп лю ю -
чий мас штаб гло балізації, яка нерівномірно «за хо пи ла» прак тич но всі сфе ри
суспільно го жит тя і над то су пе реч ли во відби вається на про цесі роз вит ку Ук -
раїни, світо ва фінан со во-еко номічна кри за, що вже зу мо ви ла прий нят тя ок ре -
мих не особ ли во по пу ляр них у суспільстві дер жав но-влад них рішень (на при -
клад підви щен ня пенсійно го віку для жінок), відсутність чіткої та стра тегічної
дер жав ної іде о логії, спря мо ва ної на дов го т ри ва ле за сто су ван ня та ре алізацію
найбільш важ ли вих і склад них за вдань та цілей, низь кий рівень пра во вої та
політич ної куль ту ри пе ре важ ної більшості гро ма дян то що.

Бе зу мов но, що адек ват на відповідь на вка зані вик ли ки су час ності – це не
спра ва од но го дня або навіть од но го чи декількох років, оскільки для її втілен -
ня в ре аль не жит тя потрібна тісна й ефек тив на взаємодія всіх підси с тем та еле -
ментів соціаль ної си с те ми су час но го ук раїнсько го суспільства, ак тивізація
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всьо го ма си ву нор ма тив них і не нор ма тив них скла до вих соціаль но го ре гу лю -
ван ня в ціло му. Вод но час, як свідчить історія та су час на ре аль на прак ти ка,
найдієвіший та не обхідний нор ма тив но-ор ганізу ю чий вплив на суспільство
справ ляє са ме пра во ва си с те ма за до по мо гою ком плек су відповідних пра во вих
за собів, з яких во на скла дається.

За галь но те о ре тичні про бле ми ро зуміння пра во вої си с те ми, її особ ли во с -
тей, еле ментів та функцій знай ш ли на леж не відо б ра жен ня у пра цях ба га ть ох
вітчиз ня них і за рубіжних вче них, се ред яких вар то на зва ти С. Алексєєва, Р. Да -
ви да, О. Зай чу ка, О. Маль ка, М. Мар чен ка, М. Ма ту зо ва, Н. Оніщен ко, Н. Пар -
хо мен ко, А. По ля ко ва, П. Рабіно ви ча, О. Ска кун, Т. Та ра хо нич, Л. Фрідме на,
Ю. Шем шу чен ка та ін. Не зва жа ю чи на та ку ши ро ку палітру на уко вих
досліджень, при свя че них тим чи іншим ас пек там за галь но те о ре тич ної сут -
ності та функціону ван ня пра во вої си с те ми, все ж му си мо виз на ти, що в юри -
дичній на уці й досі за ли шається чи ма ло про блем них та не виріше них пи тань,
пов’яза них із те орією пра во вих си с тем і, зо к ре ма, з виз на чен ням або ви о крем -
лен ням її цен т раль но го еле мен ту.

У зв’яз ку із за зна че ним ме тою цієї статті є з’ясу ван ня те о ре ти ко-при клад -
них ос нов ро зуміння сут ності цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми. Вра -
хо ву ю чи по став ле ну ме ту, спро буємо досліди ти ос новні су часні підхо ди до
виз на чен ня по нят тя і струк ту ри пра во вої си с те ми, в то му числі місця та ролі її
цен т раль но го еле мен ту.

За галь новідо мо, що пра во ва си с те ма – це ба га то г ран не яви ще, що скла -
дається з пев ної кількості еле ментів, тісно взаємо пов’яза них та взаємодіючих
між со бою. Відо мий ав то ри тет ук раїнської юри дич ної на уки Ю. С. Шем шу -
чен ко спра вед ли во за зна чає, що сутність пра во вої си с те ми роз гля дається як та -
ка, що відо б ра жає ба ланс інте ресів різних соціаль них груп, ви с ту пає важ ли -
вим стабілізу ю чим та ор ганізу ю чим чин ни ком. Про цес ре фор му ван ня пра во -
вої си с те ми – склад ний та ба га то функціональ ний, він ви ма гає здійснен ня гли -
бо ко го аналізу пра во вої дійсності, всебічно го пізнан ня ос нов них за ко номірно -
с тей функціону ван ня су час них пра во вих си с тем світу, по даль шо го роз вит ку
те орії пра во вої си с те ми. Са ме че рез пра во ву си с те му та її еле мен ти відбу -
вається зв’язок по зи тив но го пра ва з дер жа вою, її ор га на ми, всією політич ною
струк ту рою суспільства1.

У су часній юри дичній літе ра турі про по нується ши ро кий діапа зон виз на -
чень по нят тя «пра во ва си с те ма», який у най за гальнішо му зна ченні мож на зве -
с ти до двох ос нов них підходів: вузь ко го та ши ро ко го. Так, С. Алексєєв про по -
нує під пра во вою си с те мою ро зуміти все по зи тив не пра во, що роз гля дається в
єдності з інши ми ак тив ни ми еле мен та ми пра во вої дійсності – пра во вою іде о -
логією та су до вою (юри дич ною) прак ти кою. Відтак еле мен та ми пра во вої си с -
те ми, на дум ку С. Алексєєва, є: 1) по зи тив не пра во як су купність за галь но -
обов’яз ко вих норм, ви ра же них у за коні або інших виз на че них дер жа вою фор -
мах; 2) пра во ва іде о логія як ак тив на сто ро на пра восвідо мості; 3) су до ва (юри -
дич на) прак ти ка2.

Не обхідно за зна чи ти, що в су час них умо вах соціаль но го роз вит ку навіть
та кий підхід до ро зуміння пра во вої си с те ми є де що зву же ним, оскільки він,
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по-пер ше, не вра хо вує інші важ ливі скла дові пра во вої си с те ми (на при клад,
пра во ву куль ту ру, пра вові відно си ни, суб’єкти пра ва, їхні пра ва та обов’яз ки
то що) і, по-дру ге, фак тич но ото тож нює су до ву та юри дич ну прак ти ку, хо ча ос -
тан ня на справді є шир шою ка те горією, оскільки вклю чає в се бе не тільки су -
купність су до вих рішень з ана логічних справ, що кон кре ти зу ють певні пра вові
нор ми, вста нов лені у за ко нах та інших фор мах пра ва, але і будь-яку іншу сфе -
ру прак тич ної діяль ності про фесійних юристів, спря мо ва ну на за без пе чен ня
ре алізації за ко но дав ст ва.

З ура ху ван ням на ве де но го більшість су час них вітчиз ня них та за рубіжних
вче них слуш но ро зуміють під пра во вою си с те мою знач но шир ше по нят тя. Зо -
к ре ма, на дум ку О. Ска кун, пра во ва си с те ма – це зу мов ле ний об’єктив ни ми за -
ко номірно с тя ми роз вит ку суспільства цілісний ком плекс взаємо за леж них та
уз го д же них пра во вих за собів (спеціаль них і за галь них), які при зна чені для ре -
гу лю ван ня суспільних відно син або ви ни ка ють внаслідок та ко го ре гу лю ван ня,
що постійно відтво рю ють ся і ви ко ри с то ву ють ся людь ми та їх ор ганізаціями (у
то му числі і дер жа вою) як суб’єкта ми пра ва для до сяг нен ня при ват них і
публічних цілей, за без пе чен ня пра во по ряд ку. Як еле мен ти пра во вої си с те ми
ук раїнський вче ний виділяє нор ми та прин ци пи пра ва, суб’єктив не пра во, ак -
ти тлу ма чен ня та за сто су ван ня пра ва, пра восвідомість, пра вомірну по ведінку,
юри дич ну прак ти ку, пра во ву куль ту ру, пра во ве ви хо ван ня, доз во ли, за бо ро ни,
зо бов’язан ня то що3.

Російський пра во зна вець М. Ма ту зов вва жає, що пра во ва си с те ма – це су -
купність внутрішньо уз го д же них, взаємо пов’яза них, соціаль но од норідних
юри дич них за собів (явищ), за до по мо гою яких публічна вла да здійснює ре гу -
ля тив но-ор ганізу ю чий та стабілізу ю чий вплив на суспільні відно си ни, по -
ведінку лю дей та їх об’єднань (закріплен ня, ре гу лю ван ня, дозвіл, зо бов’язан -
ня, за бо ро на, пе ре ко нан ня і при мус, сти му лю ван ня та об ме жен ня, пре венція,
санкції, відповідальність то що). При цьо му струк ту ру пра во вої си с те ми вче -
ний кон ст руює шля хом виділен ня цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми, її
яд ра та нор ма тив ної ос но ви, яким ви с ту пає пра во, а та кож інших еле ментів:
пра во твор чості, пра во суд дя, юри дич ної прак ти ки, пра вовідно син, суб’єктив -
них прав і обов’язків, пра восвідо мості, пра во вих ус та нов (суд, ад во ка ту ра,
про ку ра ту ра) та ін.4

На томість В. Чет вернін дає стисліше виз на чен ня пра во вої си с те ми, яке та -
кож відповідає ши ро ко му підхо ду. Вче ний вва жає, що пра во ва си с те ма – це су -
купність взаємо пов’яза них та взаємодіючих пра во вих за собів, які ре гу лю ють
суспільні відно си ни, а та кож пра во вих явищ, що існу ють в ок ре мих національ -
них дер жа вах. До еле ментів, які взаємодіють на різних рівнях пра во вої си с те -
ми, на дум ку вче но го, тре ба відне с ти: 1) діючі пра вові нор ми і си с те му дже рел
пра ва; 2) особ ли вості пра восвідо мості та пра во вої куль ту ри, пра вові по нят тя,
юри дич ну на уку та пра во ву іде о логію, пра во ву політи ку; 3) си с те му пра -
вовідно син, стан за кон ності та пра во по ряд ку; 4) юри дич ну прак ти ку; 5) юри -
дич ну техніку5.

Слід за зна чи ти, що са ме з ура ху ван ням на ве де них виз на чень і струк тур них
еле ментів пра во вої си с те ми більшість вітчиз ня них вче них, се ред яких вар то
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виділи ти та ких провідних дослідників, як В. Бабкін, О. Зай чук, О. Ко пи лен ко,
Н. Оніщен ко, цілком спра вед ли во поділя ють дум ку, згідно з якою цен т раль ним
еле мен том пра во вої си с те ми, що ут во рює її нор ма тив ний стри жень, є пра во6,
тоб то су купність вста нов ле них чи санкціоно ва них дер жа вою пра во вих норм,
за до по мо гою яких за без пе чується ціле с пря мо ва ний та не обхідно ор ганізу ю -
чий вплив на суспільні відно си ни. Вод но час у юри дичній літе ра турі із цьо го
при во ду існує і зовсім інший по гляд: цен т раль ним еле мен том пра во вої си с те -
ми є суб’єкт7, тоб то в юри дич но му зна ченні – це фізич на або юри дич на осо ба,
якій на ле жать ті чи ті пра ва та обов’яз ки, а та кож ор га ни місце во го са мо вря -
ду ван ня, ор га ни дер жав ної вла ди відповідно го рівня, що ре алізу ють виз на чені
за ко но дав ст вом владні функції.

Як що підхо ди ти до виз на чен ня сут ності цен т раль но го еле мен ту пра во вої
си с те ми з по зиції або пер шо го, або дру го го підхо ду, то, на дум ку ав то ра, ма ти -
ме місце штуч не зву жен ня цен т раль но го еле мен ту та ко го склад но го, ди -
намічно го та ба га то а с пект но го яви ща, як пра во ва си с те ма. Зо к ре ма, по при те,
що пер ший і по ши ре ний се ред більшості су час них вче них підхід до цен т раль -
но го еле мен ту в струк турі пра во вої си с те ми є цілком ви прав да ним та
найбільше ме то до логічно обґрун то ва ним, все ж, на дум ку ав то ра, йо го за сто -
су ван ня пев ним чи ном зву жує соціаль ний ас пект або вимір пра во вої си с те ми,
який пред став ле ний на сам пе ред суб’єктом пра ва. Як що ж підхо ди ти до цен т -
раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми ли ше з по зиції дру го го підхо ду, то в цьо -
му разі ніве люється нор ма тив на ос но ва пра во вої си с те ми, що свідчить про
пев ну од нобічність та не по вно ту да но го підхо ду.

З ура ху ван ням на ве де но го мож на при пу с ти ти, що цен т раль ний еле мент
пра во вої си с те ми є ду аль ним за своєю при ро дою, тоб то він вклю чає в се бе
склад не та ба га то а с пект не пе ре ти нан ня двох фун да мен таль них еле ментів
(пра ва та суб’єкта), що тісно взаємо пов’язані між со бою, взаємо зу мов лю ють,
взаємо до пов ню ють та взаємовпли ва ють один на од но го, але не зміню ють при
цьо му свою влас ну струк ту ру. Зо к ре ма, та кий ду алізм цен т раль но го еле мен ту
пра во вої си с те ми вип ли ває з виз на чень ос тан ньої, що да ють ся О. Ска кун та
М. Ма ту зо вим, зміст яких бу ло роз кри то ви ще.

Спро буємо ме то до логічно обґрун ту ва ти да ну по зицію.
По-пер ше, вар то на го ло си ти на то му, що пра во ва си с те ма, як і політич на,

еко номічна, ду хов на та інші си с те ми, є підси с те мою в ме жах шир шої,
складнішої та ди намічної ка те горії – «соціаль на си с те ма». За галь новідо мо, що
соціаль на си с те ма вклю чає в се бе су купність соціаль них явищ і про цесів, які
пе ре бу ва ють у тісних взаємозв’яз ках між со бою. Вка зані яви ща і про це си
струк ту ру ють ся за відповідни ми оз на ка ми, ут во рю ю чи відповідні підси с те ми,
взаємодія між яки ми та з на вко лишнім се ре до ви щем обу мов лю ють існу ван ня
та функціону ван ня соціаль ної си с те ми в ціло му. Та ким чи ном, соціаль на си с -
те ма – це цілісна єдність взаємо пов’яза них ча с тин (підси с тем), ос нов ним еле -
мен та ми якої є лю ди, їх взаємовідно си ни та зв’яз ки. От же, спе цифіка соціаль -
ної си с те ми по ля гає в то му, що во на скла дається на базі спільно ти лю дей (гру -
па, ор ганізація), а її еле мен та ми є лю ди, чия по ведінка зу мов ле на соціаль ни ми
по зиціями (ста ту са ми) і соціаль ни ми функціями (ро ля ми) та індивіду аль ни ми
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яко с тя ми. Та ким чи ном, ос нов ним еле мен том соціаль ної си с те ми є лю ди на.
Крім цьо го, еле мен та ми соціаль ної си с те ми є та кож різні іде альні еле мен ти
(віру ван ня, уяв лен ня то що)8.

З ура ху ван ням на ве де но го мож на зро би ти вис но вок, що лю ди на як соціаль -
но-біологічна істо та та цен т раль ний (ос нов ний) еле мент соціаль ної си с те ми в
ціло му про ни зує всі відповідні підси с те ми, що функціону ють в її ме жах, в то -
му числі й пра во ву. При цьо му пра во ва си с те ма є ча с ти ною соціаль ної си с те -
ми і тісно взаємо пов’яза на з яви ща ми й про це са ми, які відбу ва ють ся в інших
скла до вих цьо го склад но го та цілісно го ут во рен ня (на при клад, у сфе рах еко -
номіки, політи ки, куль ту ри то що).

По-дру ге, ок ре мо взя те пра во як цен т раль ний еле мент пра во вої си с те ми не
мо же зв’яза ти всі інші її еле мен ти між со бою, оскільки для цьо го потрібні
відповідні соціальні зв’яз ки між суб’єкта ми, які наділені во лею та свідомістю.
Крім то го, за ха рак те ром ли ше од но го пра ва, як що тільки йо го не ро зуміти в
без меж но му зна ченні, ще не мож на су ди ти про сутність всієї пра во вої си с те ми
суспільства. Це пов’яза но з тим, що пра во ва си с те ма, як і будь-який інший
склад ний об’єкт, вклю чає в се бе ста тич ний та ди намічний бло ки еле ментів, які
не мож на роз гля да ти ізо ль о ва но один від од но го, оскільки обидві вка зані скла -
дові її струк ту ри ут во рю ють діалек тич ну єдність і зу мов лю ють од на од ну.

Ста тичні еле мен ти пра во вої си с те ми вклю ча ють в се бе: пра вові нор ми,
прин ци пи пра ва, інсти ту ти та га лузі пра ва (у за галь но му ро зумінні це так зва -
ний нор ма тив ний еле мент пра во вої си с те ми); за ко но давчі, ви ко навчі та су дові
ор га ни вла ди, які за без пе чу ють здійснен ня пра во твор чої та пра во за с то сов ної
діяль ності, функцій за хи с ту пра ва, пра во вої політи ки дер жа ви, а та кож пра вові
ус та но ви або за кла ди юри дич но го профілю, які здійсню ють на уко во-дослідну
діяльність у юри дичній сфері, тоб то універ си те ти, на уко во-дослідні інсти ту ти
то що (у за галь но му ро зумінні це – так зва ний ор ганізаційний, або інсти -
туційний, еле мент пра во вої си с те ми); пра во ву до к т ри ну, пра во ву куль ту ру та
пра восвідомість (у за галь но му ро зумінні це так зва ний іде о логічний еле мент
пра во вої си с те ми). От же, сутність ста тич них еле ментів пра во вої си с те ми зво -
дить ся до то го, що во ни є стійки ми та віднос но незмінни ми пра во ви ми за со -
ба ми, які фор му ють ор ганізаційну струк ту ру пра во вої си с те ми та ав то ма тич но
самі со бою не діють, оскільки відо б ра жа ють відповідні пра вові мо делі або
зраз ки, тоб то є своєрідни ми пра во ви ми інстру мен та ми, які по тре бу ють пев но -
го ви ко ри с тан ня для до сяг нен ня виз на че ної ме ти.

Ди намічні ж еле мен ти, на відміну від ста тич них, вклю ча ють в се бе пра -
вовідно си ни, пра во творчість, пра во за с то су ван ня та інші ви ди юри дич ної
діяль ності, за до по мо гою яких у кон крет ну соціаль ну дійсність втілю ють ся
ста тичні еле мен ти пра во вої си с те ми. При цьо му ди намічні еле мен ти пра во вої
си с те ми ма ють енер ге тич ний, або ак тив ний, ха рак тер, що ви яв ляється в кон -
кретній по ведінці суб’єктів пра ва та пе ред ба чає відповідну пра во ву діяльність
з ви ко ри с тан ня пра во вих інстру ментів9. Вра хо ву ю чи це, ди намічні еле мен ти
пра во вої си с те ми орієнту ють, в пер шу чер гу, на людсь кий фак тор, оскільки
відповідна соціаль но-пра во ва ак тивність мо же бу ти ре алізо ва на ли ше че рез
людсь ку по ведінку.
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Та ким чи ном, пра во ва си с те ма – це цілісна єдність ста ти ки і ди наміки, ос -
нов ни ми еле мен та ми якої є не тільки пра во, а й суб’єкти пра ва, які за без пе чу -
ють не обхідну соціаль ну взаємодію, взаємозв’язок, відно си ни і зв’яз ки між со -
бою з при во ду втілен ня в ре аль не жит тя відповідних пра во вих за собів. Ці
відно си ни і зв’яз ки ма ють стійкий ха рак тер і відтво рю ють ся на ос нові спільної
діяль ності лю дей.

По-третє, ду алізм цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми орієнтує будь-
яко го дослідни ка на людсь ке сприй нят тя пра ва, йо го на ста нов, прин ципів, по -
сту латів то що, від чо го без по се ред ньо за ле жить якість відповідних пра -
вовідно син та юри дич на діяльність в ціло му. Ад же за галь новідо мо, що ре -
алізація пра ва, в то му числі йо го за сто су ван ня ком пе тент ни ми дер жав ни ми ор -
га на ми, мо же до сяг ти сво го ко рис но го для суспільства ефек ту ли ше у разі на -
леж но го сприй нят тя пра ва відповідни ми суб’єкта ми, тоб то людь ми та їх
об’єднан ня ми. Як що ж з пев них при чин на леж не та адек ват не сприй нят тя пра -
ва та йо го на ста нов не спраць о вує, ре алізація пра ва і, як наслідок, юри дич на
прак ти ка ма ти муть чи ма ло вад і про тиріч. От же, в та ко му ви пад ку не мож на
го во ри ти про на леж ний рівень за кон ності та пра во по ряд ку в суспільстві, які є
кінце вою ме тою функціону ван ня будь-якої пра во вої си с те ми.

По-чет вер те, за галь новідо мо, що цінність та соціаль не при зна чен ня пра ва
про яв ляється, на сам пе ред, у про цесі ре аль ної дії пра во вих норм. З цьо го при -
во ду цілком спра вед ли во за зна чає Т. Дідич: «пра во є справжнім ре гу ля то ром
суспільних відно син ли ше у ви пад ку йо го прак тич ної по ши ре ності на
суспільні відно си ни, що на дає змо гу втіли ти во лю пра во твор ця у ре аль не жит -
тя суспільства, тим са мим за без пе чив ши відповідний пра во вий ефект, що був
за кла де ний в ос но ву прий нят тя са мої нор ми пра ва»10. Інак ше ка жу чи, пра во як
універ саль ний ре гу ля тор суспільних відно син втра чає свою ос нов ну ме ту та
при зна чен ня, тоб то сенс сво го існу ван ня, як що во но не ре алізо вується у фак -
тичній пра вомірній по ведінці суб’єктів і не за до воль няє та ким чи ном їхні
власні по тре би та інте ре си. Крім то го, як що пра во не ре алізується, а існує ли -
ше «на па пері» у формі то го чи то го нор ма тив но-пра во во го ак та або іншо го
фор маль но го дже ре ла, то не мож ли во виз на чи ти кон крет ний ступінь сприй нят -
тя на ста нов пра во вих норм суб’єкта ми пра ва, а та кож рівень їх пра восвідо -
мості і пра во вої куль ту ри.

От же, як що у ролі цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми роз гля да ти ли -
ше пра во, відки да ю чи при цьо му суб’єкта йо го ре алізації (або на впа ки), то це,
на дум ку ав то ра, пев ною мірою зву жує на уко ве пізнан ня пра во вої си с те ми,
оскільки в цьо му ви пад ку пра во роз гля дається ли ше в ас пекті йо го існу ван ня
як са мостійно го, найбільш дієво го та універ саль но го ре гу ля то ра і не вра хо -
вується йо го ре аль на дія в кон крет них суспільних відно си нах че рез пра -
вомірну по ведінку суб’єктів.

Вра хо ву ю чи все ви ще на ве де не, мож на зро би ти такі уза галь нені вис нов ки:
1) цен т раль ний еле мент пра во вої си с те ми є ду аль ним за своїм змістом,

оскільки він вклю чає в се бе пра во як вста нов ле ну дер жа вою нор ма тив ну ос но -
ву соціаль ної си с те ми та суб’єкта, який за без пе чує не обхідні соціаль но-пра -
вові зв’яз ки в ме жах кон крет но го суспільства з при во ду прак тич ної ре алізації
відповідних пра во вих за собів;

128 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



2) ду алізм цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми пе ред ба чає склад не та
ба га то а с пект не пе ре ти нан ня двох тісно взаємо пов’яза них між со бою скла до -
вих (пра ва та суб’єкта). Вка зані скла дові взаємо зу мов лю ють, взаємовпли ва ють
та взаємо до пов ню ють один од но го, але не зміню ють при цьо му свою влас ну
унікаль ну струк ту ру;

3) ду алізм цен т раль но го еле мен ту пра во вої си с те ми є своєрідним ком -
промісним підхо дом до виз на чен ня йо го сут ності.
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УДК 340.1
В. Ю. ВА СЕЦЬ КИЙ,

кан ди дат юри дич них на ук

СПІВВІДНО ШЕН НЯ ПРИ РОД НО-ПРА ВО ВО ГО ТА 
ПО ЗИ ТИВ НО-ПРА ВО ВО ГО АС ПЕКТІВ 

ФІЛО СОФІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ В КОН ТЕКСТІ ГУ МАНІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНО СИН

У статті роз гля да ють ся пи тан ня при род но-пра во во го та по зи тив но-пра во во го
ас пектів філо софії пра во ро зуміння. За зна че но, що во ни ма ють без по се редній зв’язок із
за без пе чен ням прав лю ди ни як за галь ної су час ної тен денції гу манізації суспільних відно -
син. Виз на че но ос новні на прям ки пра во вої на уки в Ук раїні, пов’язані пе ре дусім з тен -
денціями гло балізації, де фор малізації та ан т ро по логізації. Зроб ле но вис но вок, що в су -
час но му ук раїнсько му пра во знавстві по ши рюється філо софсь ке ро зуміння пра ва,
пов’яза не з та ки ми цінно с тя ми, як сво бо да, рівність, спра вед ливість, пра ва і сво бо ди
лю ди ни.
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Клю чові сло ва: філософія праворозуміння, при род но-пра во вий і по зи тив но-пра во -
вий підходи.

Ва сец кий В. Ю. Со от но ше ние ес те ст вен но-пра во во го и по зи тив но-пра во во го

ас пек тов фи ло со фии пра во по ни ма ния в кон тек с те гу ма ни за ции об ще ст вен ных от -

но ше ний

В ста тье рас сма т ри ва ют ся во про сы ес те ст вен но-пра во во го и по зи тив но-пра во -
во го ас пек тов фи ло со фии пра во по ни ма ния. От ме че но, что они име ют не по сред ст вен -
ную связь с обес пе че ни ем прав че ло ве ка как об щей со вре мен ной тен ден ции гу ма ни за ции
об ще ст вен ных от но ше ний. Ука за ны ос нов ные на прав ле ния пра во вой на уки в Ук ра и не,
свя зан ные, преж де все го, с тен ден ци я ми гло ба ли за ции, де фор ма ли за ции и ан т ро по ло -
ги за ции. Сде лан вы вод, что в со вре мен ном ук ра ин ском пра во ве де нии рас про ст ра ня ет -
ся фи ло соф ское по ни ма ние пра ва, ко то рое свя за но с та ки ми цен но с тя ми, как сво бо да,
ра вен ст во, спра вед ли вость, пра ва и сво бо ды че ло ве ка.

Клю че вые сло ва: философия правопонимания, ес те ст вен но-пра во войо и по зи тив -
но-пра во вой подходы.

Vasetsky V.Y. Correlation of natural-legal and positive-legal aspects of philosophy

bases for legal understanding in the context of humanisation of social relations

The article reveals issues of natural-legal and positive-legal aspects of philosophy bases
for legal understanding. It was stressed, that they have direct connection with providing
human rights as a modern tendency for humanisation of social relations. Here were defined
the main approaches of the legal thought in Ukraine, connected,with the tendencies of glob-
alization, deformalization. It was concluded, that modern Ukrainian law-understanding cov-
ers phylosophy bases of law linked with the values: freedom, equality, justice, human rights.

Key words: philosophy of lang-understanding, natural-legal and positive-legal
appioaches.

Ос таннім ча сом у пра цях ук раїнських вче них фор му люється ши ро ке по -
нят тя пра ва, що вклю чає в се бе пра ва та обов’яз ки осо би, пра восвідомість,
пра вовідно си ни. Замість ізо ль о ва но го, ди фе ренційо ва но го вив чен ня ок ре мих
ас пектів пра во вої діяль ності нині за про по но ва но її уза галь не не усвідо млен ня,
уяв лен ня про цінність пра во вої струк ту ри суспільства, про ба га то г ранність
підходів до пра во ро зуміння, про не обхідність поєднан ня си с тем но го, струк -
тур но-функціональ но го підходів до вив чен ня пра во вої дійсності з нор ма тив но-
ціннісним, аксіологічним підхо дом1.

В умо вах сьо го ден ня те орія і філо софія пра ва по тре бу ють дослідниць ко го,
ме то до логічно го ан т ро по цен т риз му, що доз во лить, з од но го бо ку, глиб ше про -
ник ну ти у сутність пра ва че рез пізнан ня при ро ди лю ди ни, а з іншо го – до по -
мо же кра ще зро зуміти при ро ду лю ди ни че рез пізнан ня сут ності пра ва2.

У кон тексті змін, що відбу ва ють ся у світі, в Ук раїні здійснюється вста нов -
лен ня єди них прин ципів і стан дартів, зна чу щих для всьо го світо во го співто ва -
ри ст ва. Пра ва лю ди ни ста ють без по се ред ньо діючим пра вом і мо жуть за сто со -
ву ва ти ся всу пе реч за ко нові, як що за кон су пе ре чить фун да мен таль ним пра вам
лю ди ни (не відо б ра жає при род но-пра вові за са ди; не відповідає за галь но виз на -
ним міжна род но-пра во вим прин ци пам і нор мам про пра ва лю ди ни і гро ма дя -
ни на; прий ня тий не легітим ним ор га ном дер жав ної вла ди то що)3.
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В цьо му сто сун ку ак ту аль ни ми ста ють пи тан ня, пов’язані з про бле ма ми
співвідно шен ня за галь них пи тань при род но-пра во во го та по зи тив но-пра во во -
го ас пектів філо софії пра во ро зуміння, що ма ють без по се редній зв’язок із за -
без пе чен ням прав лю ди ни – за галь ною су час ною тен денцією гу манізації
суспільних відно син. Роз гляд де я ких ас пектів за зна че ної про бле ми є ос нов ним
пред ме том цієї ро бо ти.

Ти по логія пра ва скла дається з та ких за галь но виз на них підходів, як: нор ма -
тивістський, соціологічний, те орія при род но го пра ва, філо софсь ке ро зуміння
пра ва, інте г ра тив на юри с пру денція4. 

Су часні на укові кон цепції (те орії) пра во ро зуміння мож на зве с ти до трьох
підходів: нор ма тив но го, соціологічно го, іде о логічно го5. За нор ма тив но го
підхо ду під пра вом ро зуміють ся нор ма тивні ак ти, що ви хо дять від дер жа ви, які
закріплю ють пра ви ла по ведінки лю дей (інак ше ка жу чи – нор ми), тоб то зре ш -
тою ото тож ню ють ся такі по нят тя, як «пра во» і «за кон». Соціологічний підхід
до пра ва пов’яза ний із по шу ком пра ва не в нор мах, а в суспільних відно си нах,
що скла ли ся у са мо му житті. За та ко го підхо ду, ко ли вив чається не стільки
«книж не пра во» (пра во як на леж не), а пра во як су ще, вка зується, що пра -
вовідно си ни, відо б ра жені у пра восвідо мості, пе ре ду ють нор мам, які їх
закріплю ють. Пра вовідно си ни мо жуть об’єктив но існу ва ти навіть не за леж но
від їх закріплен ня в юри дич них нор мах. Іде о логічний підхід розрізняє пра во й
за кон, вка зує, що пра во втілює в собі такі про гре сивні де мо кра тичні ідеї, як
спра вед ливість, рівність, во ля. Підкрес люється, що за кон і пра во співвідно -
сять ся як фор ма й зміст, що за кон мож на ви ко ри с та ти як фор му ле галізації сва -
волі, що є пря мою про ти лежністю пра ва, тоб то за кон мо же бу ти не пра во вим.

У кон тексті те ми досліджен ня од ним із най важ ливіших ас пектів є пи тан ня
про тип пра во ро зуміння – зу мов ле ний світо гляд ною по зицією пізна ю чо го
суб’єкта об раз пра ва, що відо б ра жає най суттєвіші, відповідно до цієї по зиції,
оз на ки пра ва6.

Ти по логія пра во ро зуміння мо же здійсню ва ти ся за різни ми кри теріями. З
по зиції сфор му ль о ва но го пред ме та філо софії пра ва, історії і те орії роз вит ку
пра во вої дум ки на зи ва ють такі два про ти лежні ти пи пра во ро зуміння: юри дич -
не (від jus – пра во) і легістське (від lex – за кон), в ос нові яких ле жать пи тан ня
роз ме жу ван ня пра ва і за ко ну7.

На відміну від юри дич но го пра во ро зуміння, легізм ото тож нює пра во і за -
кон (по зи тив не пра во), відри ває за кон як яви ще від йо го пра во вої сут ності, за -
пе ре чує об’єктивні пра вові вла с ти вості, якості, ха рак те ри с ти ки за ко ну, тлу ма -
чить йо го як про дукт волі (і сва волі) за ко но ус та нов чої вла ди8. В. Бабкін і
К. Жол ковсь кий та кож підкрес лю ють, що су час ний легізм ґрун тується на ото -
тож ненні пра ва і за ко ну, за пе ре ченні об’єктив них, не за леж них від за ко ну та за -
ко но дав ця вла с ти во с тей і ха рак те ри с тик пра ва. Для при хиль ників легізму
існу ю че пра во ви во дить ся із пра вил, яким вла да підпо ряд ко вує не ли ше по -
ведінку лю дей, а й усі сфе ри жит тя суспільства. В ос нові легістсько го пра во -
ро зуміння ле жить прин цип виз нан ня пра вом ли ше то го, що є на ка зом, при му -
со во-обов’яз ко вим ус та нов лен ням офіційної вла ди. Легізм існує в різних йо го
про явах, але всі во ни зво дять пра во до за ко ну як по зи тив но го пра ва, ак цен ту -
ю чи ува гу на при му со во му ха рак тері ос тан нь о го9.
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Для юри дич но го ти пу пра во ро зуміння ха рак тер ним є не довільне і
суб’єктив не влад не веління, щось, що не за ле жить від волі, роз су ду або сва волі
за ко но ус та нов чої (дер жав ної) вла ди, а пев не, відмінне від інших, соціаль не
яви ще (особ ли вий соціаль ний ре гу ля тор) зі своєю об’єктив ною при ро дою і
спе цифікою, своєю сутністю, особ ли вим прин ци пом. Цим прин ци пом є прин -
цип фор маль ної рівності, що ви ра жає сутність і особ ли вості пра ва, йо го
відмінність від інших соціаль них явищ, норм і ре гу ля торів. Без сумнівним здо -
бут ком юри дич но го по зи тивізму є обґрун ту ван ня ря ду най важ ливіших прин -
ципів те орії пра ва: вер хо вен ст во пра ва та пра во во го за ко ну; за конність - ви мо -
га не ухиль но го ви ко нан ня чин них за конів дер жав ни ми ор га на ми, гро ма дя на ми
й інши ми осо ба ми, за галь но обов’яз ковість си с те ми норм рівності, волі й спра -
вед ли вості.

У рам ках юри дич но го ти пу пра во ро зуміння існує два різніх підхо ди: лібер -
тар но-юри дич ний; при род но-пра во вий.

Пе рехід від вузь ко нор ма тив но го (легістсько го) ро зуміння пра ва як пра ва
вла ди до лібер тар но го ро зуміння пра ва як міри сво бо ди, що вста нов лює гу -
маністич ний, ціннісний зміст пра ва, зба га чує на ше уяв лен ня про пра во і пра -
во ву си с те му, сприяє ство рен ню особ ли вої по ва ги до пра ва і пра вомірності по -
ведінки, ціннісних орієнтацій суспільства, дер жа ви і лю дей10.

У рам ках лібер тар ної, або юри ди ко-лібер тар ної, кон цепції пра во ро зуміння
от ри мав роз ви ток один із най послідовніших на прямів філо софсь ко го ро -
зуміння пра ва. Відповідно до да ної кон цепції пра во - це за галь на і не обхідна
фор ма сво бо ди в суспільних відно си нах лю дей, за галь на спра вед ливість, в ос -
нові якої ле жить прин цип фор маль ної рівності11.

При род но-пра во вий підхід (юс на ту ралізм) - один з най давніших типів пра -
во ро зуміння, який ви хо дить із виз нан ня при род но го пра ва. Істо рич но те орія
при род но го пра ва ви ник ла як відгук на істо рич ний злам ран нь о го періоду Но -
во го ча су: за вер шен ня фор му ван ня ос нов них національ них дер жав, ви ник нен -
ня дер жав ності но во го ти пу і пе ре мо га аб со лю тиз му; за го ст рен ня у зв’яз ку з
цим істо рич но го про ти сто ян ня дер жа ви і суспільства; про дов жен ня гос трої бо -
роть би за те ри торіаль не роз ме жу ван ня Євро пи12.

При род но-пра во вий підхід не мав би про ти с тав ля ти ся пра ву по зи тив но му. 
Як за зна ча ють на уковці, при род не пра во ви с ту пає як постійне і незмінне і

прирівнюється до до с ко на лих за конів при ро ди13. Во но є втілен ням спра вед ли -
вості, до б ра, мо раль ності і гу манізму14. При род не пра во ви с ту пає пев ним кри -
терієм для за ко но дав ця і зво дить ся до виз нан ня існу ван ня пев них іде аль них
пра во вих за сад, пер шо ос но ви, що по кли ка на виз на чи ти, яким має бу ти пра во,
ви ра же не в нор ма тив но-пра во вих ак тах, сфор му лю ва ти ряд ви мог до за ко но -
дав ст ва за для відо б ра жен ня в ньо му ідей спра вед ли вості, прав лю ди ни, інших
соціаль них цінно с тей15.

Про бле ма співвідно шен ня при род но го і по зи тив но го пра ва, на дум ку
С. Рабіно ви ча, по тре бує та ко го підхо ду, який дав би змо гу:

– не об ме жу ва ти пред мет досліджен ня ви ключ но юри дич ною до к т ри ною
або ж са ми ми ли ше нор ма ми дер жав но-юри дич но го пра ва, а ви я ви ти
взаємодію юри дич них норм з інши ми чин ни ка ми соціаль ної ре гу ляції (як нор -
ма тив ни ми, так і фак тич ни ми);
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– вста нов лю ва ти діалек тичні взаємозв’яз ки між нор ма тив ни ми і фак тич ни -
ми ком по нен та ми пра во вої ре аль ності на ма теріалі інсти тутів, що ре аль но
функціону ють;

– роз гля да ти «по зи тив не пра во» як один із еле ментів шир шої соціоре гу ля -
тив ної цілісності (си с те ми);

– спри я ти у розв’язанні кон крет них юри ди ко-при клад них про блем га лу зе -
во го ха рак те ру;

– ут ри му ва ти в полі зо ру як іде аль но-цілісні, так і соціаль но-емпіричні ас -
пек ти взаємодії при род но го й по зи тив но го пра ва16.

Зв’яз ки між при род но-пра во ви ми уяв лен ня ми та по зи тив ним пра вом про -
яв ля ють ся в то му, що при силь но му гро ма дянсь ко му суспільстві суб’єктив не
при род не пра во мо же бу ти нав’яза не дер жаві, і в цьо му ви пад ку во но ста не ре -
аль ним по зи тив ним пра вом. Та кий підхід при та ман ний західноєвро пейській
пра вовій тра диції, од нак у пер спек тиві він мо же ста ти ак ту аль ним для по ст ра -
дянсь ких пра во вих си с тем у про цесі роз вит ку в них де мо кра тич них за сад і
ство рен ня справді гро ма дянсь ко го суспільства.

На не обхідний зв’язок між при род ним і по зи тив ним пра вом звер тав ува гу
Й. По кровсь кий, який вва жав, що кож не по зи тив не пра во є пев ною соціаль -
ною во лею до ро зум но го і спра вед ли во го. У внутрішньо му праг ненні до ро -
зум но го по ля гає се к рет не зни щен ності ідеї при род но го пра ва. «Поміж пра вом
по зи тив ним і пра вом при род ним, та ким чи ном, не має не здо лан ної межі, на -
впа ки, од не да но ра зом з іншим, да но з усією пси хо логічною не ми нучістю:
пра во по зи тив не не одмінно праг не бу ти ро зум ним пра вом, а «пра во ро зу му»
стає пра вом по зи тив ним»17.

Схо жу дум ку вже в наш час вис лов лює філо соф В. Пла вич, який вва жає,
що для фор му ван ня су час но го пра во ро зуміння ще не ви ко ри с тані мож ли вості
тра диційних підходів, ще не до стат ньо роз криті змістові ха рак те ри с ти ки фор -
маль но-нор ма тив ної си с тем ності пра ва. Не обхідно ви ро би ти та ке пра во ро -
зуміння, яке мог ло б уник ну ти апріориз му те орії при род но го пра ва та ре ля -
тивізму юри дич но го по зи тивізму18. Кон вер гу ван ня прин ципів пра ва і ви ко ри -
с тан ня індивіду аль ної ав то номії – це шлях, який ґрун тується на ро зум них
рішен нях совісті і сприяє де мо кра тич но му пра во ро зумінню. 

Ос таннім ча сом спо с теріга ють ся кар ди нальні зміни уяв лен ня про най за -
гальніші про яви у ма теріальній і ду ховній сфе рах дійсності. Розв’язан ня за -
галь них про блем пра во ро зуміння в ме жах філо софії пра ва пов’яза не з транс -
фор маційни ми пе ре тво рен ня ми у ме то до логії цієї на уки, які зу мов лені пе ре -
дусім ан т ро по логізацією йо го пред ме та, і відповідно – роз вит ком філо софсь -
ко-пра во вої і юри дич ної ан т ро по логії. Тен денції ан т ро по логізації пред ме та
філо софії пра ва пов’язані з по явою однієї з най новіших па ра дигм у філо софії
пра ва – ан т ро по логічної па ра диг ми19.

Як за зна чає М. Ко зю б ра, ан т ро по логічний «пе ре во рот» у на уці, який
відбув ся в 60-х ро ках XX ст., ак ту алізу вав ан т ро по логічний підхід до пра во ро -
зуміння20.

Пра во ва ан т ро по логія – це вчен ня про місце лю ди ни в праві і пра ва у лю -
ди ни, йо го відно шен ня до пра во вих явищ, здатність ство рю ва ти пра во і сприй -
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ма ти йо го зміст. Без по се реднім об’єктом ан т ро по логії пра ва ви с ту пає пра во ве
бут тя лю ди ни в об’єктив но існу ючій пра вовій си с темі кон крет но го
суспільства, об’єктом досліджен ня ан т ро по логії пра ва ви с ту пає пра во ве існу -
ван ня лю ди ни у відповідних нор ма тив них си с те мах. П. Рабіно вич за зна чає, що
пред ме том юри дич ної ан т ро по логії є за ко номірності пра во во го бут тя лю ди ни
в об’єктив но існу ючій нор ма тивній си с темі (си с те ма соціаль них ре гу ля торів
по ведінки, по зи тив не пра во), яке от ри мує свій зовнішній ви яв у мож ли вості
(суб’єктив не пра во) та не обхідності (суб’єктив ний обов’язок) пев ної по -
ведінки лю ди ни21. Змісто ва інтер пре тація пред ме та юри дич ної ан т ро по логії
бу де похідною від ти пу пра во ро зуміння. 

Ще один ас пект філо софії пра во ро зуміння пов’яза ний із ра ди каль ни ми пе -
ре тво рен ня ми, які при та манні пе ре дусім по ст ра дянсь ким країнам, в то му
числі й Ук раїні. Це сто сується, зо к ре ма, по ши рен ня уяв лень про невідчу жу -
ваність прав лю ди ни як без по се ред нь о го кри терію пра вомірності пра во вої
діяль ності, пріори те ту міжна род но-пра во вих норм порівня но з нор ма ми
національ но го за ко но дав ст ва та ін. Про бле ми, що по ста ють пе ред про фесійни -
ми юри с та ми, не мо жуть розв’язу ва ти ся за до по мо гою ви роб ле них раніше по -
ло жень те орії пра во тлу ма чен ня. Іншим ас пек том у на ро д жу ва них де мо кра тич -
них дер жа вах є ак тив на участь у пра во тво ренні ши ро ких верств на се лен ня,
вра ху ван ня гро мадсь кої дум ки, вра ху ван ня про по зицій на уковців і
спеціалістів-прак тиків. Усі дум ки і вис лов лю ван ня що до удо с ко на лен ня за ко -
но дав ст ва ма ють бу ти адек ват но вит лу ма чені за ко но дав цем. То му суб’єкти
пра во твор чості по винні во лодіти ме то да ми, технікою, на вич ка ми адек ват но го
ро зуміння пра во твор чих про по зицій, по чинів, ініціатив.

Про це си інте г ру ван ня Ук раїни в євро пейсь ке співто ва ри ст во по тре бу ють
та кож інте г ру ван ня вітчиз ня ної юри дич ної си с те ми в євро пейсь ке пра во і зу -
мов лю ють ре цепцію низ ки по нять та кон ст рукцій, змісто вою ос но вою яких є
західноєвро пейсь кий юс на ту ралізм як особ ли вий спосіб ос мис лен ня пра во вої
ре аль ності (вер хо вен ст во пра ва, пра ва лю ди ни, ро зумність, роз суд ливість,
про порційність то що)22.

На дум ку ря ду ук раїнських вче них, су часні тен денції у зміні об’єкта й,
відповідно, пред ме та за галь но те о ре тич ної юри с пру денції обу мов лю ють пи -
тан ня про стан її ме то до логії та виз на ча ють ос новні на прям ки вітчиз ня ної пра -
во вої на уки. До та ких тен денцій на ле жать пе ре дусім гло балізація, де фор -
малізація та ан т ро по логізація23.

Ос новні тен денції су час но го ета пу роз вит ку суспільства пов’язані, перш за
все, з про це са ми гло балізації – всесвітнім про це сом, що об’єднує національні
ут во рен ня в єди ну світо ву си с те му. Гло балізація пе ред ба чає збли жен ня
національ них пра во вих си с тем, ство рен ня єди них пра во вих стан дартів, які ма -
ють пер шо д же ре лом на сам пе ред сфе ру прав лю ди ни.

Про цес де фор малізації за ко номірно зу мов ле ний ре аль ни ми по тре ба ми пе -
рехідно го ста ну, в яко му пе ре бу ває нині Ук раїна, зо к ре ма не обхідністю за без -
пе чи ти підви ще ну ди намічність, рух ливість, гнучкість дер жав но-юри дич них
інсти туцій, їх здатність швид ко ре а гу ва ти на соціальні зміни, при сто со ву ва ти -
ся до них.
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Сто сов но ан т ро по логізації як су час но го на прям ку досліджень філо софсь -
ко го пра во ро зуміння роз вит ку пра во вої на уки в Ук раїні не обхідно відзна чи ти
підви ще ну зацікав леність до вив чен ня за ко номірно с тей ви ник нен ня,
функціону ван ня й роз вит ку за галь но соціаль них прав, сво бод і обов’язків лю -
ди ни та, як наслідок, ста нов лен ня ос нов за галь ної те орії прав лю ди ни як не -
одмінно го підрозділу, а те пер, навіть кон цеп ту аль но го яд ра вітчиз ня ної за галь -
ної те орії пра ва та дер жа ви24.

Як підсу мок мож на кон ста ту ва ти, що в су час но му ук раїнсько му пра во -
знавстві по ши рюється філо софсь ке ро зуміння пра ва, що пов’язується з та ки ми
цінно с тя ми, як сво бо да, рівність, спра вед ливість, пра ва та сво бо ди лю ди ни.
Всі ці філо софсь ко-ціннісні виміри пра ва ма ють не тільки те о ре тич не, а й
прак тич не зна чен ня. В Ук раїні во ни ут вер д жу ють ду же важ ли вий в да ний час
прин цип вер хо вен ст ва пра ва, що є ви ра зом за галь но людсь ких цінно с тей та
про явом роз вит ку пра во вої куль ту ри суспільства.
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ПРО БЛЕ МИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗ КУ 
НОРМ МІЖНА РОД НО ГО І НАЦІОНАЛЬ НО ГО ПРА ВА 

В УМО ВАХ ГЛО БАЛІЗАЦІЇ МІЖНА РОД НИХ ВІДНО СИН

Досліджується про цес взаємодії та взаємозв’яз ку норм міжна род но го і національ -
но го пра ва. Ар гу мен то ва но по ка за но, що в умо вах гло балізації на зміну при ма ту
національ но го пра ва фак тич но прий шов при мат міжна род но го пра ва, нор ми і прин ци -
пи міжна род но го пра ва  ста ють нор ма ми національ но го пра ва.

Клю чові сло ва: взаємодія, взаємозв’язок, транс фор мація, збли жен ня або інте г -
рація ,універ салізація національ но го пра ва.

Плавич В.П. Проблемы взаимодействия и взаимосвязи норм международного и
национального права в условиях глобализации международных отношений.

Исследуется процесс взаимодействия и взаимосвязи международного и нацио наль -
ного права. Аргументовано показано, что в условиях глобализации на смену при мата
национального права фактически пришел примат международного права, нормы и
принципы международного права становятся нормами национального права. В статье
произведен анализ и определены особенности юридического меха низма взаимодействия
норм международного и национального права в современных условиях. Рассмотрена
возможность и реальное участие международно-правовых норм в национальном
правоприменении, в урегулировании определенных националь ных правоотношений.

Ключевые слова: взаимодействие, трансформация, сближение либо интегра ция,
универсализация национального права.

Plavych V.P. Problems of counteraction and counter-connection of legal norms in
international and national levels in the context of globalozation of international relations

The process of co-operation and intercommunication of norms of international and
national law is investigated. It is shown, that in the conditions of globalization on the change
of primacy of national right actually primacy of international law, norm and principles of
international law came become the norms of national right. The article presents the analysis
and identify features of the law mechanism of the international and national law in the mod-
ern world. It describes the opportunity and the real part of the international law norms in
national law enforcement, in the regulation of certain domestic relations.

Key words: co-operation, transformation, integration, omnifying of national right.

На нинішньо му етапі пра во во го роз вит ку люд ст ва пра во вий ме ханізм
взаємо дії міжна род них та національ них пра во вих си с тем є об’єктив но не об -
хідним, оскільки сприяє сумісності різних за ти по логічни ми та інши ми оз на -
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ка ми пра во вих си с тем та здат ності їх взаємодіяти між со бою. Кож ний та кий
ме ханізм у ме жах своїх за вдань сприяє ско ро чен ню відста ван ня ря ду
національ них пра во вих си с тем від су час них над бань і ви мог пра во во го роз вит -
ку людсь кої цивілізації.

Сьо годні оче вид ним стає той факт, що життєво важ ливі для люд ст ва про -
бле ми успішно вирішу ють ся ли ше зу сил лям усіх дер жав і на родів1. Роз ши рен -
ня про сто ру взаємодії національ них пра во вих си с тем та міжна род но-пра во вих
си с тем між со бою по тре бу ють ефек тив них пра во вих за собів, які спри я ли б
гар монійно му функціону ван ню вка за них си с тем у су час но му пра во во му про -
сторі. Про бле ми взаємодії та взаємозв`яз ку норм міжна род но го та національ -
но го пра ва по тре бу ють те о ре тич но го за без пе чен ня, роз роб ки відповідних на -
уко вих кон цепцій, орієнтирів та по нять.

На уко во-те о ре тич ним підґрун тям досліджен ня є на укові праці вітчиз ня них
та за рубіжних вче них у га лузі за галь ної те орії пра ва і те орії міжна род но го пра -
ва  М. І. Аб ду лаєва, Т.Ф. Ак суріна, С.С. Алексєєва, Є.М. Аме ти с то ва, І.І. Лу ка -
шу ка, Э.Г. Лук`яно ва, А.А. Лун ца, А.М. Ко лодія, Н.М. Оніщен ко, В.П. По по -
ви ча, П.М. Рабіно ви ча, Г.І. Фу лей та ін.

За ос танні ро ки за хи ще но ряд ди сер тацій які містять на уко вий аналіз ок ре -
мих еле ментів співвідно шен ня норм міжна род но го та національ но го пра ва.

Взаємозв`язок норм міжна род но го та національ но го пра ва виз на че но як
склад ну істо рич но-сфор мо ва ну, віднос но стійку си с те му співвідно шен ня
взаємовпли ву та взаємо за леж ності різно по ряд ко вих пра вил суспільно зна чу -
щої по ведінки суб`єктів пра ва. До су час но го міжна род но го пра ва взаємовплив
та взаємо за лежність між нор ма ми цих двох си с тем пра ва бу ли мінімаль ни ми.
В су час них умо вах відбу вається змен шен ня об ся гу по нять, у ре зуль таті чо го
збільшується йо го зміст, фор му ють ся ви дові або кон кретні по нят тя такі як,
«нор ма національ но го пра ва», «прин ци пи національ но го пра ва», «регіональ на
пра во ва си с те ма».

Але на сьо годнішній день в Ук раїні, як і в ми ну ло му, ро бо та з упо ряд ку ван -
ням за конів і нор ма тив но-пра во вих актів є слаб кою і не до стат ньо ефек тив ною.
Це по яс нюється тим, що пра во твор ча прак ти ка но сить не уз го д же ний, не -
стабільний ха рак тер. Нор ма тив но-пра во ва ба за – є од ним із ос нов них за собів
для вда ло го уп равління дер жав ни ми спра ва ми і від ефек тив ності за ко но дав ст -
ва за ле жить соціаль но-еко номічний роз ви ток та до б ро бут гро ма дян. За кон є
ефек тив ним та якісним, як що він відповідає суспільним по тре бам і ре аль но ре -
гу лює суспільні відно си ни відповідно до по став ле ної при йо го прий няті мети2. 

Однією з ак ту аль них про блем є ви ко ри с тан ня за галь но виз на них прин ципів
і норм міжна род но го пра ва національ ни ми су да ми. За галь но виз нані прин ци пи
і нор ми міжна род но го пра ва мо жуть за сто со ву ва ти ся су да ми у разі су пе реч -
ності між нор ма ми національ но го пра ва, а та кож ко ли од не і теж пи тан ня в
ціло му од на ко во ре гу люється і національ ним за ко но дав ст вом і за галь но виз на -
ни ми нор ма ми міжна род но го пра ва.

Ос нов ни ми спо со ба ми впли ву норм міжна род но го пра ва на нор ми націо -
наль но го пра ва є відси лан ня, ре цепція та транс фор мація. Відси лан ня яв ляє
собою при клад колізійної нор ми, що скла дається з об ся гу та прив`яз ки і без -
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по се ред ньо не містить пра вил по ведінки (дис по зиції). Розрізня ють ся два
основні ви ди відси лок – за галь на та спеціаль на.

При ре цепції міжна род но-пра во ва нор ма дослівно відтво рюється в акті
національ но го за ко но дав ст ва.

Ре цепція – це, перш за все, сприй нят тя, виз нан ня і схва лен ня національ ною
пра во вою си с те мою норм і прин ципів над національ но го пра ва, спря мо вані на
універ салізацію ос тан нь о го. При кла дом ре цепції є закріплен ня на національ -
но му рівні нор ма тив но-пра во вих при писів що до прав та сво бод лю ди ни та гро -
ма дя ни на, що містять ся в ос нов них міжна род но-пра во вих ак тах.

Транс фор мація – це об`єктив не яви ще, що ви ра жається в різних спо со бах
здійснен ня міжна род них зо бов`язань дер жа ви че рез ви дан ня нею нор ма тив но-
пра во вих актів. Розрізня ють два ви ди транс фор мації: за галь на (ге не раль на)
транс фор мація та спеціаль на (індивіду аль на) транс фор мація. У на уці іноді
також ви о крем лю ють пря му й опо се ред ко ва ну транс фор мацію. Так, на дум ку
І.І. Лу ка шу ка, при прямій транс фор мації пра ви ла до го во ру по ро д жу ють то -
тожні пра ви ла в національ но му праві в си лу са мо го ак та ра тифікації або іншо -
го ви ду прий нят тя до го во ру. Та кий вид транс фор мації іноді на зи ва ють інкор -
по рацією або вклю чен ням.

Та ким чи ном, сьо годні ши ро ко виз на ють ся мож ливість і ре аль на участь
міжна род но-пра во вих норм у національ но му пра во за с то су ванні, у ре гу лю -
ванні пев них національ них пра вовідно син. Де які ав то ри ви о крем лю ють такі
спо со би впли ву норм міжна род но го пра ва на національ не пра во: гар -
монізацію, уніфікацію, стан дар ти зацію, імпле мен тацію, адап тацію та як кінце -
вий ре зуль тат – універ салізацію. Ці спо со би ча с то ви ко ри с то ву ють ся на уков -
ця ми, од нак є вже за старіли ми для су час ної дер жа ви. Такі спо со би впли ву
норм міжна род но го пра ва на національ не пра во є кінце вим ре зуль та том впли -
ву, а не про це сом.

В умо вах гло балізації на зміну при ма ту національ но го пра ва фак тич но
прий шов при мат міжна род но го пра ва. Як що раніше участь національ них дер -
жав у фор му ванні міжна род но го пра ва бу ла більш виз нач ною, то в су час них
умо вах дер жа вам частіше до во дить ся зва жа ти на нор ми міжна род но го пра ва,
що вже прий няті3.

В ук раїнсько му за ко но давстві пи тан ня співвідно шен ня між національ ним і
міжна род ним пра вом пев ною мірою ре гу люється Кон сти туцією 1996 ро ку.
Вод но час слід на го ло си ти на то му, що в Кон сти туції Ук раїни йдеть ся не про
міжна род не пра во в ціло му, а ли ше про та ке йо го дже ре ло, як міжна род ний до -
говір. До то го ж йдеть ся не про всі ви ди міжна род но го до го во ру, а ли ше про
такі до го во ри, які по тре бу ють зго ди на обов’яз ковість із бо ку Вер хов ної Ра ди
Ук раїни. Між національ ним і міжна род ним пра вом існу ють тісний
взаємозв’язок і взаємодія. Міжна род не пра во аку му лює до сяг нен ня національ -
них си с тем пра ва. За струк ту рою міжна род не пра во на бли жається до їх струк -
ту ри (поділ на дві підси с те ми – при ват ну і публічну, на явність га лу зей пра ва –
міжна род не еко номічне, космічне, повітря не, морсь ке, гу манітар не то що), що
свідчить про вплив національ но го пра ва на міжна род не пра во.

Міжна род не пра во (у формі міжна род но-пра во во го до го во ру) є од ним із
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юри дич них дже рел національ но го пра ва, до пу с кає пря ме „вхо д жен ня” норм
міжна род но го публічно го і при ват но го пра ва в кон сти туційне, цивільне,
криміна ль но-ви ко нав че то що.

Яс к ра вим при кла дом впли ву норм національ но го пра ва на нор ми міжна -
род но го пра ва є ска су ван ня раб ст ва. Ще од ним із при кладів впли ву норм
національ но го пра ва на нор ми міжна род но го пра ва є впро ва д жен ня закріплен -
ня на міжна род но му рівні пра ва на сво бо ду совісті та вірос повідан ня, яке є од -
ним із фун да мен таль них прав, що закріплені в усіх міжна род них до ку мен тах,
які містять пе релік прав лю ди ни. По чи на ючі з дру гої по ло ви ни ХХ ст. відбу ва -
лось ак тив не фор му ван ня міжна род ної су до вої та квазі-су до вої прак ти ки за хи -
с ту цьо го пра ва, що на да ло йо го змісту пев ної ди наміки.

На уковці ви о крем лю ють такі ви ди колізій, що ви ни ка ють у про цесі
взаємодії міжна род но го та національ но го пра ва: колізії між нор ма ми
національ но го та нор ма ми міжна род но го пра ва; колізії між міжна род но-зви -
чаєви ми нор ма ми, вклю ча ю чи за галь но прий няті прин ци пи і нор ми міжна род -
но го пра ва, ви ра же ни ми ззовні у формі міжна род но го зви чаю, та нор ма ми
національ но го за ко но дав ст ва; колізії між міжна род но-пра во ви ми нор ма ми та
ак та ми їх тлу ма чен ня то що. Імпле мен тація як про цес ви ко нан ня дер жа вою
міжна род но-пра во вих норм відбу вається на стадії нор мо твор чості, на стадії
ре алізації, у то му числі за сто су ван ня пра ва. Колізії між нор ма ми міжна род но -
го пра ва та нор ма ми національ но го за ко но дав ст ва є ли ше од ним із видів юри -
дич них колізій, що ви ни ка ють у про цесі взаємодії міжна род но го та національ -
но го пра ва. Спе цифіка розв’язан ня пи тан ня співвідно шен ня норм міжна род но -
го та національ но го пра ва в ук раїнській дер жаві – вклю чен ня до нор ма тив ної
си с те ми пев них міжна род них норм, що за сто со ву ють ся в по ряд ку, пе ред ба че -
но му для норм національ но го за ко но дав ст ва – виз на чає пер шо чер говість
досліджен ня, на сам пе ред, колізій між нор ма ми національ но го за ко но дав ст ва і
нор ма ми міжна род но го пра ва, зго да на обов’яз ковість яких на да на Вер хов ною
Ра дою Ук раїни, які слід відне с ти до колізій у за ко но давстві, то му що за сто су -
ван ня норм міжна род но го пра ва, зго да на обов’яз ковість яких для Ук раїни на -
да на іншим, ніж пар ла мент, ор га ном, не мо жуть без по се ред ньо конфлікту ва ти
під час пра во за с то су ван ня з нор ма ми національ но го за ко но дав ст ва, оскільки
без по се реднє за сто су ван ня та ких міжна род них норм в Ук раїні є не кон сти -
туційним. То му у цьо му разі скоріше йдеть ся про вирішен ня колізій у кон -
тексті при ве ден ня національ них нор ма тив но-пра во вих актів у відповідність до
зо бов’язань, взя тих Ук раїною за та ки ми міжна род ни ми нор ма ми пра ва з ме -
тою їх на леж ної ре алізації. Існу ван ня колізій між нор ма ми міжна род но го та
нор ма ми національ но го пра ва існу ють в за ко но давстві будь-якої дер жа ви. Од -
нак, са ме їх кількість та на явність обґрун то ва них шляхів по до лан ня колізій і
свідчить про рівень ефек тив ності національ но го за ко но дав ст ва. 

Нинішній період роз вит ку ук раїнської пра во вої си с те ми пов`яза ний як з
удо с ко на лен ням ос нов них оз нак кон ти нен таль но го пра ва, так і з фор му ван ням
спо собів збли жен ня її з євро пейсь ки ми міжна род ни ми пра во ви ми си с те ма ми,
про що свідчить зро с тан ня зна чен ня міжна род но-пра во вих до го ворів у си с темі
дже рел пра ва. Згідно Кон сти туції Ук раїни національ не за ко но дав ст во при во -
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дить ся у відповідність до кон сти туційних по ло жень, євро пейсь ких міжна род -
них стан дартів4.

У зв’яз ку з цим постійним за вдан ням дер жа ви за ли шається підви щен ня
якості пра во вих рішень, зни жен ня до мініму му кількості не ефек тив них нор ма -
тив них актів.

Од нак да ле ко не всі нор ма тив но-пра вові ак ти в Ук раїні відповіда ють ви мо -
гам жит тя, а в про цесі їх роз роб ки ще не до стат ньо вра хо ву ють ся еко номічні,
соціальні, політичні, де мо графічні та інші чин ни ки. Не завжди про гно зу ють ся
і наслідки та ких нор ма тив но-пра во вих актів. Однією із при чин повільно го ре -
фор му ван ня суспільства є відста ван ня си с те ми за ко но дав ст ва від йо го по треб.
Ук раїнські за ко но давці  ще не до стат ньо за своїли істи ну про те, що кож на по -
мил ка нор мо творців в умо вах пе рехідно го суспільства тяг не за со бою не ви -
прав дані ма теріальні втра ти, по ру шен ня інте ресів гро ма дян. Відтак ефек тив не
впро ва д жен ня та укорінен ня но вих пра во вих норм на всіх рівнях ук раїнської
пра во вої си с те ми – або ж спра ва май бут нь о го, за умо ви збе ре жен ня нинішніх
умов, або ж во на без по се ред ньо за ле жа ти ме від якісно го ре фор му ван ня нор ма -
тив ної скла до вої пра во вої си с те ми з ура ху ван ням на яв но го євро пейсь ко го
досвіду.

Сьо годні відбу вається про цес по си лен ня ролі міжна род но го пра ва та зву -
жен ня меж ре гу лю ван ня в рам ках національ ної дер жа ви, нор ми і прин ци пи
міжна род но го пра ва ста ють нор ма ми національ но го пра ва.

Ос нов ним на прям ком транс фор мації національ ної пра во вої си с те ми є зро -
с тан ня впли ву міжна род но го пра ва на національ не пра во і універ салізація
національ но го пра ва. Національ не пра во мо же впли ва ти на міжна род не пра во
че рез: ви ко ри с тан ня су ве рен них прав дер жа ви для впли ву на ство рен ня норм
міжна род но го пра ва; участь у ство рені струк тур і ор ганізацій, діючих у міжна -
род но му праві; вплив на ство рен ня інсти тутів і га лу зей, у чо мусь відповідних
нор мам національ но го пра ва; свої стійкі пра вові по тре би. У разі, як що  у
більшості учас ників міжна род них відно син во ни є схо жи ми, ви ни кає за галь -
ний інте рес, в ре зуль таті чо го відбу вається міжна род не ук руп нен ня пред метів
національ но го ре гу лю ван ня5.

Невід`ємним еле мен том ме ханізму взаємодії як на національ но му, так і на
міжна род но му рівні, є національні ор га ни, за рубіжні ор га ни дер жа ви міжна -
родні ор га ни, які бе руть учать у про цесі взаємодії.

Не мож на та кож за бу ва ти про го ло вний на пря мок на шої зовнішньої політи -
ки – євро пейсь ку та євро ат лан тич ну інте г рацію, яка пе ред ба чає не тільки ви -
ве ден ня чин но го за ко но дав ст ва на но вий рівень де мо кра тич ності, але й гар -
монізацію йо го із пра вом Євро пейсь ко го Со ю зу, яке се ред різно видів своїх
дже рел має та кож су до вий пре це дент. Це оз на чає, що Ук раїна має транс фор му -
ва ти свою пра во ву си с те му та ким чи ном, щоб май бут ня інкор по рація норм, що
скла да ють су до вий пре це дент пра ва ЄС, відбу ва ла ся б опе ра тив но та не по ру -
шу ю чи за галь них за сад національ ної пра во вої си с те ми, в якій на разі су до вий
пре це дент не є дже ре лом пра ва.

Од нак, про цес адап тації по ви нен охоп лю ва ти всю роз га лу же ну си с те му
національ них нор ма тив них пра во вих актів і не оми на ти сфе ру їх за сто су ван ня.
Євро пейсь ка інте г рація ви яв ляється та кож не мож ли вою за відсут ності умов
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ре фор му ван ня адміністра тив них струк тур, що спри я ють ефек тив но му при сто -
су ван ню пра во во го над бан ня Євро пейсь ко го співто ва ри ст ва. Цей про цес ще
ус клад нюється тим, що стан дар ти ЄС (з ог ля ду на зміст по нят тя «acquil
communautaire») ма ють ди намічний ха рак тер і відзна ча ють ся тен денцією до
постійно го роз ши рен ня6. 

По вноцінну і ши ро ко мас штабну інте г рацію Ук раїни у єди ний пра во вий та
еко номічний простір Євро пи мо же да ти ли ше якісне за ко но дав че за без пе чен ня
інте г раційних про цесів. Згідно із взя ти ми на се бе зо бов’язан ня ми Ук раїна фак -
тич но, по вин на ство ри ти но ве за ко но дав ст во, яке б відповіда ло ви мо гам Євро -
пейсь ко го співто ва ри ст ва.

Сьо го ден ня ви ма гає син хронізації за ко но дав чих ре форм – прий ма ю чи но ве
за ко но дав ст во, не обхідно пе ре гля да ти йо го суть. Тоб то не про сто копіюва ти за -
по зи чу вані пра вові кон сти туції, по нят тя, прин ци пи ре гу лю ван ня пра вовідно -
син, а ви ко ри с то ву ва ти увесь цей ма сив з обов’яз ко вим йо го адап ту ван ням7 до
особ ли во с тей ук раїнської пра во вої, еко номічної, соціаль ної сфе ри, куль тур них
та істо рич них над бань на шої дер жа ви. Ав тор та кож вва жає, що вив чен ня
досвіду країн, що прой ш ли шлях інте г рації до ЄС і за раз є по вно прав ни ми
чле на ми Євро пейсь ко го співто ва ри ст ва за на леж ної ува ги і на по лег ли вої праці
з бо ку Ук раїни дасть мож ливість по до лан ня про блем і труд нощів у сфері адап -
тації національ но го за ко но дав ст ва із знач но мен ши ми ви т ра та ми та про тя гом
мен шо го ча су порівня но із країна ми, досвід яких вив чаємо8.

Порівню ю чи пра вові ме ханізми взаємодії пра во вих си с тем Ра ди Євро пи,
Євро пейсь ко го Со ю зу з національ ни ми пра во ви ми си с те ма ми, мож на зро би ти
вис но вок, що на по точ но му етапі фор му ван ня та роз вит ку Євро пейсь ко го пра -
во во го про сто ру обид ва ме ханізми взаємодії є об’єктив но не обхідни ми, че рез
те, що во ни спри я ють сумісності різних пра во вих си с тем Євро пи та здат ності
їх взаємодіяти між со бою. Кож на з них по-своєму, в ме жах своїх за вдань,
сприяє ско ро чен ню відста ван ня пра во вих си с тем низ ки дер жав-учас ниць від
су час них по треб і ви мог пра во го роз вит ку людсь кої цивілізації.

Пра во вий ме ханізм взаємодії пра ва Євро пейсь ко го со ю зу з національ ни ми
пра во ви ми си с те ма ми, як відзна чає Л.А. Луць9, є тільки ефек тив ним, оскільки
він не про сто сприяє збли жен ню, а й за без пе чує інтер націоналізацію пра во во -
го ре гу лю ван ня, гар монізацію пра во вих си с тем, їх зба лан со ваність у ме жах
відповідно го пра во во го про сто ру.

Су час ний етап ге не зи су людсь ко го суспільства по тре бує з’ясу ван ня не
тільки відмінних, а й спільних оз нак національ них та міждер жав них пра во вих
си с тем, ви яв лен ня мож ли во с тей їх взаємодії, ство рен ня ефек тив но го пра во во -
го ме ханізму, який спри яв би їх збли жен ню. Сьо годні все більша кількість
норм міжна род но го пра ва інкор по рується внутрішньо дер жав ним пра вом, по -
ряд із тен денцією до кон сти туціоналізації міжна род но го пра ва прослідко -
вується кон сти туціоналізація зовнішньої політи ки дер жав; зміни у міждер жав -
них пра во вих си с те мах впли ва ють на національні пра вові си с те ми.

Та ким чи ном, ви хо дя чи з усь о го ком плек су по глядів та про блем що до пра -
во во го ме ханізму взаємодії норм міжна род но го та норм національ но го пра ва
мо же мо сфор му лю ва ти на ступні вис нов ки.
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Ха рак тер взаємодії міжна род но го пра ва, пра ва різних дер жав є склад ним і
обопільним. З од но го бо ку, дер жа ви учас ниці найвпли вовіших міжна род них
ор ганізацій фор му ють виз на чальні прин ци пи та нор ми міжна род но го пра ва,
ке ру ю чись при цьо му здо бут ка ми у сфері пра во во го ре гу лю ван ня своїх країн,
з іншо го, нор ми міжна род но го пра ва, на був ши си лу че рез си с те му своїх дже -
рел, ста ють обов’яз ко ви ми та більш пріори тет ни ми, ви щи ми за юри дич ною
си лою ніж нор ми національ но го пра ва. Крім то го, пра вові си с те ми різних дер -
жав в рам ках тісної взаємодії між со бою на підставі відповідних до го ворів та -
кож за зна ють взаємно го впли ву, про хо дя чи різні фор ми уніфікації норм сво го
національ но го пра ва. То му не мож на не зва жу ва ти на такі зв’яз ки і слід ви хо -
ди ти при їх оціню ванні з гли бин ної сут ності пра ва та йо го ролі на су час но му
етапі роз вит ку людсь ко го суспільства.

Віднос но ж пи тан ня, що сто сується підходів до за сто су ван ня норм міжна -
род но го пра ва у ме жах національ них пра во вих си с тем, то тут не мож на, на на -
шу дум ку, при пу с ка ти то го, щоб пра во міжна род не ігно ру ва ло ся, чи виз на ва -
ло ся ниж чим за юри дич ною си лою від пра ва національ но го, ад же вплив
міжна род но го пра ва на національні пра вові си с те ми, у ви пад ку йо го пріори -
тет ності, дає мож ливість збли зи ти за ко но дав ст во ба га ть ох країн, сфор му ва ти
спільне (за галь не – на рівні прин ципів пра ва, або, навіть, на рівні кон крет них
норм та інсти тутів пра ва) ба чен ня у пи тан нях пра во во го ре гу лю ван ня, що, в
свою чер гу, мо же спри я ти до сяг нен ню са мої сут ності пра ва як ре гу ля то ра
суспільних відно син – ми ру, за кон ності та пра во по ряд ку, ма теріаль но го до -
стат ку то що. Та ким чи ном, міжна род не пра во но сить, окрім нор ма тив но го,
йще по зи тив ний соціаль ний міжна род ний ха рак тер.

Ук раїна як де мо кра тич на дер жа ва, яка праг не ста ти по вноцінним чле ном
Євро пейсь ко го співто ва ри ст ва та євро ат лан тич них струк тур, здо бу ти член ст во
у провідних міжна род них ор ганізаціях, виз нає пріори тет норм міжна род но го
пра ва над внутрішнім за ко но дав ст вом, що є знач ним кро ком у на прям ку ре -
алізації за зна че них праг нень.

Але кон сти туційно про го ло ше ний прин цип ли ше за кла дає за гальні підва -
ли ни під фор му ван ня вітчиз ня но го пра во во го ме ханізму взаємодії ук раїнської
пра во вої си с те ми та норм міжна род но го пра ва, пра во вих си с тем інших країн.
Рівень нор мо тивізації цьо го ас пек ту пра во во го ре гу лю ван ня в нашій дер жаві
ще за ли шає ба га то про га лин, то му слід про ве с ти якісну та ра зом із цим опе ра -
тив ну пра во твор чу ро бо ту що до цьо го, ад же від неї за ле жа ти ме не тільки
справжній рівень де мо кратії в нашій дер жаві, але й ступінь інте г ро ва ності
України до світо во го співто ва ри ст ва за га лом та євро пейсь ко го зо к ре ма.

В пер шу чер гу має бу ти про ве де на ро бо та з виз на чен ня юри дич ної си ли
різних міжна род но-публічних нор ма тив них актів, то му що чин на вітчиз ня на
си с те ма вже містить до сить ба га то міжна род них до го ворів різно го рівня і по -
тре бує відповідної нор мо тивізації з бо ку за ко но дав чо го ор га ну країни. На на -
шу дум ку, бу ло б доцільно роз ро би ти і прий ня ти ко декс міжна род но го пра ва,
який би мав по бу до ва ну за пан дект ним прин ци пом струк ту ру: за галь на ча с ти -
на місти ла б ос но ви взаємодії національ но го пра ва з пра вом міжна род ним, іно -
зем ним. Особ ли ва ж ча с ти на цьо го ко дек су виз на ча ла особ ли вості на бут тя
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нор ма ми ос танніх юри дич ної си ли за леж но від ха рак те ру міжна род них пра -
вовідно син (публічно го чи при ват но го) та за леж но від ком пе тенції відпо -
відних національ них ор ганів дер жав ної вла ди та уп равління.

Ок ре мо хотіло ся б звер ну ти ува гу на по тре бу ре фор му ван ня дже рел пра ва
вітчиз ня ної пра во вої си с те ми, ви хо дя чи із об’єктив них по треб, які скла ли ся на
су час но му етапі роз вит ку Ук раїни та її го ло вно го зовнішньо політич но го кур -
су. Йдеться про гар монізацію національ ної пра во вої си с те ми з та ким дже ре -
лом міжна род но го та іно зем но го пра ва як су до вий пре це дент. У цьо му пи танні
Ук раїна має зро би ти певні кро ки, які та кож по винні бу ти відо б ра жені у вітчиз -
ня но му за ко но давстві. На на шу дум ку, ма є бу ти ство рено спеціалізо ва ний дер -
жав ний ор ган, який би зай мав ся пи тан ня ми роз роб ки про ектів за конів, інших
видів нор ма тив них актів національ ної пра во вої си с те ми, яка пе ред ба ча ла б
гнуч ку інкор по рацію норм пре це дент но го пра ва у внутрішнє за ко но дав ст во,
зберіга ю чи при цьо му ус та лені тра диції нор мо тво рен ня на шої дер жа ви. Крім
то го, цей ор ган зай мав ся б та кож про ве ден ням ек с перт них оцінок міжна род -
них та міждер жав них нор ма тив них актів що до їх відповідності внутрішньо му
за ко но дав ст ву та ви пра цю ван ням ме ханізмів їх легіти мації.

На су час но му етапі сво го роз вит ку Ук раїна на бли жує своє за ко но дав ст во
до євро пейсь ко го на різних рівнях: че рез приєднан ня до ба га то с то ронніх
міжна род них кон венцій, ви ко нан ня зо бов`язань, що вип ли ва ють із член ст ва в
міжна род них ор ганізаціях, а та кож в ході підго тов чої ро бо ти до всту пу в такі
ор ганізації; у рам ках  регіональ них угод, на при клад, угод країн Чор но морсь ко -
го ба сей ну, про ве ден ня робіт що до гар монізації з орієнтацією на ок ремі бло ки.

Ли ше за вдя ки ви ва же ним, на уко во обґрун то ва ним за ко нам, які відо б ра жа -
ють інте ре си лю дей, та ефек тив но му ме ханізму за про ва д жен ня їх у жит тя
мож на до сяг ти ди намічно го роз вит ку дер жа ви й суспільства. Не обхідно та кож,
щоб за ко но твор ча ро бо та здійсню ва лась си с тем но й ком плекс но, аби пра во ве
ре гу лю ван ня тих чи інших відно син ма ло за вер ше ний ви гляд, вра ху ва ло різно -
манітні соціальні чин ни ки та інте ре си. Прий нят тя ко дексів і за конів, не хай на
пер ший по гляд і до с ко на лих, але не за без пе че них ме ханізма ми їх ре алізації, не
по го д же них з усією си с те мою за ко но дав ст ва або чин ни ми за ко на ми, не тільки
ро бить не мож ли вою ефек тив ну ре алізацію за конів на прак тиці, а й підри ває
віру в них. 

Пра вові нор ми не мо жуть не вра хо ву ва ти при род них фактів і по винні при -
сто со ву ва ти ся до них. Як що з`ясо вується, на при клад, що певні схе ми по -
ведінки обов`яз ко во за кла дені в «біологічній про грамі» лю дей і вста нов лю ють
жорсткі межі «пла с тич ності» людсь кої по ведінки, то тим са мим об ме жу ють і
ре гу ля тивні мож ли вості пра ва. От же, ре алії виз на ча ють і об ме жу ють дії пра -
во вих норм. Мож ливість до б ровільно го підпо ряд ку ван ня нор мам тим ви ща,
чим більше пра во уз го д жується з ре аль ни ми біологічни ми за дат ка ми і при род -
ни ми по тре ба ми лю дей. «Чим більше пра во бу де співзвуч не при род ним дис по -
зиціям по ведінки лю дей, тим більше бу де вірогідність до б ровільно го підпо -
ряд ку ван ня пра во вим нор мам. Але це зовсім не оз на чає, що пра во завжди по-
кон формістсько му підтри мує при родні схиль ності лю ди ни. В умо вах роз ви не -
но го суспільства при родні схиль ності лю ди ни мо жуть діяти дис функціональ -
но і тоді підля га ють куль тур но му оформ лен ню і ко ри гу ван ню. Не тільки нор -
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ма тив но го зба га чен ня, а й  нор ма тив но го ко ри гу ван ня ви ма га ють схиль ності
по ведінки суб`єкта у роз ви не но му суспільстві, де во ни ви гля да ють пе ре жит ка -
ми і, та ким чи ном, є дис функціональ ни ми»10. 

Нор ма національ но го та міжна род но го пра ва бу де ефек тив ною та дієвою
ли ше в то му ви пад ку, як що во на бу де адек ват но відо б ра жа ти об’єктив ну існу -
ю чу ре альність, стан міждер жав но го співробітництва та за ко номірності її
взаємодії і тен денції їх роз вит ку. Існує пря ма за лежність між пра виль ним
пізнан ням су куп ності об’єктив них, суб’єктив них, юри дич них фак торів і
суспільних відно син, що по тре бу ють пра во во го ре гу лю ван ня та дієвість у по -
даль шо му норм національ но го і міжна род но го пра ва.

Взаємодія пізна валь ної діяль ності на національ но му та міжна род но му
рівнях пе ред ба чає  взаємовплив, який по ля гає в то му, що сфор мо вані націо -
нальні по тре би на бу ва ють форм пра во во го закріплен ня на національ но му рівні
і, та ким чи ном, виз на ча ють пра во ву по зицію дер жа ви і її по ведінку на міжна -
родній арені в про цесі фор му ван ня норм міжна род но го пра ва. 

З на ве де но го вип ли ває, що кож на бук ва за ко ну по вин на відповіда ти ду хові
спра вед ли вості, тоб то ду хові пра ва. Тоді у на шо му суспільстві бу де ство ре но
умо ви, що да дуть мож ливість лю дині здійсни ти її при родні пра ва, спри я ти -
муть фор му ван ню суспільної пра восвідо мості гу маністич но го ха рак те ру, що
слу гу ва ти ме інте г рації Ук раїнсько го суспільства до Євро пейсь ко го со ю зу11.

Слід вра ху ва ти те, що ук ла дан ня но вої ба зо вої уго ди між Ук раїною та ЄС
ви ма га ти ме роз роб ки онов ле ної за галь но дер жав ної стра тегії, що виз на чить
пер спек ти ви і на прям ки по даль шо го на бли жен ня вітчиз ня но го за ко но дав ст ва
до пра во вих стан дартів ЄС, а та кож національ ної про гра ми з гар монізації, яка
пе ред ба чить по етапні кро ки у про ве денні цьо го про це су.

Не обхідні за хо ди із за без пе чен ня про це су гар монізації ство рять підґрун тя
для послідо вно го пла ну ван ня роз вит ку національ но го за ко но дав ст ва у на прям -
ку збли жен ня з пра во ви ми стан дар та ми ЄС. Вба чається та кож, що ефек тив -
ність за ходів із гар монізації національ но го пра ва з пра вом ЄС збільши ла ся б
за вдя ки впро ва д жен ню про це дур кон тро лю над пра во твор чим про це сом з
метою виз на чен ня відповідності про ектів за ко но дав чих та підза кон них актів
пра во вим стан дартам ЄС ще до то го, як во ни бу дуть ух ва лені та на бе руть чин -
ності. Важ ли во го зна чен ня для вдо с ко на лен ня про це су пра во вої гар монізації
на бу ває уп равління цим про це сом, яке, у світлі май бут ньої Уго ди про асоці -
ацію та кож по тре бу ва ти ме пев них внутрішніх інсти туційних змін12.

1. Оніщен ко Н.М., Пар хо мен ко Н.М. Соціаль ний вимір пра во вої си с те ми. Ре алії та
пер спек ти ви: Мо но графія / Відп. ред. Ю.С. Шем шу чен ко. – К.: Ви дав ництво «Юри дич -
на дум ка», 2011. – С. 128. 2. Пла вич С.В. Удо с ко на лен ня і роз ви ток за ко но дав ст ва Ук -
раїни в умо вах транс фор мації суспільства // Про бле ми дер жа во тво рен ня і пра во тво рен -
ня в умо вах мо дернізації Ук раїни. Збірник ма теріалів Все ук раїнської на уко вої кон фе -
ренції мо ло дих вче них, при свя че ної 20-й річниці не за леж ності Ук раїни. Відп. ред. док -
тор політ. на ук В.П. Гор ба тен ко. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни, 2011. – С. 150-151. 3. Іван чен ко О.М. Співвідно шен ня норм міжна род но -
го і національ но го пра ва. Ав то реф. дис. канд. юрид. на ук. – Оде са. – 2011. – С. 12. 4. Те -
о ре ти ко-пра вові стан дар ти ЄС і на пря ми вдо с ко на лен ня мо делі мо дернізації су час ної
Ук раїни. На укові за пи с ки / Відп. ред. В.П. Гор ба тен ко. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва
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ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2011. – С. 63. 5. Іван чен ко О.М. Вка за на пра ця. –
С. 17. 6. Пе т ров Р. По нят тя «acquil communautaire» у праві Євро пейсь ко го Со ю зу // Пра -
во Ук раїни. – 2003. – № 9. – С. 143. 7. Про бле мы гар мо ни за ции за ко но да тель ст ва Ук ра -
и ны и стран Ев ро пы / Под ред. Е.Б. Куб ко, В.В. Цвет ко ва. – К.; 2003. – С. 73. 8. Да ви до -
вич М.С. Адап тація за ко но дав ст ва Ук раїни в кон тексті Євро пейсь кої пра во вої інте г рації
// Дер жа ва і пра во: Збірник на уко вих праць: юри дичні і політичні на уки. Ви пуск 32. –
К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2006. – С. 61.
9. Луць Л.А. Де які ас пек ти взаємодії пра во вих си с тем Ра ди Євро пи, Євро пейсь ко го
Сою зу та дер жав-учас ниць // Збірник на уко вих праць: юри дичні і політичні на уки. Ви -
пуск 16. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2002. – С. 16.
10. Пла вич В.П. Пра во ве ре гу лю ван ня транс фор маційної еко номіки Ук раїни і роз ви ток
національ но го за ко но дав ст ва. – К.: Інсти тут ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2002. –
С. 106-107. 11. Чап люк А.І. Он то логічні ас пек ти сут ності національ ної і міжна род ної
пра во твор чості // Дер жа ва і пра во : Збірник на уко вих праць. Юри дичні і політичні
науки. Ви пуск 56. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни,
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ПРО БЛЕ МИ РЕ АЛІЗАЦІЇ ЗА КО НО ДАВ СТ ВА 
ПРО МІСЦЕ ВЕ СА МО ВРЯ ДУ ВАН НЯ В УК РАЇНІ 

З ПО ЗИЦІЇ ТЕ ОРІЇ СУЧАС НО ГО МУНІЦИ ПАЛІЗМУ

У статті роз кри вається сутність ка те горії «муніци палізм». По ка за не її місце у
си с темі ка те горій су час но го кон сти туційно го та муніци паль но го пра ва. Виділя ють ся
еле мен ти су час но го муніци палізму та роз кри вається їх сутність у кон тексті ідей, за -
кла де них у Кон сти туції Ук раїни. Про аналізо ва ний про цес роз вит ку за ко но дав ст ва про
місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні з по зиції прин ципів кла сич но го муніци палізму.

Клю чові сло ва: місце ве са мо вря ду ван ня, те ри торіаль на гро ма да, пи тан ня місце во -
го зна чен ня, су час ний муніци палізм, муніци паль на вла да, муніци пальні пра ва осо би, де -
цен т ралізація, цен т ралізація.

Ба та нов А. В. Про бле мы ре а ли за ции за ко но да тель ст ва о ме ст ном са мо управ -

ле нии в Ук ра и не с по зи ции те о рии со вре мен но го му ни ци па лиз ма

В ста тье рас кры ва ет ся сущ ность ка те го рии «му ни ци па лизм». По ка за но ее ме с то
в си с те ме ка те го рий со вре мен но го кон сти ту ци он но го и му ни ци паль но го пра ва. Вы де -
ля ют ся эле мен ты со вре мен но го му ни ци па лиз ма и рас кры ва ет ся их сущ ность в кон тек -
с те идей, за ло жен ных в Кон сти ту ции Ук ра и ны. Про ана ли зи ро ван про цесс раз ви тия
за ко но да тель ст ва о ме ст ном са мо управ ле нии в Ук ра и не с по зи ции прин ци пов клас си че -
с ко го му ни ци па лиз ма.

Клю че вые сло ва: ме ст ное са мо управ ле ние, тер ри то ри аль ная гро ма да, во про сы
ме ст но го зна че ния, со вре мен ный му ни ци па лизм, му ни ци паль ная власть, му ни ци паль -
ные пра ва лич но с ти, де цен т ра ли за ция, цен т ра ли за ция.

Batanov O. V. The problems of implementation of the legislation on local self-

government in Ukraine, according to the theory of modern municipalizm

In the article the contest of the category «municipalizm» is given. Its place in the system
of categories of modern constitution and municipal law is shown. The elements of modern
municipalism are given and its contest in the context of ideas of the Constitution of Ukraine
is defined. The process of legislation on local self-government in Ukraine development from
the position of the principles of classical municipalism is analyzed.

Key words: local self-government, territorial hromada, questions of local impotence,
modern municipalism, municipal power, municipal human rights, decentralization,
centralization.
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Ево люція де мо кра тич ної дер жав ності в су час но му світі пе ре кон ли во
підтвер д жує, що до аб со лют них цінно с тей кон сти туційно го рівня на ле жить
муніци палізм – си с те ма муніци паль них ідей та фун да мен таль них прин ципів
місце во го са мо вря ду ван ня, по ря док йо го ор ганізації та функціону ван ня, су -
купність інсти тутів, що за без пе чу ють ре алізацію і за хист прав і сво бод осо би
на ло каль но му рівні, а та кож ме ханізми, які тра диційно ви ко ри с то ву ють ся з
ме тою об ме жен ня дер жав ної вла ди.

Муніци палізм оцінюється як істо рич но ево люційний і за ко номірний етап
лібе ралізації та де мо кра ти зації суспільно-політич но го жит тя цивілізо ва них
дер жав, що де термінується об’єктив ни ми по тре ба ми роз вит ку соціуму і не -
обхідністю ви роб лен ня га рантій соціаль но го функціону ван ня. Це об’єктив но
не обхідний про цес функціону ван ня цивілізо ва них де мо кра тич них дер жав на
ос нові прин ципів вер хо вен ст ва пра ва і виз нан ня лю ди ни, її прав і сво бод най -
ви щою соціаль ною цінністю. У цьо му ас пекті і вар то ро зуміти зафіксо ва ний у
Євро пейській Хартії про місце ве са мо вря ду ван ня мо тив її прий нят тя: «Охо ро -
на і по си лен ня місце во го са мо вря ду ван ня в різних країнах Євро пи є важ ли вим
вне ском у роз бу до ву Євро пи на прин ци пах де мо кратії і де цен т ралізації вла ди».

Муніци палізм як те орія і прак ти ка ста нов лен ня та роз вит ку місце во го са -
мо вря ду ван ня – іма нент но го ат ри бу ту кон сти туційної де мо кра тич ної дер жа ви
і гро ма дянсь ко го суспільства – на ле жить до тих фун да мен таль них цінно с тей
світо вої цивілізації, які ви роб ля ли ся люд ст вом про тя гом усь о го йо го роз вит ку.

Те о ре тичні ви то ки су час но го муніци палізму за кла дені в юри ди ко-пра во -
вих, філо софсь ких, істо рич них, куль ту ро логічних по гля дах на місце ве са мо -
вря ду ван ня мис ли телів ми ну ло го. З ча сом во ни зба га чу ва ли ся, на пов ню ва ли ся
но вим змістом, пер ма нент но роз ви ва ли ся, відо б ра жа ю чи ре алії су час ності. По
суті, йдеть ся не ли ше про ви ник нен ня, ста нов лен ня та ре алізацію у муніци -
паль но му будівництві відповідних соціаль них ідей та на уко вих те орій про по -
хо д жен ня місце во го са мо вря ду ван ня, а й в ціло му про про цес фор му ван ня
муніци паль но го пра во ро зуміння та йо го ос нов них типів. Ад же ідея місце во го
са мо вря ду ван ня ви ко нує особ ливі пізна вальні функції. Во на дає пер винні
знан ня про місце ве са мо вря ду ван ня, відо б ра жає те істот не, що при та ман не
цьо му інсти ту тові в різні кон крет но-істо ричні періоди, є ха рак тер ним та особ -
ли вим для країн, які йо го виз на ють. Тоб то в іде ях віддзер ка лю ють ся за гальні
та особ ливі еле мен ти будь-якої мо делі місце во го са мо вря ду ван ня в їх ди -
наміці. Са ме в ево люційно му ас пекті – че рез ге не зис сутнісних вла с ти во с тей
муніци паль ної вла ди, взаємо пов’язаність змін у її при роді за леж но від про -
цесів ди фе ренціації та інте г рації, а та кож істо рич но сфор мо ва ної ор ганізації
суспільства – мож на оп ти маль но кон цеп ту алізу ва ти місце ве са мо вря ду ван ня
та сфор му ва ти цілісну те орію су час но го муніци паль но го пра ва.

З ог ля ду на вка за не ак ту алізується про бле ма ти ка ста нов лен ня, роз вит ку та
ре алізації за ко но дав ст ва про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні з по зицій фун -
да мен таль них за сад су час но го муніци палізму.

Те о ре тичні та при кладні про бле ми ста нов лен ня, роз вит ку та ре алізації за -
ко но дав ст ва про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні знай ш ли своє висвітлен ня
у пра цях та ких вітчиз ня них на уковців, як М. О. Бай му ра тов, В. І. Бор де нюк,
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І. П. Бут ко, В. М. Кам по, М. І. Корнієнко, В. В. Крав чен ко, А. Р. Кру сян,
П. М. Люб чен ко, Н. В. Міши на, М. П. Орзіх, В. Ф. По горілко, О. В. Прієшкіна,
М. О. Пух тинсь кий та ін.

Місце ве са мо вря ду ван ня як прин ци по во но ва си с те ма ор ганізації публіч -
ної вла ди на місцях є од ним з тих ат ри бутів су час но го кон сти туціоналізму та
соціаль но-пра во вої де мо кра тич ної дер жав ності, що у кон тексті євро пейсь ко го
век то ру роз вит ку Ук раїнської дер жа ви ви ма гає сво го всебічно го кон сти ту ю -
ван ня та інсти туціоналізації на прин ци пах гу манізму, людсь ко го виміру вла ди
та вер хо вен ст ва пра ва. Ад же виз нан ня дер жа вою інсти тутів місце во го са мо -
вря ду ван ня ста ло гас лом ре фор ма торсь ких дій усіх без ви нят ку пост -
соціалістич них дер жав Євро пи, у то му числі й Ук раїни. Фун да мен таль ни ми
прин ци па ми про ве ден ня су час них ре форм про го ло шується де цен т ралізація
публічної вла ди та суб сидіарність у на данні публічних по слуг.

Са ме то му, на наш по гляд, виз нан ня на кон сти туційно му рівні як од но го з
клю чо вих прин ципів кон сти туційно го ла ду та су час но го кон сти туціоналізму
інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван ня ста ло як кон сти туційно-ле галь ним
підтвер д жен ням то го, що од ним з кон цеп ту аль них орієнтирів на шля ху до фор -
му ван ня в Ук раїні соціаль но-пра во вої та де мо кра тич ної дер жав ності ма ють
ста ти ідейні за са ди кла сич но го муніци палізму, так і кон сти туційним обов’яз -
ком дер жа ви всебічно га ран ту ва ти місце ве са мо вря ду ван ня та муніци пальні
пра ва осо би.

Не зва жа ю чи на ко ло саль ний на уко вий інте рес до пи тань місце во го са мо -
вря ду ван ня в су часній Ук раїні, про бле ма ти ка ге не зи су за ко но дав ст ва Ук раїни
про місце ве са мо вря ду ван ня з по зиції прин ципів кла сич но го муніци палізму,
йо го сут ності, змісту та си с те ми за ли шається май же не дослідже ною у вітчиз -
няній юри дичній на уці.

Су час ний етап роз вит ку інсти тутів муніци палізму в Ук раїні обу мов ле ний
істотни ми зміна ми у ме ханізмі кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня
суспільних відно син та якісним онов лен ням си с те ми, струк ту ри й змісту кон -
сти туційно го і муніци паль но го пра ва. На наш по гляд, сутність і зміст кла сич -
но го муніци палізму не обхідно роз гля да ти й ро зуміти з різних по зицій, зо к ре -
ма аксіологічної, гно се о логічної (епісте мо логічної), он то логічної, віталь ної,
цивілізаційної, прак се о логічної, функціональ ної, ор ганізаційної, ко муніка тив -
ної, кон сти ту тив ної, дефінітив ної то що1.

Ко ло саль не зна чен ня у про це сах ста нов лен ня кла сич но го муніци палізму у
будь-якій дер жаві відіграє дієве за ко но дав ст во про місце ве са мо вря ду ван ня.
Ад же са ме на муніци паль но му рівні не ли ше «ло калізується» вла да на ро ду та
відбу вається де цен т ралізація публічної вла ди, ре зуль та том чо го і є фор му ван -
ня муніци паль ної вла ди – публічної вла ди те ри торіаль ної гро ма ди. На муніци -
паль но му рівні ре алізується ідея індивіду алізації влад них відно син, ко ли ос -
танні ви с ту па ють своєрідним су мар ним ви ра жен ням політич ної та еко -
номічної вла ди на се лен ня, здійснен ня індивіду аль них та ко лек тив них прав і
сво бод осо би за місцем про жи ван ня, що є своєрідним «де тек то ром» де мо кра -
тич ності дер жа ви й суспільства.

На цьо му рівні ре алізації публічної вла ди відбу вається та кож діалек тич не
поєднан ня волі і дій за ко но дав ця з кон крет ни ми інте ре са ми місце во го на се лен -
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ня, яке стає не ли ше пер вин ним суб’єктом ло каль них кон сти туційно-пра во вих
відно син, а й ос нов ним суб’єктом уп равлінських, адміністра тив но-пра во вих
відно син, а та кож при ват них, цивільно-пра во вих відно син, що є однією з ха -
рак тер них рис місце во го са мо вря ду ван ня. У зв’яз ку з цим вар то підтри ма ти
по зицію, згідно з якою єди ним шля хом здійснен ня лю ди ною публічної діяль -
ності у рам ках будь-яко го співто ва ри ст ва (за обов’яз ко вості нор ма тив но го ре -
гу лю ван ня подібної по ведінки) є ре алізація на яв них у неї прав і сво бод. Че рез
су купність суб’єктив них прав і сво бод мож на роз г ля ну ти весь спектр відно -
син, що ви ни ка ють у про цесі спільної діяль ності лю дей2.

Те о ре тичні за са ди су час но го муніци палізму ма ють істот ний вплив не
тільки на ста нов лен ня вітчиз ня ної муніци паль ної на уки, а й на муніци паль не
будівництво на шої країни, слу гу ю чи своєрідним інте г ру ю чим орієнти ром пра -
во вої іде о логії. Зо к ре ма, во ни істот но впли ну ли на зміст низ ки клю чо вих за -
конів про місце ве са мо вря ду ван ня, відповідних по ло жень Кон сти туції Ук раїни
1996 р. і відігра ють ва го ме зна чен ня у про цесі су час них за ко но про ект них
робіт, які сто су ють ся мож ли вих змін до чин ної Кон сти туції або про по зицій до
но вої Кон сти туції Ук раїни що до місце во го са мо вря ду ван ня.

На наш по гляд, є пря ма за лежність між різни ми муніци паль ни ми кон -
цепціями та су ча сним муніци паль ним будівництвом, роз ви ток яко го знач ною
мірою пов’яза ний із За ко ном СРСР «Про за гальні за са ди місце во го са мо вря ду -
ван ня та місце во го гос по дар ст ва»3, який кон цеп ту аль но ви хо див із не -
обхідності за без пе чи ти мож ливість вирішаль ної участі у са мо вря ду ванні на се -
лен ня, вер хо вен ст во пред став ниць ко го ор га ну – ра ди. Роз поділу пред став -
ниць кої та ви ко нав чої вла ди як са мостійних гілок те ри торіаль но го са мо вря ду -
ван ня не бу ло. Ха рак тер ною особ ливістю цьо го За ко ну ста ло виз нан ня не -
обхідності за без пе чен ня еко номічної не за леж ності та са мостійності ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня. Роз ви ток місце во го гос по дар ст ва пов’язу вав ся із
на явністю ко му наль ної влас ності, ши ро ки ми бю д жет ни ми пра ва ми. По суті,
це був пер ший до ку мент про місце ве са мо вря ду ван ня у су час но му зна ченні
цьо го по нят тя, який кон цеп ту аль но ви хо див із дер жав ної при ро ди місце во го
са мо вря ду ван ня. Місцеві ра ди за ли ша ли ся ор га на ми дер жав ної вла ди, але кар -
ди наль ним чи ном зміню ва ли ся відно си ни місце вих рад із ви ще сто я щи ми ор -
га на ми, в ос но ву яких бу ло по кла де но відмо ву від ко манд но-адміністра тив них
ме тодів.

Ре т ро спек тив ний аналіз роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня в кон сти -
туційній та політичній си с темі Ук раїни ос тан нь о го де ся тиріччя ХХ – по чат ку
ХХІ ст. вка зує на те, що істо рич но пер шим ета пом по ст ра дянсь кої ево люції
ста ла, влас не ка жу чи, йо го ра дянсь ко-муніци паль на мо дель (1990–1992 рр.),
яка ха рак те ри зу ва ла ся па ну ван ням ко муністич ної партії в ор га нах са мо вря ду -
ван ня, які в ре аль но му житті за ли ша ли ся дер жав ни ми струк ту ра ми, здійсню -
ю чи, умов но ка жу чи, «квазіса мо вря ду ван ня» і навіть офіційно йме ну ва ли ся
«дер жав ни ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня». За кон УРСР 1990 р.4, на
дум ку більшості ек с пертів, був пе рехідним ак том, своєрідним ком промісом
між ра дянсь кою і де цен т ралізо ва ною мо де ля ми ор ганізації публічної вла ди.
Йо го прий нят тя не при ве ло (і не мог ло при ве с ти) до по вної де цен т ралізації
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вла ди, а ком промісний ха рак тер цьо го За ко ну сто су вав ся, зо к ре ма, ста ту су
місце вих рад, які виз на ча ли ся як пред став ницькі ор га ни дер жав ної вла ди, що
свідчить про збе ре жен ня ієрархії рад. Тоб то за де я ки ми зовнішніми ат ри бу та -
ми дер жав ної кон цепції місце во го са мо вря ду ван ня фак тич но зберіга ла ся йо го
ра дянсь ка сутність.

Но ва ре дакція За ко ну «Про місцеві Ра ди на род них де пу татів, місце ве та
регіональ не са мо вря ду ван ня в Ук раїні»5 закріплю ва ла місце ве са мо вря ду ван -
ня як ос но ву де мо кра тич но го ус т рою вла ди в Ук раїні. По суті, це фак тич но оз -
на ча ло по вну відмо ву від ра дянсь кої мо делі те ри торіаль ної ор ганізації вла ди,
хо ча на кон сти туційно му рівні во на ще про дов жу ва ла існу ва ти (на той час в
Ук раїні діяла Кон сти туція УРСР 1978 р.).

Од нак ці, хо ча і повільні, спро би де мо кра ти зації місце во го жит тя та
політич ної си с те ми на прин ци пах кла сич них те орій місце во го са мо вря ду ван -
ня на штовх ну ли ся на по туж ний опір по ст ра дянсь кої но мен к ла тур ної си с те ми.
Ок ремі політичні си ли ще на по чат ку 1994 р. на ма га ли ся про ве с ти адміністра -
тив ну і муніци паль ну контр ре фор му, яка ма ла на меті по вер ну ти Ук раїну май -
же до кла сич ної ра дянсь кої ор ганізації місце вої вла ди за схе мою: місцеві
ради – ви кон ко ми на всіх рівнях адміністра тив но-те ри торіаль но го поділу.
Навіть са ме най ме ну ван ня За ко ну «Про фор му ван ня місце вих ор ганів вла ди та
са мо вря ду ван ня» від 3 лю то го 1994 р.6 доз во ляє зро би ти вис но вок, що дер жа -
ва, про яв ля ю чи до місце во го са мо вря ду ван ня підви ще ний інте рес та довіру,
транс фор мує йо го в ор га ни дер жав ної вла ди на місцях, де ле гу ю чи на об лас -
ний, рай он ний та міський рівень функції дер жав ної вла ди.

За кон «Про вне сен ня змін та до пов нень до За ко ну Ук раїни «Про фор му ван -
ня місце вих ор ганів вла ди та са мо вря ду ван ня»7 за би рав у місце во го са мо вря -
ду ван ня функції дер жав ної вла ди, виз нав ши та ким чи ном публічно-влад ну са -
мостійність місце во го са мо вря ду ван ня, але де ле гу вав пред став ниць ким ор га -
нам са мо вря ду ван ня та їх ви ко нав чим коміте там, у по ряд ку та ме жах, пе ред ба -
че них і виз на че них за ко ном, функції та по вно ва жен ня дер жав ної ви ко нав чої
вла ди та наділив їх влас ною ком пе тенцією, у ме жах якої доз во лив їм діяти са -
мостійно. У да но му ви пад ку істот ний вплив на профільне за ко но дав ст во ма ли
клю чові ідеї дер жав ної те орії місце во го са мо вря ду ван ня.

На цьо му етапі (1995–1997 рр.) вар то відзна чи ти і по зи тивні де мо кра тичні
кро ки дер жа ви, які, не зва жа ю чи на по си лен ня кон тро лю ви ко нав чої вла ди за
місце вим са мо вря ду ван ням, об ме жен ня місце вих фінансів то що, доз во ли ли
де що стабілізу ва ти си с те му місце во го са мо вря ду ван ня і ви ве с ти її зі ста ну
пер ма нент ної політич ної кри зи, в якій пе ре бу ва ла політич на си с те ма
суспільства. Прий нят тя Кон сти туції Ук раїни, За ко ну «Про місце ве са мо вря ду -
ван ня в Ук раїні»8 та ра тифікація Євро пейсь кої хартії про місце ве са мо вря ду -
ван ня9 знач ною мірою спри я ли за про ва д жен ню лібе ралізо ва ної мо делі місце -
во го са мо вря ду ван ня, виз нан ню прав те ри торіаль них гро мад на са мо вря ду ван -
ня, що ство ри ло певні пра вові межі інсти туціоналізації муніци паль ної вла ди
як са мостійно го ви ду публічної вла ди в Ук раїні.

Так, на при клад, стат тею 7 Кон сти туції в Ук раїні «виз нається» місце ве са -
мо вря ду ван ня, що зво дить да ний інсти тут у ранг при род но го пра ва те ри -
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торіаль ної гро ма ди, а як що взя ти за ос но ву стат тею 140 Ос нов но го За ко ну Ук -
раїни, в якій йдеть ся про те ри торіаль ну гро ма ду як пер вин ний суб’єкт місце -
во го са мо вря ду ван ня, то мож на дійти вис нов ку, що вибір у нашій країні бу ло
зроб ле но на ко ристь гро мадівської те орії. Про це ж свідчить і той факт, що
місце ве са мо вря ду ван ня здебільшо го са мостійно вирішує пи тан ня місце во го
зна чен ня та зо се ре д жується ли ше в се лах, се ли щах та містах як «при род них»
на се ле них пунк тах, а на се лен ня рай онів та об ла с тей не виз нається са -
мостійним суб’єктом місце во го са мо вря ду ван ня. Од нак ці нор ми і досі за ли -
ша ють ся дек ла рацією; ди наміки, ме ханізму функціону ван ня те ри торіаль них
гро мад, умов для фор му ван ня дієздат но го місце во го са мо вря ду ван ня, а от же,
й роз вит ку муніци паль ної вла ди, на жаль, ство ри ти не вда ло ся.

Вод но час чи ма ло важ ли вих по ло жень чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни про
місце ве са мо вря ду ван ня на пи са но у дусі дер жав ної те орії. Так, як що у Кон сти -
туції те ри торіаль на гро ма да фіксується як пер вин ний суб’єкт муніци паль ної
вла ди, то в За коні «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» закріплюється фак -
тич на кон ку ренція суб’єктів ло каль ної де мо кратії: як що те ри торіаль на гро ма -
да бу де не здат ною здійсню ва ти своє пра во на місце ве са мо вря ду ван ня (хто це
бу де виз на ча ти, за ли шається невідо мим), то во но бу де здійсню ва ти ся під
відповідальність ор ганів і по са до вих осіб місце во го са мо вря ду ван ня. Та ка за -
ко но дав ча мож ливість фак тич но ніве лює кон сти туційне пра во те ри торіаль ної
гро ма ди на са мостійне здійснен ня місце во го са мо вря ду ван ня, фак тич но усу -
ває її на дру гий план у вирішенні пи тань місце во го зна чен ня. От же, кла сичні
прин ци пи гро мадівської мо делі муніци паль ної де мо кратії та су час но го
муніци палізму у За коні проігно ро ва но й пе ре ве де но у пло щи ну дер жав ної те -
орії місце во го са мо вря ду ван ня. За фор маль но-ат ри бу тив ним збе ре жен ням те -
ри торіаль ної гро ма ди як «пер вин но го суб’єкта місце во го са мо вря ду ван ня»
криється функціональ ний пріори тет ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня.

Такі цен т ралістські тен денції свідчать не тільки про то таль ну дер жав ну не -
довіру те ри торіальній гро маді, а й про на ма ган ня дер жа ви мо дернізу ва ти при -
ро ду місце во го са мо вря ду ван ня че рез інсти ту ти ви ко нав чих ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня та служ би в них, пе ре тво рив ши йо го на до дат ко вий (дер жав -
ний за змістом діяль ності) еле мент сво го апа ра ту.

У цьо му ас пекті кон цеп ту аль но го ба чен ня кур су на фор му ван ня гро -
мадівської мо делі місце во го са мо вря ду ван ня, за кла де ної у Кон сти туції Ук -
раїни, фак тич но не до сяг ну то. У цьо му плані Ук раїна є яс к ра вим не га тив ним
при кла дом ігно ру ван ня як по зи тив но го за рубіжно го досвіду муніци паль но го
будівництва, так і кон цеп ту аль них за сад де мо кратії, втіле них в ос нов них те -
оріях місце во го са мо вря ду ван ня. Су час на за ко но дав ча мо дель місце во го са мо -
вря ду ван ня, яка за ро ки не за леж ності сфор му ва ла ся в Ук раїні, є внутрішньо
су пе реч ли вою та не уз го д же ною, як з по зиції за ко но дав чої рег ла мен тації та
прак ти ки своєї ор ганізації та функціону ван ня, так і кон цеп ту аль но, з по гля ду
кла сич них мо де лей і те орій муніци паль но го пра ва.

Слід кон ста ту ва ти, що дер жа ва й досі підтри мує жит тя цієї мо делі, ви ко ри -
с то ву ю чи у своїх цілях ті чи інші її про яви, у то му числі й кон цеп ту аль но-те о -
ре тич не обґрун ту ван ня дер жав но влад них за сад муніци паль ної вла ди. Під
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впли вом цих ідей у су час них ре фор ма торсь ких ініціати вах рельєфно про гля -
дається чер го ва спро ба під при крит тям цінно с тей де мо кратії та сво бо ди, ре -
алізації інте ресів на се лен ня, об’єдна но го те ри торіаль ною спільно тою, по бу ду -
ва ти та ку си с те му взаємозв’яз ку те ри торіаль них гро мад і дер жа ви, яка б за без -
пе чу ва ла б дер жав ну єдність не на ба лансі цен т ралізму та де цен т ралізму, а на
пе ре важ но му роз вит кові дер жав но го цен т ралізму. На не без пе ку по си лен ня та -
кої тен денції вже звер та ли ува гу провідні асоціації ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня10.

Свідчен ням то го є, на при клад, За кон Ук раїни «Про все ук раїнський ре фе -
рен дум» від 6 ли с то па да 2012 р.11, прий нят тя яко го фак тич но поз ба ви ло те ри -
торіальні гро ма ди мож ли вості про во ди ти місцеві ре фе рен ду ми12. Ілю с т рує
про бле му й досвід ре алізації За ко ну Ук раїни «Про асоціації ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня»13, стат тя 17 яко го пе ред ба че но, що однією із ос нов них форм
взаємодії асоціацій з ор га на ми дер жав ної вла ди є на дан ня вис новків асоціацій
до про ектів нор ма тив но-пра во вих актів з пи тань, що сто су ють ся місце во го та
регіональ но го роз вит ку14. Звернімо ува гу і на про ект За ко ну Ук раїни «Про
служ бу в ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня» № 9673 від 11 січня 2012 р., вне -
се ний Кабіне том Міністрів Ук раїни15, однією з ос нов них відмінно с тей яко го
від йо го чин ної ре дакції є спро би по ши ри ти відповідні нор ми За ко ну Ук раїни
«Про дер жав ну служ бу» на служ бу в ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня.

У си лу за зна че но го мож на зро би ти вис но вок про амбіва лентність вітчиз ня -
ної мо делі місце во го са мо вря ду ван ня, що обу мов ле но, з од но го бо ку, кон сти -
туційним виз нан ням та га ран ту ван ням місце во го са мо вря ду ван ня як публічної
вла ди те ри торіаль ної гро ма ди, ру хом до де цен т ралізації публічної вла ди, її ви -
до вої та функціональ ної гра дації на дер жав ну та муніци паль ну вла ду,
закріплен ням відмінних прин ципів їх ор ганізації та функціону ван ня, стрімким
роз вит ком до к т ри ни муніци паль но го пра ва, а з іншо го – су пе реч ли вою дер -
жав ною політи кою Ук раїни у сфері місце во го са мо вря ду ван ня, по си лен ням
тен денцій ре цен т ралізації інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван ня, тоб то йо го
роз вит ку всу пе реч кон сти туційним прин ци пам місце во го са мо вря ду ван ня у
зво рот но му на прямі, у бік цен т ралізації, зву жен ням йо го ав то ном но го від дер -
жав ної вла ди ста ту су, праг нен ням одер жа ви ти йо го, інте г ру ва ти в дер жав но-
уп равлінські публічні відно си ни як з точ ки зо ру ор ганізації, так і функціону -
ван ня. Ана логічні про це си вже відбу ли ся в Російській Фе де рації (так зва на
«ре цент ралізація від Путіна»)16.

Зміни, які наміча ють ся у га лузі місце во го са мо вря ду ван ня, мож на роз гля -
да ти як чер го ву муніци паль ну контр ре во люцію, в ре зуль таті якої на місце во му
рівні кон ст руюється но ва політи ко-пра во ва ре альність, яка ра ди каль но
відрізняється від тра дицій та ре фор ма торсь ких намірів та ініціатив 90-х років
ми ну ло го століття. Ос нов не про тиріччя, на фоні яко го фор мується но ва
муніци паль на ре альність, по ля гає у то му, що мо дель ор ганізації муніци паль -
ної вла ди за Кон сти туцією Ук раїни за сно ва на на прин ци пах місце во го са мо -
вря ду ван ня, за яко го пред ме ти відан ня та по вно ва жен ня те ри торіаль них гро -
мад і ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня вста нов лю ють ся ор га на ми дер жав ної
вла ди, але в рам ках їх здійснен ня муніци паль на вла да є повністю са мостійною
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(за умо ви до три ман ня ви мог за ко но дав ст ва). На фор му ван ня цієї мо делі бе зу -
мов ний вплив ма ла гро мадівська те орія місце во го са мо вря ду ван ня, яка, за
свідчен ня ми ек с пертів, є більш де мо кра тич ною за змістом, ніж мо дель,
закріпле на в Євро пейській хартії місце во го са мо вря ду ван ня.

Мо дель де цен т ралізації та де кон цен т рації публічної вла ди, яка про по -
нується сьо годні, ха рак те ри зується фак тич ною вбу до ваністю місце во го са мо -
вря ду ван ня в си с те му дер жав но го уп равління, за лежністю від дер жа ви та
відсутністю політич них, еко номічних, уп равлінських амбіцій. Місце ве са мо -
вря ду ван ня за та ко го варіан ту політи ко-пра во во го оформ лен ня поєднує в собі
вла с ти вості муніци паль них са мо вряд них ко лек тивів та публічної дер жав ної
вла ди, до пу с кає мож ливість не тільки юри дич но го, а й адміністра тив но го
втру чан ня в свою діяльність.

Су час на мо дель місце во го са мо вря ду ван ня ос таннім ча сом пе ре жи ває фа -
зу свої своєрідної де гра дації та му тації, по сту по во транс фор му ю чись на па тер -
налістську мо дель са мо вря ду ван ня, яка за своїм ду хом близь ка до ра дянсь кої
мо делі місце вої вла ди. А за та ких умов ви ни кає не без пе ка кар ди наль ної транс -
фор мації у цьо му на прямі і всієї політич ної си с те ми в Ук раїні. У си лу цьо го,
особ ли вої ак ту аль ності на бу ває про бле ма кон цеп ту аль но го ос мис лен ня сут -
ності, змісту, прин ципів та функцій су час но го муніци палізму, фор му ван ня
національ ної муніци паль ної до к т ри ни, її змісто во го на пов нен ня і пер спек тив -
но го роз вит ку.
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УДК 342
Т. А. КО С ТЕЦЬ КА,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРО ДЕ ЯКІ ТЕН ДЕНЦІЇ РОЗ ВИТ КУ 
НА УКИ КОН СТИ ТУЦІЙНО ГО ПРА ВА В УМО ВАХ СТА НОВ ЛЕН НЯ 

ІНФОР МАЦІЙНО ГО СУСПІЛЬСТВА

Аналізу ють ся стан і пер спек ти ви роз вит ку на уки кон сти туційно го пра ва в умо вах
ста нов лен ня інфор маційно го суспільства в Ук раїні. Вка зується на відсутність у су -
часній на уці си с тем но го аналізу кон сти туційно-пра во вих про блем інфор маційних відно -
син, ок рес лю ють ся певні на прям ки їх розв’язан ня.

Клю чові сло ва: кон сти туційні інфор маційні відно си ни; інфор маційна сфе ра; інфор -
маційне суспільство; пра во на інфор мацію

Ко с тец кая Т. А. О не ко то рых тен ден ци ях раз ви тия на уки кон сти ту ци он но го

пра ва в ус ло ви ях ста нов ле ния ин фор ма ци он но го общества

В ста тье ана ли зи ру ют ся со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия на уки кон сти ту ци он -
но го пра ва в ус ло ви ях ста нов ле ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Ук ра и не. Об ра ща ет -
ся вни ма ние на от сут ст вие в со вре мен ной на уке си с тем но го ана ли за кон сти ту ци и он -
но-пра во вых про блем ин фор ма ци он ных от но ше ний, на ме ча ют ся не ко то рые на прав ле -
ния их раз ре ше ния.

Клю че вые сло ва: кон сти ту ци он ные ин фор ма ци он ные от но ше ния; ин фор ма ци он -
ная сфе ра, ин фор ма ци он ное об ще ст во; пра во на ин фор ма цию

Kostetska T. A. On several tendentions of development of constitutional legal science

in conditions of information society formation 

The condition and the perspectives of the development of constitutional law in conditions
of formation information society in Ukraine are analysed. The absence of systems analysis of
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constitutional and legal problems of information society in modern science is indicated, and
some ways of its solution are outlined.

Key words: constitutional legal relationships; informational sphere; informative society;
right on information 

З ог ля ду на те, що од ним з го ло вних пріори тетів Ук раїна на за ко но дав чо му
рівні виз на чи ла праг нен ня по бу ду ва ти орієнто ва не на інте ре си лю дей, відкри -
те для всіх і спря мо ва не на роз ви ток інфор маційне суспільство, в яко му ко жен
міг би ство рю ва ти і на ко пи чу ва ти інфор мацію та знан ня, ма ти до них вільний
до ступ, ко ри с ту ва ти ся та обміню ва ти ся ни ми1, а в су часній юри дичній на уці
фак тич но відбу вається фор му ван ня кон цеп ту аль них за сад відповідних про -
цесів, ме тою пред став ле ної статті є висвітлен ня ролі вітчиз ня но го кон сти -
туційно го пра ва у ста нов ленні й роз вит ку інфор маційних відно син як різно ви -
ду кон сти туційно-пра во вих відно син.

Досліджен ня про бле ма ти ки кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня інфор -
маційних явищ у дер жаві й суспільстві зу мов люється, зо к ре ма, пи тан ня ми
оцінки йо го ефек тив ності з по зиції виз на че ності, од но знач ності кон сти -
туційно-пра во вих при писів у відповідній сфері відно син, всебічності, по вно ти
їх охоп лен ня; уніфіко ва ності фор му лю ван ня норм, сту пе ня їх ре алізації то що.
Мож на ска за ти, що в да но му ви пад ку ок рес ле не інфор маційне суспільство ви -
ко нує функціональ ну роль – ви с ту пає ва го мим чин ни ком роз бу до ви кон сти -
туційних інсти тутів, роз вит ку та зміцнен ня де мо кра тич них цінно с тей то що. 

Важ ливі сег мен ти інфор маційно го суспільства є пред ме том кон сти туційно-
пра во во го ре гу лю ван ня. Ос нов ний За кон Ук раїни, втілив ши міжна род но-пра -
вові стан дар ти що до прав лю ди ни, закріплює пра во кож но го вільно зби ра ти,
зберіга ти, ви ко ри с то ву ва ти і по ши рю ва ти інфор мацію ус но, пись мо во або в
інший спосіб (ч. 2 статті 34); пра ва осо би да ва ти зго ду на зби ран ня, зберіган -
ня, ви ко ри с тан ня та по ши рен ня конфіденційної інфор мації про неї; пра ва кож -
но го пе ревіря ти до стовірність інфор мації про се бе і членів своєї сім’ї; спро с -
то ву ва ти не до стовірні відо мості в су до во му по ряд ку; пра ва кож но го на відшко -
ду ван ня ма теріаль ної і мо раль ної шко ди, за вда ної зби ран ням, зберіган ням, ви -
ко ри с тан ням та по ши рен ням не до стовірної інфор мації про се бе і членів своєї
сім’ї (стат тя 32); пра ва на за без пе чен ня таємниці ли с ту ван ня, те ле фон них роз -
мов, те ле граф ної та іншої ко ре с пон денції (стат тя 31); пра ва на вільний до ступ
і по ши рен ня еко логічної інфор мації (стат тя 50). Інфор маційну скла до ву
містять й інші са мостійні кон сти туційні пра ва і сво бо ди лю ди ни: пра во на
звер нен ня до ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня та
по са до вих і служ бо вих осіб (стат тя 40); пра во кож но го за аре ш то ва но го та за -
три ма но го на невідклад не повідо млен ня про мо ти ви аре ш ту чи за три ман ня
(ч. 4 стат тя 29); пра во на ре зуль та ти своєї інте лек ту аль ної, твор чої діяль ності,
їх сво бо ду (стат тя 54); пра во на до ступ до пра во вої інфор мації, що вип ли ває
закріпле но го в Кон сти туції по ло жен ня що до га рантій пра ва кож но го зна ти свої
пра ва і обов’яз ки (стат тя 57) та ін. Крім то го, за сад ни чи ми є нор ми, які вста -
нов лю ють: од ну із най важ ливіших функцій дер жа ви, спра ву Ук раїнсько го на -
ро ду – інфор маційну без пе ку (стат тя 17); гласність су до во го про це су як од ну
із за сад су до чин ст ва (п. 7 стат тя 129); за бо ро ну цен зу ри (стат тя 15) то що.
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Поєднані єди ним пред мет ним кри терієм, си с тем но-логічни ми зв’яз ка ми,
на звані та інші кон сти туційні по ло жен ня, що є прак тич ним за сто су ван ням
існу ю чих на мо мент прий нят тя Кон сти туції Ук раїни 1996 р. на уко вих уяв лень,
втіле них за ко но дав цем, що до інфор маційної скла до вої національ них суспіль -
них відно син, ста ли їх си с те мо у тво рю ю чи ми за са да ми, за без пе чи ли стійкість
і пер спек тивність роз вит ку од них із най ди намічніших з-поміж них – інфор -
маційних відно син. Ос нов ний За кон, виз на ча ю чи за са ди кон сти туційно го ла -
ду, закріплю ю чи ос новні інфор маційні пра ва лю ди ни, здійснює ре гу ля тив ний
вплив не тільки на ок ремі подібні суспільні відно си ни, а й на інфор маційну
сфе ру в ціло му, ство рю ю чи умо ви для її функціону ван ня, вста нов лю ю чи ос но -
ви для ре гу лю ван ня інфор маційни ми про це са ми з бо ку дер жав ной вла ди. 

Без пе реч но, про бле ма ти ка інфор маційно го суспільства тісно пов’яза на із
кон сти туційни ми оз на ка ми дер жа ви Ук раїна, які, на наш по гляд, є політи ко-
пра во вою ос но вою для по бу до ви і роз вит ку кон цепції та ко го суспільства,
відкри тої інфор маційної дер жа ви, кри терієм якої є, зо к ре ма, вільний до ступ до
будь-якої інфор мації. Усвідо млен ня на галь ності вирішен ня пи тань мо -
дернізації та вдо с ко на лен ня інфор маційно го за без пе чен ня всіх сфер діяль ності
дер жа ви і суспільства підви щує ви мо ги до ком плекс но го аналізу різних ас -
пектів фор му ван ня інфор маційно го суспільства, ви со ко е фек тив но го інфор -
маційно го се ре до ви ща у гло баль но му вимірі.

Нині фак тич но відбу вається фор му ван ня ос нов них те о ре тич них за сад
ство рен ня інфор маційно го суспільства. Збільшується кількість філо софсь ко-
політо логічних праць, у яких роб лять ся спро би ос мис ли ти та спрог но зу ва ти ті
суспільні зміни, які відбу ва ють ся під впли вом но вих інфор маційно-ко -
мунікаційних тех но логій у різних сфе рах життєдіяль ності дер жа ви і
суспільства. Ак тив но роз роб ля ють ся, зо к ре ма, політо логічні ас пек ти інфор -
маційно го роз вит ку су час ної Ук раїни, ро зуміння ролі інфор мації як ефек тив -
но го за со бу мо дернізації ук раїнсько го суспільства2.

В ос танні ро ки підви щив ся на уко вий інте рес дослідників, як за рубіжних,
так і вітчиз ня них, в то му числі пра во знавців – в ос нов но му пред став ників на -
уки адміністра тив но го, цивільно го пра ва, а та кож но вої га лузі знань – інфор -
маційно го пра ва, те о ре тичні ос но ви роз вит ку якої на разі роз ви ва ють ся, як до
са мо го соціаль но го фе но ме ну, яким є інфор мація, так і до сут ності інфор -
маційних відно син у ціло му3.

Що ж до без по се ред ньо про бле ма ти ки ка те горій «інфор маційна сфе ра»,
«інфор маційне суспільство», мож на кон ста ту ва ти, що в ук раїнській на уці та ка
на разі тільки фор мується4. 

Спро бу виз на чи ти сутність інфор маційної сфе ри – об’єкта кон сти туційно-
пра во во го ре гу лю ван ня – як си с те му суспільних відно син з при во ду зби ран ня,
зберіган ня, ви ко ри с тан ня, по ши рен ня інфор мації (інфор маційних відно син),
що підля га ють пра во во му ре гу лю ван ню, здійсне но порівня но не дав но5. 

Не за пе ре чу ю чи ґрун тов ності, зна чу щості до роб ку вітчиз ня них та за -
рубіжних пра во знавців у на зва них на прям ках, вва жаємо, що те о ре ти ко-ме то -
до логічні за са ди подібних досліджень з ура ху ван ням національ них особ ли во -
с тей ос та точ но ще не виз на чені. 
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Стан і пер спек ти ви роз вит ку те орії кон сти туційно го пра ва та кон сти -
туційно го за ко но дав ст ва як кон цеп ту аль ної ос но ви ста нов лен ня інфор -
маційно го суспільства – важ ли ва ак ту аль на про бле ма на су час но му етапі.

Слід на го ло си ти, що в на уці кон сти туційно го пра ва те ма ти ка кон сти -
туційно-пра во вих за сад інфор маційних відно син, що на бу ла особ ли вої ак ту -
аль ності вже після прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про інфор мацію» в 1992 р. та
ак тив но по ча ла роз роб ля ти ся після прий нят тя Кон сти туції Ук раїни зі зга да ни -
ми ви ще по ло жен ня ми, втіле на у на сам пе ред у мо но графіях, на уко вих стат тях,
роз роб ле них та прий ня тих нор ма тив но-пра во вих ак тах. 

Як свідчить аналіз, кон сти туційно-пра вові роз роб ки на уковців здебільшо го
сто су ва ли ся ок ре мих ас пектів інфор маційних відно син за леж но від досліджу -
ва ної сфе ри пра во во го ре гу лю ван ня. Зо к ре ма, впер ше пред ме том досліджень
ста ли: пра вові ас пек ти інфор маційно го за без пе чен ня форм без по се ред ньої де -
мо кратії – ви борів та ре фе рен думів; кон сти туційно-пра вові за са ди діяль ності
відповідних ор ганів дер жав ної вла ди і уп равління; кон сти туційні за са ди
інфор маційних відно син в Ук раїні6.

Ос нов ни ми на пря ма ми ди сер таційних досліджень у вітчиз ня но му кон сти -
туційно му праві є, зо к ре ма: те о ре ти ко-при кладні про бле ми ре алізації прин ци -
пу глас ності діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди Ук раїни7; з’ясу ван ня суті,
функцій, струк ту ри, особ ли во с тей ви ник нен ня і роз вит ку пра ва на інфор мацію
як при род но го в умо вах роз бу до ви пра во вої, соціаль ної і де мо кра тич ної дер -
жа ви та впли ву на відповідні про це си світо во го досвіду, зо к ре ма прак ти ки
Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни, га рантій ре алізації8; досліджен ня пра во -
вої при ро ди та змісту пра ва на до ступ до інфор мації як са мостійно го
суб’єктив но го кон сти туційно го пра ва кож но го9; про бле ми за без пе чен ня кон -
сти туційно го пра ва лю ди ни і гро ма дя ни на на не вт ру чан ня в їх осо би с те і
сімей не жит тя10. 

Інфор маційні ас пек ти кон сти туційно-пра во вих відно син висвітлю ва ли ся
та кож у ме жах ди сер таційних досліджень що до ок ре мих кон сти туційних прав,
сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, кон сти туційно-пра во вих про блем пра во вої
куль ту ри ви борців то що. 

Оче вид но, що пріори тет ни ми у кон сти туційно-пра во вих, як і інших га лу -
зе вих, здійсню ва них па ра лель но, на уко вих досліджен нях ста ли на сам пе ред
пи тан ня пра ва на інфор мацію, йо го сут ності, змісту, га рантії ре алізації, тоді, як
ціла низ ка ак ту аль них кон сти туційно-пра во вих про блем за ли шається на сьо -
годні не до стат ньо дослідже ною. Тоб то, фак тич но, на явні досліджен ня
здійсню ва ли ся відповідно до існу ю чих кон сти туційних цілей: вста нов лен ня,
ре алізація інфор маційних прав і сво бод лю ди ни; за без пе чен ня інфор маційної
без пе ки дер жа ви. 

Ра зом з тим аналіз існу ю чих на уко вих роз ро бок свідчить, що во ни не став -
лять за ме ту, а от же, на наш по гляд, не доз во ля ють сфор му лю ва ти, зо к ре ма,
вис нов ки що до прин ципів та ме то до логії по бу до ви єди ної та зба лан со ва ної
сис те ми кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня інфор маційних відно син в
Україні. 

Аналіз най ва гомішо го в досліджу ваній про бле ма тиці до роб ку вітчиз ня них
на уковців що до інсти ту ту пра ва на інфор мацію свідчить, на при клад, про
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відсутність уніфіко ва но го підхо ду до ро зуміння цьо го по нят тя. Чи ма ло не -
розв’яза них про блем, що сто су ють ся пра ва на інфор мацію, по тре бу ють по -
даль ших спеціаль них на уко во-те о ре тич них і при клад них зу силь на уковців та
прак тиків. До ка зом цьо го є, зо к ре ма, дис кусії, що про дов жу ють ся в су часній
на уці з при во ду сут ності, змісту і пра во вої при ро ди пра ва на інфор мацію, йо -
го місця в си с темі кон сти туційних прав та сво бод, га ран ту ван ня ме ханізму ре -
алізації. При то му, як на го ло шу ють ав то ри тетні вчені-юри с ти, про бле ма пра ва
на інфор мацію вель ми важ ли ва, перш за все, в плані прак тич но го йо го за сто -
су ван ня, оскільки досліджен ня про це су вклю чен ня цьо го пра ва лю ди ни та гро -
ма дя ни на в си с те му національ но го та міжна род но го пра ва зу мов лює пи тан ня,
пов’язані із життєдіяльністю та ево люцією йо го як юри дич ної ка те горії11. До -
да мо: як кон сти туційно-пра во вої ка те горії. 

От же, відзна ча ю чи підви щен ня ува ги вче них-юристів до досліджен ня
інфор маційних ас пектів суспільних відно син, слід на го ло си ти, що кон сти -
туційно-пра вові про бле ми цієї сфе ри відно син, які мог ли б ста ти фун да мен -
таль ни ми для всіх га лу зе вих роз ро бок, в су часній на уці кон сти туційно го пра -
ва все ще не от ри ма ли ком плекс но го і си с тем но го висвітлен ня. 

Слід підкрес ли ти, що пре ва лю ю чою в досліджен нях ок рес ле ної про бле ма -
ти ки в ук раїнській юри дичній на уці на сьо годні за ли шається адміністра тив но-
пра во ва ме то до логія роз роб ки відповідних пи тань. Подібна си ту ація, на наш
по гляд, не зовсім точ но відповідає тен денціям су час ної на уки що до ком плекс -
но го аналізу пра во вої дійсності як у ме жах за галь ної те орії дер жа ви і пра ва,
так і в інших га лу зях. 

Ак ту аль ни ми ста ють досліджен ня те о ре тич них про блем кон сти туційно-
пра во вої на уки, пов’яза них із ос мис лен ням пе ре хо ду Ук раїни в
постіндустріаль ну стадію сво го роз вит ку. При цьо му суттєвим є, ма буть, ви ко -
ри с тан ня у кон сти туційно-пра во вих досліджен нях до роб ку суміжних на ук.
Вод но час роз роб ка кон цепції ре алізації кон сти туційних прин ципів у га лу зе во -
му за ко но давстві має відбу ва ти ся відповідно до мо делі, сфор мо ва ної в ме жах
кон сти туційно го пра ва.

Існує важ ли ва те о ре тич на про бле ма виз на чен ня меж і пер спек ти ви кон сти -
туційно-пра во во го ре гу лю ван ня у відповідній сфері відно син. 

Досліджен ня кон сти туційних за сад пра во во го ре гу лю ван ня інфор маційної
сфе ри об’єктив но спри я ти ме, на наш по гляд, її роз вит ку та фор му ван ню за ко -
но дав ст ва, спря мо ва но го на впо ряд ку ван ня її функціону ван ня. Межі кон сти -
туційно го ре гу лю ван ня інфор маційних відно син виз на ча ють ся стра тегічни ми
за вдан ня ми, по став ле ни ми пе ред дер жа вою у зв’яз ку з не обхідністю фор му -
ван ня й роз вит ку в Ук раїні скла до вих інфор маційно го суспільства, за леж них
від світо вих тен денцій гло балізації інфор маційно го се ре до ви ща. 

Пев но, що ще од на про бле ма пов’яза на із пи тан ням про співвідно шен ня
так зва ної «фор маль ної» та «юри дич ної» Кон сти туції з «ре аль ною»,
відповідності чин них кон сти туційно-пра во вих норм та прин ципів дійсності їх
ре алізації. Та ким чи ном виз на чається ефек тивність кон сти туційно-пра во во го
ре гу лю ван ня у досліджу ваній сфері.

Вва жаємо, що мо дель кон сти туційних за сад пра во во го ре гу лю ван ня мож -
ли во роз гля да ти на ос нові та ких ба зо вих ка те горій та інсти тутів кон сти -
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туційно го пра ва, як за са ди кон сти туційно го ла ду, кон сти туційно-пра во вий ста -
тус лю ди ни і гро ма дя ни на, інсти тут форм без по се ред ньої де мо кратії, інсти тут
дер жав ної вла ди. 

На на шу дум ку, пи тан ня досліджен ня кон сти туційно-пра во вих за сад ре гу -
лю ван ня інфор маційних відно син, як те о ре ти ко-ме то до логічна про бле ма, мо -
жуть бу ти пред став лені в су куп ності пев них на уко во-те о ре тич них за вдань, ре -
алізація ко т рих змо же усу ну ти існу ючі про га ли ни у вітчиз няній до к т рині кон -
сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня інфор маційних відно син. 

Та ки ми є, зо к ре ма: з’ясу ван ня ре аль но го ста ну та обґрун ту ван ня ос нов них
на прямів інфор маційно го роз вит ку ук раїнсько го суспільства в умо вах пра во вої
ре фор ми; си с те ма ти зація на яв них на уко вих здо бутків і підхо ди, що вклю ча ють
аналіз ос нов них скла до вих інфор маційно го суспільства Ук раїни; виз на чен ня
кон сти туційно-пра во вої по нятєво-ка те горіаль ної ос но ви досліджень то що.

Ви хо дя чи із ви кла де но го ро зуміння про бле ми, а та кож у світлі по став ле но -
го на за ко но дав чо му рівні дер жа вою за вдан ня ство ри ти цілісну си с те му за ко -
но дав ст ва, гар монізо ва ну з нор ма ми міжна род но го пра ва з пи тань роз вит ку
інфор маційно го суспільства (розділ Ш, п. 2 За ко ну Ук раїни “Про Ос новні за -
са ди роз вит ку інфор маційно го суспільства в Ук раїні на 2007–2015 ро ки”), та
вра хо ву ю чи пер спек ти ви підго тов ки онов ле но го тек с ту Ос нов но го За ко ну Ук -
раїни нині, доцільно по ру шу ва ти пи тан ня про не обхідність фор му ван ня
вітчиз ня ної кон сти туційної до к т ри ни у сфері ре гу лю ван ня інфор маційних
відно син. 

Ак ту аль ни ми про бле ма ми до к т ри наль но го тлу ма чен ня в кон тексті кон сти -
туційної ре фор ми мож на на зва ти, зо к ре ма, такі: 

– об грун ту ван ня доцільності ви о крем лен ня кон сти туційно го пра ва на
інфор мацію як са мостійно го. Закріплен ня відповідно го пра ва в ок ремій статті
відповіда ло б існу ючій за гальній міжна родній тен денції до кон сти туційно го
вста нов лен ня на зва но го пра ва як са мостійно го, “су ве рен но го” пра ва з різно ви -
да ми йо го змісту;

– уточ нен ня й до пов нен ня кон сти туційних га рантій пра ва на інфор мацію.
Кон сти туційний ме ханізм нор ма тив ної рег ла мен тації не спраць о вує до стат нь -
ою мірою, в то му числі і че рез дек ла ра тивність фор му лю вань виз на чаль них
по ло жень сто сов но вихідної ка те горії пра ва на інфор мацію, інших вста нов ле -
них на кон сти туційно му рівні інфор маційних прав лю ди ни, на сам пе ред у ча с -
тині закріплен ня га рантій ре алізації. Вста нов ле на по точ ним за ко но дав ст вом
низ ка га ран ту ван ня прав за ли шається не до стат ньо на пов не ною ре аль ним
змістом і, в наслідок чо го ус клад нюється ре аль на пря ма дія кон сти туційних
норм; 

– аналіз ролі та особ ли во с тей інфор маційної інфра с т рук ту ри як об’єкта
національ ної політич ної си с те ми, змісту та ор ганізаційних форм політич них
ко мунікацій, пра во вих за сад їх функціону ван ня то що. Сьо годні, ко ли існує за -
галь на тен денція до зро с тан ня тех но логічних ас пектів політич но го про це су,
інфор мація стає еле мен том і ва го мим чин ни ком функціону ван ня політич ної
си с те ми суспільства. 

Ак ту аль ною про бле мою те о ре тич но го і прак тич но го ха рак те ру в на уці кон -
сти туційно го пра ва є, зо к ре ма, не обхідність по глиб лен ня на уко вих досліджень
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інфор маційних ас пектів ви бор чо го про це су у світлі виз на ної ба га ть ма на уков -
ця ми і прак ти ка ми доцільності роз роб лен ня но вої до к т ри ни ви бор чо го пра ва
Ук раїни. За вдан ня ми подібних досліджень має, зо к ре ма, ста ти: аналіз кон сти -
туційних за сад інфор маційно го за без пе чен ня ви борів в Ук раїні; виз на чен ня
по нят тя, сут ності, змісто вої ха рак те ри с ти ки інфор маційно го за без пе чен ня ви -
борів як ка те горії на уки кон сти туційно го пра ва; з’ясу ван ня йо го струк тур них
еле ментів як юри дич ної кон ст рукції; роз крит тя змісту ос нов них на прямків
інфор маційно го за без пе чен ня; досліджен ня ви ко ри с тан ня за собів ма со вої
інфор мації у ви бор чо му про цесі; аналіз чин но го за ко но дав ст ва та роз роб лен ня
про по зицій що до вдо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня інфор маційно го за -
без пе чен ня ви борів то що;

– кон сти туційно-пра вові досліджен ня інсти ту ту дер жав ної вла ди, де важ -
ли вою те о ре ти ко-при клад ною про бле мою є по тре ба кон сти туційно-пра во во го
ос мис лен ня ролі дер жа ви в інфор маційних про це сах Ук раїни, її функціональ -
но го при зна чен ня, ви яв лен ня по даль шої пер спек ти ви ос нов них форм її діяль -
ності, шляхів удо с ко на лен ня існу ю чих. 

Ви кла дені за гальні підхо ди до кон сти туційно-пра во вих про блем да ють, на
наш по гляд, уяв лен ня про на прям ки і ха рак тер на уко вих досліджень,
діяльність за ко но дав ця з удо с ко на лен ня по нятєво-ка те горіаль но го апа ра ту за -
ко но дав ст ва у сфері ре гу лю ван ня інфор маційних відно син як си с тем но го яви -
ща. 

1. За кон Ук раїни «Про ос новні за са ди роз вит ку інфор маційно го суспільства в Ук -
раїні на 2007–2015 ро ки» від 09.01.2007 р. // ВВР. – 2007. – № 12. – Ст. 102. 2. Ду -
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то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.02. – К., 2010. 6. Ко с тець ка Т. А. Пра вові ас пек ти
інфор маційно го за без пе чен ня ви борів та ре фе рен думів в Ук раїні // Кон сти туційно-пра -
вові фор ми без по се ред ньої де мо кратії в Ук раїні: про бле ми те орії і прак ти ки. – К., 2001;
Ко с тець ка Т. А. Кон сти туційно-пра во вий ста тус ор ганів дер жав ної вла ди в інфор -
маційній га лузі // Ор га ни дер жав ної вла ди Ук раїни. – К., 2002; Ко с тець ка Т. А. Кон сти -
туційні за са ди інфор маційних відно син в Ук раїні // Про бле ми ре алізації но вої Кон сти -
туції Ук раїни: те орія і прак ти ка. – К., 2002. 7. Се рь огін В. О. Кон сти туційний прин цип
глас ності у діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди Ук раїни: ав то реф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.02. – Харків, 1998. 8. Ку ша ко ва Н. В. Кон сти туційне пра во на інфор мацію в
Ук раїні (порівняль ний аналіз): ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.02. – К., 2003.
9. Не сте рен ко О. В. Пра во на до ступ до інфор мації в Ук раїні: кон сти туційно-пра во вий
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ас пект): ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: 12.00.02. – К., 2008. 10. Се рь огін В. О. Кон -
сти туційне пра во осо би на не до тор каність при ват но го жит тя (прай весі): про бле ми те -
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УДК 342.1
В. О. АН ТО НОВ,

кан ди дат філо софсь ких на ук

ПРО БЛЕ МИ РЕ ФОР МУ ВАН НЯ 
ВОЄННОЇ ОР ГАНІЗАЦІЇ УК РАЇНСЬКОЇ ДЕР ЖА ВИ

Роз г ля ну то найбільш ак ту альні про бле ми ре фор му ван ня військо вої ор ганізації Ук -
раїнської дер жа ви. Роз гля да ю чи військо ву ре фор му під ку том зо ру но вої ре дакції
Воєнної до к т ри ни Ук раїни, ав тор досліджує найістотніші ас пек ти, що ма ють бу ти
при та манні самій кон цепції та кої ре фор ми, зо к ре ма: еко номічну скла до ву, яка по вин на
об ме жу ва ти військо вий бю д жет і військо ве ви роб ництво рам ка ми ро зум ної та не -
обхідної до стат ності; соціаль но-політич ну скла до ву, якою виз на чається роль та місце
Зброй них сил Ук раїни у національній си с темі ук раїнсько го суспільства, ста но ви ще й
соціаль на за хи щеність військо во служ бовців у суспільстві та дер жаві; пра во ву, яка за -
ко но дав чо ре гу лює внутрішні й зовнішні функції Зброй них сил Ук раїни; технічну скла -
до ву, яка виз на чає якісні та кількісні па ра ме т ри оз б роєнь і бой о вої техніки, не обхідної
для ефек тив но го стри му ван ня та усу нен ня воєнної за гро зи.

Клю чові сло ва: ре фор ма, воєнна ор ганізація, дер жа ва,еко номічна скла до ва, Воєнна
до к т ри на, політич на скла до ва, соціаль на скла до ва, пра во ва скла до ва, технічна скла -
дова. 

Ан то нов В. А. Про бле мы ре фор ми ро ва ния во ен ной ор га ни за ции Ук ра ин ско го

го су дар ст ва

Рас смо т ре ны на и бо лее ак ту аль ные про бле мы ре фор ми ро ва ния Во ен ной ор га ни за -
ции Ук ра ин ско го го су дар ст ва. Рас сма т ри вая во ен ную ре фор му под уг лом зре ния но вой
ре дак ции Во ен ной до к т ри ны Ук ра и ны, ав тор ис сле ду ет на и бо лее су ще ст вен ные ас пек -
ты, ко то рые долж ны быть при су щи са мой кон цеп ции этой ре фор мы: эко но ми че с кую
со став ля ю щую, ко то рая долж на ог ра ни чи вать во ен ный бю д жет и во ен ное про из вод -
ст во рам ка ми ра зум ной и не об хо ди мой до ста точ но с ти; со ци аль но-по ли ти че с кую со -
став ля ю щую, ко то рой оп ре де ля ет ся роль и ме с то Во ору жен ных сил Ук ра и ны в на ци о -
наль ной си с те ме Ук ра ин ско го об ще ст ва, по ло же ние и со ци аль ная за щи щен ность во ен -
но слу жа щих в об ще ст ве и го су дар ст ве; пра во вую, ко то рая за ко но да тель но ре гу ли ру -
ет вну т рен ние и внеш ние функ ции Во ору жен ных сил Ук ра и ны; тех ни че с кую со став ля -
ю щую, ко то рая оп ре де ля ет ка че ст вен ные и ко ли че ст вен ные па ра ме т ры во ору же ний и
бо е вой тех ни ки, не об хо ди мой для эф фек тив но го сдер жи ва ния и ус т ра не ния во ен ной
опас но с ти.

Клю че вые сло ва: ре фор ма, во ен ная ор га ни за ция го су дар ст ва, эко но ми че с кая со -
став ля ю щая, Во ен ная до к т ри на, по ли ти че с кая со став ля ю щая, со ци аль ная со став ля ю -
щая, пра во вая со став ля ю щая, тех ни че с кая со став ля ю щая. 

161РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права



Antonov V. A. Problems in reforming the Military organization of Ukrainian state

The author overviewed the most actual problems in reforming the Military organization
of Ukrainian state. By observing the military reform at an angle of view the new version of
Military doctrine of Ukraine, the author explores the most significant aspects that shall be
inherent the present conception of such reform, such as: the economic component that shall
limit the military budget and military production under the reasonable and required adequa-
cy; the socio-political component that determines the role and place of the Armed Forces of
Ukraine in the national system of Ukrainian society as well as position and social protection
of servicemen in society and the state; the legal component that regulates internal and exter-
nal functions of the Armed Forces of Ukraine; and finally the technical component that deter-
mines qualitative and quantitative options of armaments and battle equipment that are need-
ed for effective stimulation and eliminate the military threat.

Key words: Reform, Military organization, state, economic component, Military doctrine,
political component, social component, technical component.

За ро ки не за леж ності в Ук раїні відбу ли ся фун да мен тальні зміни, про те на
тлі по си лен ня за гроз і зро с тан ня не стабільності у світі по ста ють нові вик ли ки
Військовій ор ганізації Ук раїнської дер жа ви, що при та манні по чат кові
ХХІ століття. Зо к ре ма, такі за гро зи, як по ши рен ня зброї ма со во го ура жен ня,
міжна род ний те ро ризм, транс національ на ор ганізо ва на зло чинність, не ле галь -
на міграція, пірат ст во, ес ка лація міждер жав них і суспільних конфліктів, ста -
ють де далі інтен сивніши ми, охоп лю ють нові регіони і дер жа ви. Зро с та ють
регіональні за гро зи міжна родній без пеці, які за своїми не га тив ни ми наслідка -
ми та масштабами мо жуть ма ти по тенціал гло баль но го впли ву. 

Спо с терігається досить не без печ на тен денція пе ре гля ду національ них кор -
донів по за межами нор м міжна род но го пра ва. За сто су ван ня си ли і по гро зи си -
лою по вер ну ли ся в прак ти ку міжна род них відно син, у то му числі в Європі.

Різно век торні ге о політичні впли ви на Ук раїну в умо вах не ефек тив ності
гарантій її без пе ки, «за мо ро же них» конфліктів біля її кор донів, а та кож кри -
тич на зовнішня за лежність національ ної еко номіки обу мов лю ють враз ливість
України, по слаб лю ють її роль на міжна родній арені та ви ш тов ху ють
українську державу на пе ри ферію світо вої політи ки, у «сіру зо ну без пе ки».

Про те сьо годні більш на галь ни ми за ли ша ють ся внутрішні вик ли ки
національній без пеці України. Реформа не ефек тив ної по ст ра дянсь кої
суспільної си с те ми, на сам пе ред дер жав ної вла ди, ви к рив лен ня де мо кра тич них
про це дур, які штуч но стри му ва ло про це си ка д ро во го онов лен ня дер жав них
ор ганів, обу мо ви ли слабкість, а по де ку ди і не спро можність дер жа ви ви ко ну ва -
ти її функції, перш за все у сфері за хи с ту прав і сво бод лю ди ни та гро ма дя ни -
на, зро с та ю чу не довіру до дер жа ви з бо ку суспільства.

Важ ли во за зна чи ти і те, що по даль ше ви ко ри с тан ня неефективної еко -
номічної мо делі, відсутність розвитку сти мулів до інно ваційних про цесів і ди -
намічно го роз вит ку но вих тех но логічних ук ладів обу мов лю ють не кон ку рен то -
с про можність ук раїнської еко номіки, уне мож лив лю ють кар ди наль не підви -
щен ня рівня та якості жит тя на се лен ня, про во ку ють по си лен ня соціаль ної на -
пру ги, по ши рен ня про те ст них на ст роїв у різних вер ст вах суспільства.

За зна чені чин ни ки ра зом із не за довільним ста ном си с те ми за без пе чен ня
національ ної без пе ки, по ши рен ням ко рупції в усіх ор га нах вла ди пе ре шко д жа -
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ють розв’язан ню на галь них про блем суспільно го роз вит ку, спри я ють
політичній ра ди калізації, при зво дять до зро с тан ня ек с т ремістських на ст роїв і
рухів, що у стра тегічній пер спек тиві мо же ство ри ти ре аль ну за гро зу
національ но му су ве реніте тові і те ри торіальній цілісності Ук раїни.

Ух ва ле на впер ше 2007 р. Стра тегія національ ної без пе ки Ук раїни не ста ла
керівним до ку мен том для прак тич ної діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди, які
зо се ре ди ли свою ува гу на до сяг ненні ко рот ко ст ро ко вих політич них і еко -
номічних цілей, не хту ю чи при цьо му по тре ба ми стра тегічно го роз вит ку
суспільства і дер жа ви. Внаслідок цьо го по си ли ли ся за гро зи національній без -
пеці, по сла би ла ся спро можність Ук раїни за хи ща ти свої національні інте ре си.

Та кий стан справ зму шує нас за но во оціни ти рівень і вплив за гроз життєво
важ ли вим інте ре сам Ук раїни, виз на чи тись у стра тегічних пріори те тах політи -
ки військо вої ор ганізації Ук раїнської дер жа ви, на прям ках її удо с ко на лен ня та
ме ханізмах їх ре алізації.

Роз гля да ю чи кон цеп ту аль но-пра вові ас пек ти військо вої ор ганізації і зо к ре -
ма Ук раїнської дер жа ви, слід за зна чи ти, що це охоп ле на єди ним керівництвом
пев на су купність ор ганів дер жав ної вла ди, військо вих фор му вань, ут во ре них
відповідно до Кон сти туції і за конів Ук раїни, діяльність яких пе ре бу ває під де -
мо кра тич ним кон тро лем суспільства і відповідно до Кон сти туції та за конів
України без по се ред ньо спря мо ва на на розв’язан ня за вдань за хи с ту інте ресів
дер жа ви від зовнішніх та внутрішніх за гроз.

Військо ва ор ганізація Ук раїнської дер жа ви в про цесі сво го ста нов лен ня й
роз вит ку прой ш ла до сить не про стий шлях від без си с тем ної су куп ності ок ре -
мих її скла до вих до віднос но цілісної та дієздат ної струк ту ри.

Аналізу ю чи струк ту ру військо вої ор ганізації Ук раїнської дер жа ви, слід за -
зна чи ти, що во на вклю чає до свого складу: Збройні си ли Ук раїни, Внутрішні
війська, ор га ни і підрозділи Міністер ст ва внутрішніх справ Ук раїни, При кор -
донні війська України, військові підрозділи Міністер ст ва Ук раїни з пи тань
над зви чай них ситу ацій та у спра вах за хи с ту на се лен ня від наслідків Чор но -
бильсь кої ка та ст ро фи, інші військові фор му ван ня, ут во рені відповідно до Кон -
сти туції та за конів Ук раїни.

Ефек тивність діяль ності військо вої ор ганізації знач ною мірою за ле жить
від чітко го роз ме жу ван ня по вно ва жень та функцій між її ос нов ни ми військо -
ви ми фор му ван ня ми.

Важ ли вим у цьо му ас пекті ви с ту пає кла сифікація функцій що до за хи с ту
національ них інте ресів у військовій сфері. До та ких функцій слід відне с ти:
зовнішні, внутрішні, ос новні, не о сновні, за гальні та спе цифічні. 

Зо к ре ма, кри терієм поділу функцій на зовнішні та внутрішні ви с ту па ють
ти пи за гроз, які бу ва ють як зовнішніми, так і внутрішніми. В За коні Ук раїни
«Про де мо кра тич ний цивільний кон троль над Воєнною ор ганізацією і пра во -
охо рон ною ор га на ми дер жа ви» (2003) за зна чається, що діяльність ор ганів дер -
жав ної вла ди та військо вих фор му вань, ут во ре них відповідно до Кон сти туції
та за конів Ук раїни має бу ти без по се ред ньо спря мо ва на на вирішен ня за вдань
за хи с ту інте ресів дер жа ви від внутрішніх і зовнішніх за гроз1.

До зовнішніх функцій військо вої ор ганізації Ук раїнської дер жа ви слід
відне с ти: обо ро ну Ук раїни, за хист її су ве реніте ту, те ри торіаль ної цілісності та
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не до тор кан ності її кор донів, про тидія іншим зовнішнім за гро зам воєнно го ха -
рак те ру, зміцнен ня військо во-політич ної стабільності в регіоні і світі; за хист
за кон них інте ресів дер жа ви і прав гро ма дян від розвіду валь но-підрив ної
діяль ності іно зем них спеціаль них служб. 

Важ ли вим за ко но дав чим ак том у про цесі ре алізації зовнішніх функцій
військо вої ор ганізації Ук раїнської дер жа ви не обхідно вва жа ти Указ Пре зи ден -
та Ук раїни від 8 черв ня 2012 р. «Про но ву ре дакцію Стра тегії національ ної без -
пе ки Ук раїни»2. 

У новій ре дакції Стра тегії національ ної без пе ки за зна чається, що у
зовнішньо му про сторі спо с терігаються тен денції які ви с ту па ють по тенційни -
ми дже ре ла ми за гроз національ ним інте ре сам Ук раїнської дер жа ви.

Зо к ре ма, звер тається ува га на чин ни ки, що за гро жу ють міжна родній
стабільності та не га тив но по зна ча ють ся на без пе ко во му се ре до вищі:

– за го ст рен ня кон ку ренції між світо ви ми цен т ра ми впли ву, за сто су ван ня
си ли або по гро зи си лою у міжна род них відно си нах всу пе реч за галь но виз на -
ним прин ци пам і нор мам міжна род но го пра ва, спро би дер жав розв’язу ва ти
про бле ми за ра ху нок інших дер жав;

– кри за існу ю чої та не виз на ченість за сад но вої си с те ми міжна род ної без пе -
ки, роз ми ван ня си с те ми міжна род них угод у га лузі стра тегічної стабільності,
по слаб лен ня ролі міжна род них без пе ко вих інсти тутів, що у ком плексі з не до -
ско на лою си с те мою міжна род но го пра ва умож лив лює без кар не за сто су ван ня
си ли на міжна родній арені для ре алізації влас них інте ресів;

– ви ник нен ня са мо про го ло ше них квазідер жав них ут во рень на те ри торіях
су ве рен них дер жав, по ява не без печ них пре це дентів виз нан ня інши ми дер жа -
ва ми де я ких із цих ут во рень, що ста ло сти му лом для про цесів регіональ но го
се па ра тиз му;

– по си лен ня кон ку ренції за до ступ до при род них ре сурсів, вста нов лен ня
кон тро лю за мар ш ру та ми їх по ста чан ня на рин ки спо жи ван ня в умо вах зро с -
та ю чо го дефіци ту си ро ви ни ре сурсів;

– інтен сифікація про цесів міліта ри зації ок ре мих дер жав і регіонів,
збільшен ня кількості дер жав, які на по ру шен ня ви мог міжна род них ре жимів
не роз пов сю д жен ня на ма га ють ся за во лодіти зброєю ма со во го ура жен ня та за -
со ба ми її до став ки;

– по ши рен ня те ро риз му, пірат ст ва, нар ко торгівлі, не за кон ної торгівлі
зброєю і ядер ни ми ма теріала ми, транс національ ної ор ганізо ва ної зло чин ності,
зло чинів, пов’яза них із ле галізацією (відми ван ням) до ходів, одер жа них зло -
чин ним шля хом, або фінан су ван ням те ро риз му, по ши рен ня не ле галь ної
міграції, торгівлі людь ми, кіберз ло чин ності;

– надмірне ан т ро по ген не на ван та жен ня на довкілля, що зу мов лює
збільшен ня ви кидів за бруд ню ю чих ре чо вин у на вко лишнє при род не се ре до ви -
ще і як наслідок – гло бальні зміни кліма ту, зро с тан ня дефіци ту про до воль ст ва,
пит ної во ди, не без печні тех но генні аварії, пан демії, що за гро жу ють на се лен ню
і по тре бу ють до дат ко вих ре сурсів для ре а гу ван ня на них. 

Знач не місце у Рішенні Ра ди національ ної без пе ки і обо ро ни посідає аналіз
регіональ но го без пе ко во го се ре до ви ща на вко ло Ук раїни. Звер тається ува га на
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те, що регіональ не без пе ко ве се ре до ви ще на вко ло Ук раїнської дер жа ви погір -
ши лось, що зу мов ле но дією та впли вом пев них чин ників:

ак тивізація про цесів фор му ван ня сфер впли ву або зон ге о політич ної
відповідаль ності, які су про во д жу ють ся зро с тан ням конфліктності, по ши рен -
ням прак ти ки про во ку ван ня конфліктних си ту ацій, у то му числі зброй них, по -
си лен ням різно век тор них зовнішніх впливів у регіоні, за гро за ми пре вен тив но -
го за сто су ван ня зброй них сил ок ре ми ми дер жа ва ми за ме жа ми своїх кор донів;

по даль ша ес ка лація конфліктів у Чор но морсь ко-Каспійсько му регіоні,
внутрішня не стабільність у ба га ть ох дер жа вах регіону, не виз на ченість пер -
спек тив і відсутність спільно го ба чен ня що до роз вит ку регіональ ної інте г рації;

по си лен ня міліта ри зації регіону, збільшен ня іно зем ної військо вої при сут -
ності та розміщен ня новітніх си с тем оз б роєнь інших дер жав на те ри торіях
дер жав регіону;

не за вер шеність про це су до говірно-пра во во го оформ лен ня дер жав них кор -
донів, роз ме жу ван ня ви ключ них (морсь ких) еко номічних зон і кон ти нен таль -
но го шель фу дер жав регіону, не вирішеність дер жав них про блем них пи тань
що до за без пе чен ня національ но-куль тур них прав осіб, які на ле жать до націо -
наль них мен шин, що умож лив лює по вер нен ня в регіональ ний по ря док ден ний
пи тан ня про те ри торіальні пре тензії.

В за зна че но му рішенні Ра ди національ ної без пе ки і обо ро ни ви ключ но
важ ли вим є те, що вка зу ють ся і без по се редні вик ли ки національній без пеці
Ук раїни. Зо к ре ма, звер тається ува га на те, що су час на ге о політич на скла до ва
до вко ла Ук раїнської дер жа ви є до сить склад ною і її слід роз гля да ти як про дукт
взаємодії вже існу ю чих та но вих по люсів (центрів), що зна хо дять ся у про цесі
фор му ван ня в су час них умо вах; не зва жа ю чи на по си лен ня ми ро лю би вих тен -
денцій, за гро за ви ник нен ня зброй но го про ти бор ст ва про дов жує ре аль но існу -
ва ти. Се ред та ких без по се редніх зовнішніх вик ликів слід на зва ти:

на явність не вре гу ль о ва но го конфлікту у придністровсь ко му регіоні Ре с -
публіки Мол до ва, що без по се ред ньо ме жує з Ук раїною;

не вирішеність пи тан ня що до роз ме жу ван ня лінії дер жав но го кор до ну ак ва -
торії Чор но го і Азовсь ко го морів та кер ченсь кої про то ки, відсутність де мар -
кації дер жав но го кор до ну Ук раїни з Російською Фе де рацією, Ре с публікою
Біло русь і Ре с публікою Мол до ва, що стри мує вре гу лю ван ня пра во вих за сад
забез пе чен ня йо го ре жи му та об ла ш ту ван ня, ус клад нює ефек тив ну про тидію
транс національ ним за гро зам;

на явність не вре гу ль о ва них про блем них пи тань, пов’яза них із тим ча со вим
пе ре бу ван ням Чор но морсь ко го фло ту Російської Фе де рації на те ри торії Ук раї -
ни, не до ско налість до говірно-пра во вої ба зи у цій сфері;

не до ско налість дер жав ної політи ки у сфері міграції, не ефек тивність си с те -
ми дер жав но го ре гу лю ван ня міграційних про цесів, що не за без пе чу ють на леж -
ний за хист прав та інте ресів гро ма дян Ук раїни, які пра цю ють за кор до ном, не
ство рю ють умов для до пу с ку іммігрантів в Ук раїну відповідно до її національ -
них інте ресів, для на леж ної інте г рації іммігрантів в ук раїнське суспільство.

Іншою, не менш важ ли вою функцією воєнної ор ганізації Ук раїнської дер -
жа ви ви с ту пає її внутрішня функція. До внутрішніх функцій, вра хо ву ю чи
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певні умов ності що до кла сифікації, слід відне с ти: за хист кон сти туційно го ла -
ду та те ри торіаль ної цілісності; за хист еко номічно го, на уко во-технічно го та
обо рон но го по тенціалу Ук раїни; бо роть ба з ор ганізо ва ною зло чинністю і те ро -
риз мом; за без пе чен ня за хи с ту на се лен ня на ви па док ка та ст роф, стихійно го ли -
ха, не без печ них соціаль них конфліктів, епідемій; за без пе чен ня внутрішньої
політич ної стабільності в Ук раїнській дер жаві. 

Аналізу ю чи зміст внутрішніх функцій воєнної ор ганізації Ук раїнської дер -
жа ви важ ли во звер ну ти ува гу на те, що з прий нят тям но вої ре дакції Стра тегії
національ ної без пе ки Ук раїни від 8 черв ня 2012 р. спо с терігається пев не нор -
ма тив но-пра во ве ніве лю ван ня про блем, пов’яза них з діяльністю ор ганів дер -
жав ної вла ди що до вирішен ня за вдань за хи с ту інте ресів дер жа ви від зовнішніх
та внутрішніх за гроз. Зо к ре ма, в За коні Ук раїни «Про ос но ви національ ної без -
пе ки Ук раїни» (2003) у статті 7 за зна чається, що на су час но му етапі ос нов ни -
ми ре аль ни ми та по тенційни ми за гро за ми національній без пеці Ук раїни у
внутрішньо політичній сфері є по ру шен ня з бо ку ор ганів дер жав ної вла ди та
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня Кон сти туції та за конів Ук раїни, прав і сво -
бод лю ди ни та гро ма дя ни на, в то му числі при про ве денні ви бор чих кам паній,
не до стат ня ефек тивність кон тро лю за до три ман ням ви мог Кон сти туції і ви ко -
нан ням за конів Ук раїни. Но ва ре дакція Стра тегії національ ної без пе ки Ук раїни
роз гля дає ці про бле ми ли ше під ку том зо ру не до стат ньої ефек тив ності у діяль -
ності ор ганів дер жав ної вла ди, а са ме: 

ви со кий рівень і си с тем ний ха рак тер ко рупції в інсти ту тах дер жав ної вла -
ди;

серй озні не доліки у функціону ванні су до вої вла ди, що підри ва ють довіру
на се лен ня до дер жа ви і пра ва, об ме жу ють за хист прав і сво бод гро ма дян, за -
гро жу ють за кон ним інте ре сам гос по да рю ю чих суб’єктів;

не до ско налість пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно син, зо к ре ма не -
на леж ний рівень за хи с ту пра ва влас ності та не про зорість відно син у цій сфері,
не ефек тивність кон тро лю за до дер жан ням за ко но дав ст ва;

не адек ватність ре а гу ван ня дер жав них ор ганів на конфліктні за го ст рен ня у
сфері політич них, еко номічних, соціаль них, міжетнічних, міжкон фесійних
відно син, ра ди калізацію суспільних на ст роїв і по ши рен ня про явів ек с т ре -
мізму, зо к ре ма інспіро ва них іззовні.

Та ке ба чен ня на за ко но дав чо му рівні, на наш по гляд, при зво дить до не хту -
ван ня при чи на ми, що спри я ють ви ник нен ню за гроз національ ним інте ре сам
Ук раїнської дер жа ви. Оскільки са ме по ру шен ня та не ви ко нан ня ор га на ми дер -
жав ної вла ди, ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня Кон сти туції та за конів Ук -
раїни щодо прав і сво бод лю ди ни та гро ма дя ни на по ро д жу ють ос новні при чи -
ни ви ник нен ня за гроз у внутрішньо му без пе ко во му се ре до вищі Ук раїни.

Важ ли вою про бле мою у дослідженні по вно ва жень військо вих фор му вань
воєнної ор ганізації Ук раїнської дер жа ви що до забезпечення за хи с ту її
національ них інте ресів по стає пи тан ня сто сов но рівня цих по вно ва жень. Роз -
гля да ю чи цей ас пект, слід за зна чи ти, що рівень по вно ва жень військо вих фор -
му вань воєнної ор ганізації Ук раїни у справі за хи с ту національ них інте ресів
здійснюється на підставі поділу функцій на ос новні та не о сновні.
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Ос нов ни ми слід вва жа ти такі функції, які виз на ча ють ос нов не при зна чен -
ня то го чи то го військо во го фор му ван ня і яким підпо ряд ко ва на вся їх
діяльність по за хи с ту національ них інте ресів Ук раїнської дер жа ви.

Не о снов ни ми функціями є такі, які не виз на ча ють ос нов но го при зна чен ня
військо во го фор му ван ня воєнної ор ганізації, не рег ла мен ту ють йо го
діяльність, ма ють дру го ряд ний ха рак тер і мо жуть ви ко ну ва тись тільки в разі
на галь ної не обхідності та над зви чай них си ту ацій, у ви пад ку, як що во ни не су -
пе ре чать ви ко нан ню ос нов них функцій, які збіга ють ся з ни ми у певній сфері
діяль ності.

Ви ко нан ня ти ми чи ти ми військо ви ми фор му ван ня ми воєнної ор ганізації
Ук раїнської дер жа ви як ос нов них, так і не о снов них функцій що до за хи с ту її
національ них інте ресів по тре бує чітко го закріплен ня та рег ла мен тації ви щи ми
за ко но дав чи ми ак та ми їх діяль ності. 

Ре алізація цих по вно ва жень що до за хи с ту національ них інте ресів Ук раїн -
ської дер жа ви ста вить на по ря док ден ний пи тан ня про до корінну пе ре бу до ву
усіх військо вих фор му вань її Воєнної ор ганізації, ос но ву якої ста нов лять
Збройні си ли Ук раїни.

Відповідно до статті 17 Кон сти туції Ук раїни обо ро на Ук раїни, за хист її су -
ве реніте ту, те ри торіаль ної цілісності та не до тор ка ності по кла да ють ся на
Збройні си ли Ук раїни3.

Про цес здійснен ня цієї функції за без пе чується, з од но го бо ку, на леж ною
підтрим кою рівня обо ро ноз дат ності Зброй них сил Ук раїни для відсічі зброй -
ної аг ресії, ліквідації (ло калізації, ней т ралізації) зброй но го конфлікту і зброй -
но го за хи с ту національ них інте ресів, а з іншо го – всебічним і до статнім за без -
пе чен ням Зброй них сил Ук раїни. Слід за зна чи ти, що ця функція по кла дається
та кож і на інші військові фор му ван ня Воєнної ор ганізації Ук раїнської дер жа -
ви, які по винні взаємодіяти із Зброй ни ми си ла ми Ук раїни у воєнний час і яка
для них ви с ту пає не ос нов ною.

До ос нов них функцій Зброй них сил на ле жать та кож: зміцнен ня воєнно-
політич ної стабільності в регіоні і у світі; про тидія іншим зовнішнім за гро зам
воєнно го ха рак те ру.

Роз гля да ю чи за зна чені функції Зброй них сил Ук раїни у кон тексті транс фор -
ма ційних змін ХХІ століття, слід відзна чи ти, що вихідні умо ви фор му ван ня но -
вої воєнної політи ки в су час них умо вах, ко ли, з од но го бо ку, ре аль но виз на чи -
лась тен денція до зни жен ня рівня за гро зи воєнної не без пе ки іззовні, а з іншо -
го – са ма ця політи ка пе ре тво рюється в один із ком по нентів си с те ми без пе ки,
ко ли усвідо млюється або пе ре ос мис люється роль зброй них сил як за со бу не на -
силь ниць кої політи ки. Зда ва ло ся б, армія втілює в собі ідею на силь ст ва у чи с -
то му ви гляді, про те в су час них умо вах політич не, пра во ве і пси хо логічне
закріплен ня за арміями су час них цивілізо ва них країн світу функції стри му ван -
ня у зовнішній політиці і га рантії стабільності суспільства у внутрішній полі -
тиці ве де до роз ши рен ня мож ли вості ви ко ри с тан ня армії у не на силь ниць ких
цілях. Інак ше ка жу чи, ми, во че видь, спо с терігаємо па ра док саль не яви ще, ко ли
армії існу ють не для то го, щоб роз по ча ти війну, а для то го, щоб їй за побігти. 

На цей па ра докс вчені як За хо ду, так і Схо ду звер ну ли свою ува гу зовсім
не що дав но, оскільки в умо вах кон фрон тації кож на із сторін вва жає власні
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збройні си ли суб’єктом ми ру, а армію про ти леж ної сто ро ни – по тенційним аг -
ре со ром.

Сьо годні си ту ація у світі різко зміни лась, і но ве політич не мис лен ня вка зує
на шля хи по бу до ви гло баль ної си с те ми не на силь ниць ких міжна род них відно -
син, де місце й роль зброй них сил ще да ле ко не виз на чені. Про те не обхідно за -
зна чи ти, що у су час но му од но по люс но му сіті, ко ли йо го важ ли вою скла до вою
є по си лен ня інте г раційних про цесів, армії по винні існу ва ти для то го, щоб про -
дов жу ва ти політи ку ми ру воєнни ми за со ба ми стри му ван ня та відвер нен ня
війни. 

Для Ук раїни, яка є су ве рен ною євро пейсь кою країною, це оз на чає, що во на
по вин на пе ре тво ри ти свою влас ну армію за спо со ба ми ком плек ту ван ня і прин -
ци па ми будівництва, за струк ту рою і функціями із армії ве ден ня війни у засіб
її стри му ван ня та за побіган ня їй.

Са ме у та ко му ба ченні і по ви нен роз гля да ти ся один із ос нов них ас пектів
воєнної ре фор ми Ук раїнської дер жа ви. То му не пра виль но, вва жа ють де які
вчені, ста ви ти знак рівності між воєнною ре фор мою та ре ор ганізацією Зброй -
них сил, хо ча ос тан ня має до сить прин ци по ве зна чен ня.

Про ве ден ня воєнної ре фор ми – це віднос но дов го т ри ва лий про цес, який
пе ред ба чає ор ганізацію та про ве ден ня цілої низ ки за ходів, спря мо ва них на
вирішен ня пев них за вдань відповідно до по став ле ної ме ти. Йо го ос но вою і
вод но час го ло вною рушійною си лою ви с ту пає воєнна до к т ри на. У зв’яз ку з
цим важ ли ве зна чен ня має прий нят тя но вої ре дакції Воєнної до к т ри ни Ук раїни
від 8 черв ня 2012 р. 

Воєнна до к т ри на Ук раїни роз гля дається у цьо му політи ко-пра во во му до ку -
менті як си с те ма керівних по глядів на при чи ни ви ник нен ня, сутність і ха рак -
тер су час них воєнних конфліктів, прин ци пи і шля хи за побіган ням їм, підго тов -
ку дер жа ви до мож ли вих воєнних конфліктів, а та кож на за сто су ван ня воєнної
си ли для за хи с ту дер жав но го су ве реніте ту, те ри торіаль ної цілісності, інших
життєво важ ли вих національ них інте ресів. Важ ли вим слід відзна чи ти і те, що
у відповідності до ре алій ядер ної епо хи, воєнна до к т ри на Ук раїнської дер жа -
ви має обо рон ний ха рак тер. Це оз на чає, що Ук раїна не вва жає жод ну дер жа ву
(ко аліцію дер жав) своїм воєнним про тив ни ком, але виз на ва ти ме по тенційним
воєнним про тив ни ком дер жа ву (ко аліцію дер жав), дії або наміри якої ма ти -
муть оз на ки за гро зи за сто су ван ня воєнної си ли про ти Ук раїни. Та кий підхід
оз на чає не що інше як втілен ня у пло щи ну воєнної до к т ри ни прин ци пу ро зум -
ної до стат ності, що має при ве с ти на прак тиці до по яви но вої про фесійної
армії, яка по вин на відповіда ти цій до к т рині і ви мо гам ча су.

Роз гля да ю чи воєнну ре фор му під ку том зо ру но вої ре дакції Воєнної до к т -
ри ни Ук раїни, слід ве с ти мо ву на сам пе ред про найбільш суттєві ас пек ти, що
ма ють бу ти при та манні самій кон цепції та кої ре фор ми, зо к ре ма: еко номічна
скла до ва, яка по вин на об ме жу ва ти воєнний бю д жет і військо ве ви роб ництво
рам ка ми ро зум ної та не обхідної до стат ності; соціаль но-політич на скла до ва,
якою виз на чається роль та місце Зброй них сил Ук раїни у національній си с темі
ук раїнсько го суспільства, по ло жен ня та соціаль на за хи щеність військо во служ -
бовців у суспільстві і дер жаві; пра во ва скла до ва, що за ко но дав чо ре гу лює
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внутрішні та зовнішні функції Зброй них сил Ук раїни; на самкінець технічна
скла до ва, яка виз на чає якісні та кількісні па ра ме т ри оз б роєнь і бой о вої тех -
ніки, не обхідної для ефек тив но го стри му ван ня та усу нен ня воєнної за гро зи.

Аналізу ю чи су часні кон цепції воєнної ре фор ми, слід відзна чи ти, що усі во -
ни пе ред ба ча ють по етап ний пе рехід до про фесійних Зброй них сил, які знач но
менші за чи сельністю, про те кра щої якості, які є до б ровільни ми за за со ба ми
ком плек ту ван ня, зміша ни ми за прин ци пом будівництва, інтер національ ни ми
за своїм скла дом. 

Са ме про цес пе ре хо ду до про фесійної армії по тре бує ча су і до три ман ня
пев ної послідо вності: пе рехід на ста но ви ще про фесіоналів сер жантсь ко го
скла ду і технічних спеціалістів із чис ла військо во служ бовців стро ко вої служ -
би, по вний пе рехід на про фесійну ос но ву найбільш пре стиж них і технічно ос -
на ще них видів зброй них сил та родів військ.

В пе рехідний період має ви ко ри с то ву ва ти ся зміша ний спосіб ком плек ту -
ван ня Зброй них сил Ук раїни, який пе ред ба чав би поєднан ня до б ровільно го
всту пу до армії на ос нові кон трак ту і при зо ву гро ма дян для про хо д жен ня служ -
би за те ри торіаль ним прин ци пом для су хо пут них військ і про фесійно го ре зер -
ву, а та кож за про ва д жен ня аль тер на тив ної служ би. 

Ре ор ганізація Зброй них сил Ук раїни не ста не по вноцінною ре фор мою, як -
що во на не торк неть ся всієї Воєнної ор ганізації Ук раїнської дер жа ви.

Особ ли вої ва ги у про цесі ре фор му ван ня Зброй них сил Ук раїнської дер жа -
ви, а та кож усієї її Воєнної ор ганізації на бу ває про бле ма ре ор ганізації ме -
ханізму на пра цю ван ня та ре алізації воєнної політи ки, яка б за без пе чи ла у цій
сфері суспільних відно син якісний пе рехід від то таліта риз му до де мо кра тич -
но го суспільства, де, як відо мо, струк ту ра та ко го суспільства пе ред ба чає
чіткий роз поділ за ко но дав чої, ви ко нав чої та су до вої гілок вла ди. Відповідним
чи ном по винні бу ти зорієнто вані і на праць о вані ме ханізми са мої воєнної
політи ки Ук раїнської дер жа ви як скла до вої дер жав ної політи ки, го ло вною ме -
тою якої є підтри ман ня міжна род ної без пе ки, за побіган ням воєнним
конфліктам, за без пе чен ня обо ро ноз дат ності дер жа ви5.

Роз гля да ю чи воєнну політи ку Ук раїни у кон тексті ре фор му ван ня її Зброй -
них сил і, зо к ре ма, діяльність суб’єктів за без пе чен ня національ ної без пе ки
дер жа ви що до за побіган ня воєнним конфліктам, ор ганізації та здійснен ня
військо во го будівництва і підго тов ки Зброй них сил Ук раїни, інших ут во ре них
відповідно до за конів Ук раїни фор му вань, а та кож пра во охо рон них ор ганів
спеціаль но го при зна чен ня, Дер жав ної служ би спеціаль но го зв’яз ку та за хи с ту
інфор мації Ук раїни до зброй но го за хи с ту національ них інте ресів, не обхідно
звер ну ти ува гу на про бле му її оп тимізації. Оп тимізацію воєнної політи ки ба -
жа но здійсню ва ти шля хом ефек тивнішо го роз поділу рівня керівництва, і уп -
равління на політич ний, адміністра тив ний, влас не воєнний та ство рен ня на цій
ос нові си с те ми взаємодії між ни ми при виз на ченні зо ни відповідаль ності кож -
но го із суб’єктів. 

При род но, що точ кою відліку будь-якої ре фор ми, у то му числі й воєнної,
має ста ти де таль не з’ясу ван ня то го, що не обхідно ре фор му ва ти.

Воєнна ре фор ма по вин на увібра ти в се бе всі не обхідні зміни різно манітних
явищ армійської дійсності, для то го щоб якісно зміни ти її у ціло му. І бу ло б ве -
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ли кою по мил кою ото тож ню ва ти ре фор му ван ня Зброй них сил Ук раїни із су то
ме ханічним ско ро чен ням, яке, на жаль, ми спо с терігаємо це сьо годні в ук -
раїнській армії. 

Іду чи по та ко му шля ху, після до б ровільної відмо ви від стра тегічних ра кет -
но-ядер них оз б роєнь Ук раїнська дер жа ва має всі підста ви роз ра хо ву ва ти на
ро зуміння провідних країн світу в пи тан нях за без пе чен ня своєї влас ної без пе -
ки в ре аліях ХХІ століття. Бу ло б до реч ним, як би ці дер жа ви роз г ля ну ли мож -
ливість на дан ня нашій країні міжна род но-пра во вої підтрим ки її дій, зо к ре ма
пе ре гля дом відо мо го політич но го ме мо ран ду му що до га рантій без пе ки Ук -
раїни п’ять ма ядер ни ми дер жа ва ми світу з ме тою пе ре ве ден ня цих га рантій з
політич ної пло щи ни в юри дич ну.

Ре фор му ван ня Зброй них сил Ук раїни не мо же бу ти са моціллю, а має пе ред -
ба ча ти по етап не ство рен ня істот но якісних но вих військо вих фор му вань, які б
відповіда ли по тре бам обо ро ноз дат ності Ук раїнської дер жа ви та її еко -
номічним мож ли во с тям і бу ли б го тові до ефек тив них дій ра зом з інши ми дер -
жа ва ми (НА ТО та ан ти те ро ри с тич ною ко аліцією країн) з ме тою підтри ман ня
міжна род ної без пе ки, стабільності та ми ру у світі. Ос нов ним пріори те том має
ста ти оп тимізація чи сель ності Зброй них сил і ство рен ня пе ре ду мов для їх по -
даль шо го роз вит ку. Не обхідно пе ре гля ну ти функції, за вдан ня та чи сельність
функціональ них струк тур Зброй них сил. Пріори тет слід відда ти Об’єдна ним
си лам швид ко го ре а гу ван ня, які вклю ча ли б до сво го скла ду су хо путні,
повітряні та морські си ли, функції та за вдан ня яких відповіда ли б новій ре -
дакції Воєнної до к т ри ни. 
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НА РОД НИЙ СУ ВЕ РЕНІТЕТ: 
ПРО БЛЕ МИ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПО НЯТ ТЯ І ЗМІСТУ

Стат тю при свя че но про блемі виз на чен ня по нят тя і змісту на род но го су ве реніте -
ту. Роз гля да ють ся ос новні еле мен ти цьо го по нят тя: су ве ренітет і йо го виз на чаль на
скла до ва – «на род ний», «на род». Особ ли ву ува гу приділе но по нят тю «на род», різні тлу -
ма чен ня яко го і обу мов лю ють, в пер шу чер гу, про бле ми тлу ма чен ня да но го по нят тя.
Роз гля да ють ся ос новні фор ми спільнот на ро ду: на род – су купність гро ма дян, на род –
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кор пус ви борців, на род – суб’єкт кон сти туційно го пра ва і кон сти туційно-пра во вих
відно син. Роз гля дається діалек ти ка взаємозв’яз ку між су ве реніте том на ро ду та пра -
ва ми лю ди ни і гро ма дя ни на. Ро бить ся вис но вок про універ саль ну політич ну пра во -
суб’єктність на ро ду, що ви ра жається в йо го ви ключ но му праві на само виз на чен ня, а
та кож про су ве ренітет як вла с тивість не тільки дер жа ви, а й народу. 

Клю чові сло ва: на род ний су ве ренітет, дер жав ний су ве ренітет, на род, дже ре ло
вла ди, пра во на ро ду на су про тив, пра во на ро ду на са мо виз на чен ня.

Ку ян И. А. На род ный су ве ре ни тет: про бле мы оп ре де ле ния по ня тия и со дер жа -

ния

Ста тья по свя ще на про бле ме оп ре де ле ния по ня тия и со дер жа ния на род но го су ве ре -
ни те та. Рас сма т ри ва ют ся ос нов ные эле мен ты это го по ня тия: «су ве ре ни тет» и его
оп ре де ля ю щая со став ля ю щая – «на род ный», «на род». Осо бое вни ма ние уде ле но ис сле -
до ва нию ка те го рии «на род», раз лич ное тол ко ва ние ко то рой обус лов ли ва ет, в пер вую
оче редь, про бле мы оп ре де ле ния со дер жа ния дан но го по ня тия. Ис сле ду ют ся ос нов ные
фор мы общ но с ти на ро да: на род – со во куп ность граж дан, на род – из би ра тель ный кор -
пус, на род – субъ ект кон сти ту ци он но го пра ва и кон сти ту ци он ных от но ше ний. Рас -
сма т ри ва ет ся ди а лек ти ка вза и мо свя зи меж ду су ве ре ни те том на ро да и пра ва ми че ло -
ве ка. Ав тор при хо дит к вы во ду об уни вер саль ной по ли ти че с кой пра во субъ ект но с ти на -
ро да, что вы ра жа ет ся в его ис клю чи тель ном пра ве на са мо опре де ле ние, а так же о су -
ве ре ни те те как свой ст ве не толь ко го су дар ст ва, но и на ро да.

Клю че вые сло ва: на род ный су ве ре ни тет, го су дар ст вен ный су ве ре ни тет, на род,
ис точ ник вла с ти, пра во на ро да на со про тив ле ние, пра во на ро да на са мо опре де ле ние.

Kuyan I. A. People’s sovereignty: the problems of the definition of the concept and

content

The article is dedicated to the problem of defining the concept and content of popular sov-
ereignty. Considered are the basic elements of this concept: "sovereignty" and its defining
component – "popular, people". Special attention is paid to the research of the category of
"people", different interpretations of it causes, in instance, the problem of determining the
content of this concept. The basic forms of community of the people are studied: the people as
a set of citizens, the people as the electorate, the people as the subject of the constitutional law
and constitutional relationships. The dialectics of the relationship between the popular sover-
eignty and human rights is considered. The author comes to the conclusion about the univer-
sal political legal personality of the people, which is reflected in its exclusive right to self-
determination, and about the sovereignty as not only the state property, but also the property
of the people.

Key words: people’s sovereignty, state sovereignty, people, power of people, the source of
power, the right to power, the right of resistance, the right to self-determination.

В су час но му світі на род ний су ве ренітет вва жається прин ци пом, що не -
обхідно ха рак те ри зує де мо кра тич ну ор ганізацію вла ди дер жа ви. Він є ос но -
вою кон сти туційно-пра во вої те орії і прак ти ки дер жа во тво рен ня. Не ви пад ко во
цей прин цип зна хо дить закріплен ня в кон сти туційних ак тах ба га ть ох країн. В
статті 5 Кон сти туції Ук раїни на род ут вер д жується як носій су ве реніте ту і єди -
не дже ре ло вла ди в дер жаві. Ана логічну нор му містять кон сти туції Російської
Фе де рації (стат тя 3) і Ре с публіки Біло русь (стат тя 3). Стат тя 2 Кон сти туції
Азер бай д жансь кої Ре с публіки на зи вається «Су ве ренітет на ро ду». Про за сну -
ван ня Пор ту гальсь кої Ре с публіки на ос нові на род но го су ве реніте ту йдеть ся у
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статті 2 її Кон сти туції. Стат тя 1 Кон сти туції Греції про го ло шує на род ний су ве -
ренітет фун да мен том дер жав но го ла ду. Про на лежність су ве реніте ту на ро дові
йдеть ся у статті 1 Кон сти туції Італійської Ре с публіки. В пре ам булі Ос нов но го
За ко ну США на род зга дується як та кий, що вста нов лює і за про ва д жує Кон сти -
туцію для дер жа ви. Ос нов ний За кон ФРН ствер д жує, що вся дер жав на вла да
по хо дить від на ро ду (ч. 2 статті 20). 

По при втілен ня прин ци пу на род но го су ве реніте ту в кон сти туціях ба га ть ох
країн та по ши реність у світі дер жав з де мо кра тич ною ор ганізацією вла ди, його
зміст цьо го не од на ко во роз кри вається в кон сти туційних ак тах і ре алізується в
прак тич но му дер жа во тво ренні різних країн. По-різно му тлу ма чить ся прин цип
та по нят тя на род но го су ве реніте ту в юри дичній на уці: від по вно го за пе ре чен -
ня йо го цінності та ого ло шен ня йо го фікцією – до піднят тя на п’єде с тал осно -
во по лож но го прин ци пу пра во вої, кон сти туційної дер жа ви і при род но го пра ва.

В цьо му зв’яз ку мож на ствер д жу ва ти, що за вдан ня ство рен ня цілісної та
не су пе реч ли вої те орії на род но го су ве реніте ту в юри дичній на уці та кон сти -
туційній прак тиці до кінця не розв’яза не. Та кий стан ре чей зу мов лює роз ви ток
су пе реч ли вих ідей: з од но го бо ку – виз нан ня на ро ду носієм су ве реніте ту і єди -
ним дже ре лом вла ди, а з іншо го – роз маїття кон цепцій об ме жен ня вла ди на ро -
ду, що ґрун ту ють ся на іде ях «на род – ор ган дер жа ви», «на род має пра во діяти
ви ключ но в кон сти туційно виз на че них фор мах», «на род уп рав ляє тільки че рез
ор га ни дер жав ної вла ди» то що. 

То му важ ли вим за вдан ням сьо го ден ня є роз роб ка цілісної те орії су ве -
реніте ту для її ви ко ри с тан ня в ході транс фор маційних про цесів роз бу до ви ук -
раїнської дер жав ності. Це ви ма гає по пе ред нь о го з’ясу ван ня по нят тя «на род -
ний су ве ренітет». 

Су часні ен цик ло пе дичні слов ни ки тлу ма чать «на род ний су ве ренітет» як
«по вно влад дя на ро ду, тоб то во лодіння на ро дом соціаль но-еко номічни ми і
політич ни ми за со ба ми для ре аль ної участі в уп равління спра ва ми суспільства
і дер жа ви»1. Схо же тлу ма чить ся прин цип на род но го су ве реніте ту і в на -
вчальній юри дичній літе ра турі. «На род ний су ве ренітет на сам пе ред оз на чає
по вно влад дя на ро ду, тоб то во лодіння на ро дом, який є єди ним дже ре лом вла ди,
політич ни ми та соціаль но-еко номічни ми за со ба ми для ре аль ної участі у
здійсненні публічної, політич ної вла ди (дер жав ної вла ди та місце во го са мо -
вря ду ван ня), в уп равління дер жав ни ми та суспільни ми спра ва ми»2. «Су ве -
ренітет, або по вно влад дя на ро ду, – це во лодіння ним політич ни ми і соціаль но-
еко номічни ми за со ба ми, що всебічно і по вно за без пе чу ють йо го ре аль ну
участь в уп равлінні спра ва ми суспільства і дер жа ви»3. 

В на уковій літе ра турі сутність прин ци пу на род но го су ве реніте ту зво дять до
та ких ос нов них по ло жень: на род є єди ним дже ре лом вер хов ної вла ди в дер -
жаві; публічна вла да існує ви ключ но в йо го інте ре сах; на ро ду має на ле жа ти
вер хов не пра во вирішен ня най важ ливіших пи тань дер жав но го та суспільно го
жит тя, фор му ван ня ор ганів публічної вла ди, що здійсню ва ти муть функцію
політич но го уп равління, а та кож пра во кон тро лю за їх діяльністю. За зна чені
за са ди да ють дослідникам підста ви тлу ма чи ти на род ний су ве ренітет як
політи ко-юри дич ну вла с тивість на ро ду, що оз на чає йо го здатність та ре аль ну
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мож ливість бу ти вер хов ним і по вно влад ним суб’єктом у вирішенні най важ -
ливіших пи тань внутрішньої і зовнішньої політи ки у фор мах, що не за бо ро -
нені кон сти туцією і за ко на ми4. Подібні виз на чен ня, на на шу дум ку, є де що
супе реч ли ви ми. По-пер ше, то му що роз крит тя ви ключ но інстру мен таль ної
сут ності на род но го су ве реніте ту (во лодіння на ро дом соціаль но-еко номічни ми
і політич ни ми за со ба ми для ре аль ної участі в уп равлінні спра ва ми суспільства
і дер жа ви) не дає відповіді на пи тан ня про її підста ви, об сяг та прак тич ну ре -
алізацію. По-дру ге, зва жа ю чи на се ман ти ку ка те горії «су ве ренітет» як ви щої,
вер хов ної вла ди, спо лу чен ня імен ни ка «су ве ренітет» з прик мет ни ком «на род -
ний» ма ло б оз на ча ти вер хо вен ст во вла ди на ро ду; звідси ви ни кає пи тан ня що -
до об ме жен ня форм вирішен ня пи тань внутрішньої і зовнішньої політи ки (не
за бо ро нені кон сти туцією і за ко на ми). 

Як на уко ва ка те горія «на род ний су ве ренітет» скла дається з двох термінів:
«су ве ренітет» і йо го виз на чаль ної скла до вої – «на род ний». 

Су ве ренітет – якісна ха рак те ри с ти ка вла ди дер жа ви, що виз на чає її як вер -
хов ну, не за леж ну, – вла с тивість дер жа ви. Термін «на род ний» в да но му сло во -
спо лу ченні пов’язує оз на че ну ха рак те ри с ти ку дер жа ви з пев ним суб’єктом
(дер жа ва на ро ду), і тим са мим виз на чає як ха рак те ри с ти ку са мо го яви ща
«народ ний су ве ренітет», так і політи ко-пра во вий ста тус людсь кої спільно ти –
на ро ду. 

Слід за зна чи ти, що в юри дичній на уці не є ос та точ но виріше ним пи тан ня
про при ро ду і ха рак тер су ве реніте ту су час ної дер жа ви. У зв’яз ку з цим вчені
пе рей ма ють ся пи тан ня ми про су ве ренітет як вер хо вен ст во дер жав ної вла ди
все ре дині країни і її не за лежність як ос нов ну (сутнісну вла с тивість) чи дру го -
ряд ну оз на ку дер жа ви; про за сад ни чий чи при клад ний ха рак тер су ве реніте ту
що до дер жа ви і дер жав ної вла ди5. В на уковій літе ра турі су ве ренітет тлу ма чать
не ли ше як оз на ку дер жа ви, а і як вла с тивість дер жав ної вла ди або вза галі ото -
тож ню ють їх. У цьо му пи танні ми не мо же мо не по го ди ти ся з М. М. Мар чен -
ком, що ото тож нен ня су ве реніте ту і дер жав ної вла ди прак тич но оз на чає виз -
нан ня вер хо вен ст ва вла ди не знач ної ча с ти ни суспільства – вла да рю ю чих
верств, груп, кланів і т. ін. над усім суспільством, як офіційний пред став ник
яко го ви с ту пає дер жа ва6. Крім то го, подібні ото тож нен ня, на на шу дум ку, ніве -
лю ють зна чимість прин ци пу на род но го су ве реніте ту, що є підґрун тям для су -
ве реніте ту дер жа ви, пе ре тво рю ють йо го у фор маль ний прин цип, який не по -
тре бує за ко но дав чо го на пов нен ня. В та ко му ви пад ку на род ви с ту пає як пев на
аб ст ракція, а на ро до влад дя, по суті, мож на вва жа ти фікцією. Подібні тлу ма -
чен ня, на на шу дум ку, аб со лют но не сумісні з ха рак те ри с ти кою су час ної дер -
жа ви як де мо кра тич ної, су ве рен ної і пра во вої. 

На роз ви ток за зна че но го пи тан ня за ува жи мо, що цінність ідеї на род но го
су ве реніте ту в про цесі її істо рич но го роз вит ку в різні ча си підда ва ла ся сумніву
ба га ть ма вче ни ми, зо к ре ма, і у зв’яз ку із довільним тлу ма чен ням по нят тя «на -
род», ба чен ням у ньо му не більш ніж аб ст ракції та пра во вої фікції, «за якою в
ре аль ності сто ять ок ремі гру пи і осо би, внаслідок чо го на род не здат ний бу ти
суб’єктом вла ди і політи ки»7, наділен ням йо го зне важ ли ви ми, при низ ли ви ми
ха рак те ри с ти ка ми, з відмо вою на ро дові у ста тусі «суб’єкта пра ва», із за пе ре -
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чен ням йо го існу ван ня як ре аль но го яви ща. Та кий стан ре чей зу мов ле ний ря -
дом об’єктив них і суб’єктив них фак торів: ста ном роз вит ку суспільства, рівнем
куль ту ри, освіти, оцінкою тих чи тих форм політич ної ор ганізації суспільства,
ви ко ри с тан ням тих чи інших те о ре ти ко-ме то до логічних підходів до
досліджен ня відповідних суспільно-політич них та юри дич них явищ.

Ли ше по сту по во, го ло вним чи ном із по ши рен ням політич них прав на різні
вер ст ви на се лен ня, визріває ідея на ро ду як спільно ти рівно прав них гро ма дян,
як політич ної цілісності. Про те не все так од но знач но, і в су часній юри дичній
на уці не має за галь но виз на но го та за галь но прий ня то го тлу ма чен ня по нят тя
«на род». За ува жи мо, що в ході не од но ра зо во го об го во рен ня цьо го пи тан ня в
ООН відзна ча лась йо го складність і вис лов лю ва ли ся сумніви з при во ду ре аль -
ності і навіть ба жа ності ви роб лен ня та ко го універ саль но го виз на чен ня, яке б
мог ло за сто со ву ва ти ся в усіх регіонах світу та охоп лю ва ло б усі по тенційно
мож ливі си ту ації8.

Сво го ча су Міжна род на комісія юристів у зв’яз ку із роз гля дом подій у
Східно му Па ки с тані ре ко мен ду ва ла для виз на чен ня на родів ви ко ри с то ву ва ти
такі кри терії: спільність історії, ра сові та етнічні, куль турні і мовні, релігійні
та іде о логічні зв’яз ки, спільне ге о графічне місцез на хо д жен ня, спільна еко -
номічна ос но ва, до стат ня чи сельність да но го ут во рен ня9. Ці кри терії, на на шу
дум ку, за слу го ву ють на ува гу, про те їх за сто су ван ня не мо же бу ти од но знач -
ним для різних си ту ацій та регіонів. 

Як філо софсь ка ка те горія, на род – це зв’яза на од на ко вим по хо д жен ням і
мо вою куль тур на спільно та лю дей, яка є справжнім і єди ним носієм об’єктив -
но го ду ху10. Вчені відзна ча ють, що це по нят тя – збірне, уза галь не не і тим
самим аб ст ракт не11. В довідко вих юри дич них ви дан нях ствер д жується, що
«на род – це збірне по нят тя, кон ст рукція людсь ко го ро зу му, яке вклю чає в се бе
на се лен ня да ної дер жа ви (гро ма дян, які постійно про жи ва ють в дер жаві, іно -
земців та осіб без гро ма дян ст ва), яке ут во рює єди ну соціаль но-еко номічну і
політич ну спільно ту»12. В на уковій літе ра турі відзна чається, що «те орія не ви -
ро би ла єди но го підхо ду до виз на чен ня по нят тя «на род», свідчен ням чо го є такі
йо го інтер пре тації: на род – гро ма дя ни всіх національ но с тей, що меш ка ють на
те ри торії да ної дер жа ви; на род – це су купність фізич них осіб, підпо ряд ко ва -
них вер ховній владі; на род – су купність ок ре мих осіб, що вхо дять до скла ду
дер жа ви, су купність членів дер жа ви, суб’єкт і об’єкт дер жав ної вла ди; на род –
стійка су купність лю дей, що істо рич но скла ла ся на певній те ри торії, має
спільні, віднос но сталі особ ли вості мо ви і куль ту ри, а та кож ос мис лен ня своєї
єдності й відмінності се ред інших подібних ут во рень, що відо б ра жається у са -
мо назві; на род – на се лен ня дер жа ви то що»13. Відо мий дослідник де мо кратії
Д. Сар торі на во дить такі інтер пре тації на ро ду: 1) на род – це бук валь но кож -
ний; 2) на род – це не виз на че на кількість (ду же ба га то); 3) на род – це ниж чий
клас; 4) на род – це пев на не подільна єдність, ор ганічна цілісність; 5) на род –
це більша ча с ти на, ви ра же на прин ци пом аб со лют ної більшості; 6) на род – це
більша ча с ти на, ви ра же на прин ци пом об ме же ної більшості14.

В юри дичній літе ра турі ствер д жується, що ще у XVII–XIX століттях
термін «на род» на був двох взаємо пов’яза них зна чень: на род як су купність усіх
гро ма дян, що ут во рює політич ну спільно ту, і на род як су купність усіх ви -
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борців (ви бор чий кор пус)15. От же, пер шою оз на кою в ха рак те ри с тиці на ро ду є
«спільно та». Пи тан ня по ля гає в то му, що ро бить різно маніття суб’єктів, їх
груп та інте ресів спільно тою, що їх об’єднує. Оче вид но, індивіди пов’язані
спільним по хо д жен ням, мо вою та куль ту рою мо жуть бу ти чле на ми різних
політич них спільнот у зв’яз ку з тим, що про жи ва ють во ни в різних дер жа вах,
або бу ти чле на ми однієї політич ної спільно ти, хо ча відрізня ти ся від неї по хо -
д жен ням, мо вою і куль ту рою (особ ли во з інтен сифікацією міграційних про -
цесів у світі). Про те кож на та ка політич на спільно та має при чи ни сво го ут во -
рен ня в самій собі. Це за до во лен ня інте ресів скла до вих спільно ти (індивіду -
аль них та гру по вих) че рез ре алізацію інте ре су спільно ти. Ще Ци це рон, на ма -
га ю чись виз на чи ти ка те горію «на род», підмітив, що це не будь-яке об’єднан ня
лю дей, а об’єднан ня, в ос нові яко го – спільність інте ресів та уз го д женість у
пи тан нях пра ва16. Цей спільний інте рес є в ос нові спільної (за галь ної) волі
індивідів і ціло го. Спільна во ля (інте рес) не оз на чає по вне по гли нан ня
індивіду аль них воль (інте ресів). Во ни зна хо дять ся в діалек тич но му зв’яз ку.
Спільна во ля фор мується за вдя ки во лям індивіду аль ним, а ос танні, в свою
чер гу, зна хо дять свою підста ву і ви яв (ре алізацію) са ме че рез пер шу. 

Як су купність гро ма дян усіх національ но с тей, – спільно та, об’єдна на пра -
во вим зв’яз ком у дер жа ву, – пред став ле ний на род у пре ам булі Кон сти туції
України. При цьо му склад цієї спільно ти ха рак те ри зується поліетнічністю.
Подібним чи ном ха рак те ри зується на род у Кон сти туції Російської Фе де рації
(пре ам бу ла). Ха рак те ри с ти ка на ро ду як су куп ності гро ма дян відтво рюється і в
офіційних на звах ря ду дер жав: Ал жирсь ка На род на Де мо кра тич на Ре с публіка,
Ки тайсь ка На род на Ре с публіка, Ко рейсь ка На род но-Де мо кра тич на Ре с публіка. 

У статті 2 Кон сти туції Ре с публіки Ма ке донія навіть ствер д жується, що су -
ве ренітет по хо дить від гро ма дян і на ле жить гро ма дя нам. В та ко му ви пад ку те -
о ре тич но вер хо вен ст во на ро ду роз па дається на вер хо вен ст во гро ма дян, а су ве -
ренітет на ро ду скла дається із су куп ності су ве ренітетів гро ма дян, що за пе ре чує
оз на ку не подільності су ве реніте ту, чим ми не по го д жуємось. 

Справді, взаємозв’язок ка те горій «на род» і «гро ма дя ни» як ціло го і ча с ти -
ни, при наймні за змістом Кон сти туції Ук раїни, не вик ли кає сумніву. Але на -
род – це не про сто су купність гро ма дян, що про жи ва ють на певній те ри торії.
Ця су купність ут во рюється внаслідок різно маніття соціаль них (політич них,
еко номічних, куль тур них) зв’язків між індивіда ми, що зу мов лені праг нен ня ми
за до во лен ня їхніх спільних та індивіду аль них інте ресів в соціальній, еко -
номічній, політичній, куль турній та інших сфе рах. Такі життєво важ ливі інте -
ре си не мо жуть бу ти ре алізо вані по за ме жа ми політич ної ор ганізації
суспільства, го ло вним інстру мен том якої ви с ту пає пра во. Відповідно інди -
віди – носії різно манітних інте ресів у такій ор ганізації не мо жуть не бу ти
суб’єкта ми пра ва й учас ни ка ми різно манітних пра вовідно син. От же, на род по -
стає як ор ганізо ва на в дер жа ву спільно та гро ма дян і взаємозв’язків між ни ми,
що ґрун тується на не обхідності за до во лен ня їхніх спільних та індивіду аль них
по треб. Та ким чи ном, мож на ствер д жу ва ти, що Ук раїнський на род – це гро ма -
дя ни Ук раїни, об’єднані спільністю політич них, соціаль них, еко номічних, ду -
хов них інте ресів і цінно с тей, які ра зом ви с ту па ють носієм су ве реніте ту і єди -
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ним дже ре лом вла ди в дер жаві. Та ким чи ном, соціаль ний суб’єкт, ви ко нує
різні ролі: як еле мент дер жа ви – політич на спільно та, як носій публічної вла -
ди – спільно та юри дич на, суб’єкт пра ва. Ці дві основні ролі на ро ду об’єдну -
ють ся в одній функції – він про ду кує публічну політич ну вла ду. 

В умо вах мир но го, ево люційно го роз вит ку на род ний су ве ренітет не мож ли -
вий в прин ципі в суспільстві, чле ни яко го поз бав лені невідчу жу ва них гро ма -
дянсь ких і політич них прав та сво бод. У цьо му гу маністич на сутність ідеї на -
род но го су ве реніте ту. Діалек ти ка взаємозв’яз ку між су ве реніте том на ро ду і
пра ва ми та сво бо да ми лю ди ни і гро ма дя ни на по ля гає в то му, що ос танні є умо -
вою і за со бом за без пе чен ня на ро до влад дя. Ця діалек ти ка підтвер д жується
історією роз вит ку те орії прав лю ди ни та ідеї су ве реніте ту, те о ре тич ним
підґрун тям яких бу ла не обхідність ут вер д жен ня світської і пра во вої дер жа ви,
іде ал якої в ос нові своїй мав ви мо гу єди но го і рівно го для всіх пра ва. То му за -
ко номірно, що відлік пер шо го по коління прав лю ди ни пов’язується з ча сом
руй ну ван ня ста но вих ра мок се ред нь овічно го суспільства, вста нов лен ня юри -
дич ної рівності. Пер ше по коління прав лю ди ни, як відо мо, ста нов лять невідчу -
жу вані осо бисті (гро ма дянські) і політичні пра ва: пра во на сво бо ду совісті і
релігії, дум ки і сло ва, пра во на жит тя, сво бо ду і без пе ку, пра во на участь у
здійсненні дер жав них і суспільних справ, пра во на су до вий за хист то що.
Політич ним пра вам тут на ле жить особ ли ва роль, во ни вип ли ва ють із са мої ідеї
на род но го су ве реніте ту. Зв’язок між на род ним су ве реніте том і політич ни ми
пра ва ми і особ ли во пра вом на участь у здійсненні дер жав ної вла ди, як точ но
підміче но Т. Ша по вал, відо б ра жає сутність вла ди на ро ду, участь у здійсненні
якої, ре алізу ю чи відповідні пра ва, мо же бра ти кож ний дієздат ний гро ма дя -
нин17. 

В су час но му кон сти туційно му праві Ук раїни вва жається за галь но виз на -
ним, що «на род» є суб’єктом пра ва вза галі (в пер шу чер гу, кон сти туційно го
пра ва) і мо же ви с ту па ти як суб’єкт пев них кон сти туційно-пра во вих відно син. 

За змістом Кон сти туції Ук раїни ви ключ но на ро дові на ле жить пра во виз на -
ча ти і зміню ва ти кон сти туційний лад (стат тя 5), і ви ключ но на род на все ук -
раїнсько му ре фе рен думі мо же вирішу ва ти пи тан ня про зміну те ри торії
України (стат тя 73). Як що під кон сти туційним ла дом ро зуміти пев ну фор му
ор ганізації дер жа ви і суспільства, виз на че ну і закріпле ну в кон сти туційно му
по ряд ку18, то пра во на ро ду виз на ча ти і зміню ва ти фор му ор ганізації дер жа ви і
суспільства при пу с кає і пра во виз на чен ня змісту, са мої сут ності дер жа ви і
вибір форм та ко го виз на чен ня. Підґрун тя та кої «кон сти туційної» пра во здат -
ності на ро ду ста но вить пра во на ро ду на опір гноб лен ню, що є при род ним пра -
вом людсь кої спільно ти. 

От же, як суб’єкт політики і права на род Ук раїни во лодіє універ саль ною
політич ною пра во здатністю, що зна хо дить своє ви ра жен ня у йо го праві на са -
мо виз на чен ня. У статті 1 Міжна род но го пак ту про гро ма дянські і політичні
пра ва пря мо виз на чається, що всі на ро ди ма ють пра во на са мо виз на чен ня, в
си лу яко го во ни вільно вста нов лю ють свій політич ний ста тус і вільно за без пе -
чу ють свій еко номічний, соціаль ний і куль тур ний роз ви ток. Ре алізація на ро -
дом пра ва на са мо виз на чен ня пе ред ба чає вільне вста нов лен ня ним сво го
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політич но го ста ту су як у внутрішньо дер жав них, так і в міжна род них відно -
синах. 

Вер хов не пра во на ро ду на виз на чен ня змісту і форм своєї ор ганізації за пе -
ре чує будь-яку йо го за лежність у цьо му пи танні від будь-ко го. У ши ро ко му
сенсі не за лежність оз на чає відсутність, за пе ре чен ня за леж ності від будь-ко го,
будь-чо го та відсутність об ме жень у діях, а в да но му ви пад ку – об ме жень
іншою вла дою. От же, «на род ний су ве ренітет» оз на чає вер хо вен ст во не за леж -
ність і відсутність об ме жен ня вла ди на ро ду інши ми суб’єкта ми вла ди. Фор -
маль но вла да на ро ду об ме же на індивіду аль ни ми пра ва ми і сво бо да ми. Змісто -
вно пра во політич ної спільно ти ґрун тується на невідчу жу ва ності і не по руш -
ності прав та сво бод її членів. У цьо му, на на шу дум ку, по ля гає
«конфліктність» те орії на род но го су ве реніте ту, оскільки її підґрун тя ста нов -
лять дві діаме т раль но про ти лежні за са ди – прин ци пи: індивіду алізму і ко лек -
тивізму. По си лен ня кож но го ок ре мо го з них у про цесі прак тич ної ре алізації
обов’яз ко во при зво дить до ви к рив лен ня ідеї і відда лен ня від іде аль ної мо делі
на род но го су ве реніте ту. А за без пе чен ня їх ди намічної рівно ва ги є ме тою і за -
вдан ням те орії і прак ти ки су час но го кон сти туціоналізму. 

Не об ме женість вла ди на ро ду оз на чає не мож ливість об ме жен ня – невідчу -
жу ваність і бе зу мовність – йо го пра ва на вла ду, що за змістом Кон сти туції
України оз на чає не при пу с тимість об ме жен ня пра ва на ро ду виз на ча ти і зміню -
ва ти кон сти туційний лад. 

От же, вер хо вен ст во, не за лежність і не об ме женість пра ва на ро ду на вла ду
фор му ють зміст ка те горії «на род ний су ве ренітет». Та ким чи ном, у змісті
понят тя «на род ний су ве ренітет» су ве ренітет є виз на чаль ною якістю на ро ду,
що дає нам підста ви вва жа ти су ве ренітет вла с тивістю не ли ше дер жа ви, а й
народу. 

Роз г ля ну тим не ви чер пу ють ся про бле ми виз на чен ня по нят тя і змісту на -
род но го су ве реніте ту. Су часні політичні ре алії світу став лять пе ред на уков ця -
ми нові за вдан ня, досліджен ня на род но го су ве реніте ту з ог ля ду на по ши рен ня
тен денцій «тран зи ту де мо кратії», регіоналізації, над дер жав ності і та ке інше,
що підтвер д жує не обхідність по даль шої роз роб ки оз на че ної про бле ма ти ки.
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УДК 342.4
Т. А. ФРАН ЦУЗ-ЯКО ВЕЦЬ,
кан ди дат юри дич них на ук

СУ ЧАСНІ ДВО ПА ЛАТНІ ПАР ЛА МЕН ТИ 
ТА ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЇХ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУК ТУ РИ

У статті досліджу ють ся пи тан ня ор ганізації діяль ності су час них біка ме раль них
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Діяльність усіх гілок вла ди в Ук раїні сьо годні за знає політич но го впли ву,
що істот но по ру шує ба ланс між ни ми. Для ук раїнсько го пар ла мен ту, який пер -
ма нент но пе ре бу ває на стадії по шу ку доцільних ком промісів між існу ю чи ми
політич ни ми си ла ми, оз най ом лен ня з досвідом діяль ності за рубіжних пар ла -
ментів є не обхідною умо вою йо го ефек тив но го функціону ван ня, ад же за -
рубіжний досвід дер жав ної вла ди та ре алізації політи ки відіграє ве ли ку роль у
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роз вит ку кож ної країни. Бе ру чи за ос но ву ефек тивні та ре зуль та тивні до сяг -
нен ня роз ви не них країн та адап ту ю чи їх до ха рак тер них оз нак ре алізації дер -
жав ної вла ди та національ ної мен таль ності, Ук раїнська дер жа ва мо же
відповіда ти ви мо гам ча су в ме жах своїх мож ли во с тей. 

В кон тексті да но го досліджен ня ува га зо се ре д жується на прак тиці
внутрішньої ор ганізації су час них біка ме раль них пар ла ментів де мо кра тич них
країн. 

У статті ви ко ри с та но кон сти туції су час них дер жав, рег ла мен ти па лат 
пар ламентів, ко мен тарі до них, а та кож досліджен ня провідних вче них –
К. В. Ара новсь ко го, М. В. Баг лая, В. А. Ту ма но ва, Б. С. Кри ло ва, П. Льо ке
та ін.

Різно маніття ор ганізації діяль ності дво па лат них пар ла ментів в країнах
Євро пи тісно пов’яза не з відмінно с тя ми форм правління і дер жав но го ус т рою.
Па ла ти пар ла ментів са мостійно ор ганізо ву ють свою ро бо ту і фор му ють не -
обхідні внутрішні ор га ни для успішно го функціону ван ня. 

Важ ли ву роль в ор ганізації діяль ності ви щих пред став ниць ких ор ганів
відігра ють ут во рені пар ла мен том партійні гру пи та фракції, ад же са ме во ни
роз кри ва ють сутність пар ла ментсь кої про це ду ри. Струк ту ра та ких ор ганів,
ком пе тенція, фор ми і ме то ди їх діяль ності у па ла тах пар ла ментів є де що схо -
жи ми між со бою, про те ма ють і певні відмінності. 

Як свідчить досвід ро бо ти дво па лат них пар ла ментів, па ла ти пар ла мен ту
но во го скли кан ня ут во рю ють постійні комісії чи коміте ти. Їх фор му ван ня
відбу вається, як пра ви ло, на міжпартійній ос нові, а діяльність про дов жується
до кінця стро ку. Са ме в комісіях, коміте тах здійснюється більша ча с ти на ро бо -
ти де пу татів чи се на торів, а об го во рен ню пи тань на публічних засідан нях па -
лат пе ре дує про цес підго тов ки в постійних комісіях та коміте тах. Фран цузь кий
дослідник П. Льо ке до реч но порівню вав пар ла ментсь ку ро бо ту з айс бер гом і
ствер д жу вав, що публічні засідан ня па лат – це ли ше ви ди ма, «над вод на» йо го
ча с ти на. В них вар то вба ча ти не більше ніж ви с та ву, що розігрується для
публіки вже після то го, як пар ла ментсь ка більшість і уряд дійшли зго ди сто -
сов но за ко но дав чих про по зицій, які ма ють бу ти прий няті у постійних
комісіях [13]. Да не за ува жен ня є цілком влуч ним. Як ба чи мо з прак ти ки,
комісії та коміте ти ма ють фун да мен таль не зна чен ня у функціону ванні не
тільки пар ла ментів, а й політич них си с тем в ціло му. 

У більшості євро пейсь ких країн усі ор га ни па лат пар ла ментів, не за леж но
від здійсню ва них ни ми функцій, іме ну ють ся комісіями. В ан г ло мов них
країнах такі ор га ни на зи ва ють коміте та ми. Постійні коміте ти і комісії ство рю -
ють ся з ме тою підви щен ня ефек тив ності ро бо ти пар ла мен ту. Кількість комісій
та виз на чен ня їхніх функцій відповідає сфе рам національ ної політи ки, а то му
в па ла тах за рубіжних пар ла ментів кількість постійних комісій є до сить знач -
ною. В більшості країн постійні комісії ство рю ють ся відповідно до ос нов них
га лу зей дер жав но го уп равління. За ко но дав ст во пев них за рубіжних країн мо же
місти ти об ме жен ня кількості та ких комісій. Скажімо, в Італії па ла та де пу татів
на ра хо вує 14 постійних комісій, а в Бун де с тазі Німеч чи ни діє по над 20 ко -
мітетів. 

179РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права



В обох па ла тах пар ла мен ту Франції діє шість постійних комісій. Але по ряд
із постійни ми спеціалізо ва ни ми комісіями кож ної з па лат на ви мо гу уря ду мо -
жуть ство рю ва тись особ ливі ра зові комісії для роз гля ду за ко но про ектів, що
надійшли від ви ко нав чої вла ди [1]. 

В Кон гресі США сфор мо ва но 4 постійні об’єднані коміте ти обох па лат, але
діє знач на кількість постійних комітетів у кожній із них. В Се наті їх 16, а в па -
латі пред став ників – 22. Струк ту ра цих комітетів пе ред ба чає існу ван ня де -
сятків спеціаль них і постійних комітетів, у зв’яз ку з чим за галь не чис ло
комітетів і підкомітетів Кон гре су де я ких скли кань ста но ви ло по над двісті п’ят -
де сят. Са ме то му мож на ствер д жу ва ти, що ос но вою за ко но дав чої вла ди США
є са ме силь на си с те ма комісій з чітко виз на че ним об ся гом ком пе тенції. Ад же
за ко но дав чий про цес в ос нов но му здійснюється в комісіях. Що більше, за ко -
но про ект має ве ликі шан си на схва лен ня па ла тою пред став ників, як що він ре -
ко мен до ва ний відповідним коміте том, а над то ко ли ар гу мен ти коміте ту є пе ре -
кон ли ви ми і рішен ня прий ня то знач ною кількістю го лосів. Комісії є ор га на ми
пле ну му па лат, пе ред яки ми во ни не суть відповідальність, во лодіючи знач ною
ав то номією. 

Вар то звер ну ти ува гу і на ту об ста ви ну, що у Ве ли ко бри танії та в країнах,
які за зна ли впли ву англійської пар ла ментсь кої тра диції, коміте ти мо жуть не
ма ти спеціалізо ва но го ха рак те ру. Скажімо, пред мет діяль ності постійних
комітетів в Па латі гро мад не виз на че ний і в си лу не обхідності спікер Па ла ти
гро мад мо же до ру чи ти од но му з комітетів підго ту ва ти пи тан ня до слу хан ня в
па латі. Окрім то го, постійні коміте ти Па ла ти гро мад пар ла мен ту Ве ли ко бри -
танії фор му ють ся з ме тою роз гля ду кон крет них за ко но про ектів, вне се них до
па ла ти. Виз на чен ня цих комітетів як постійних є умов ним, оскільки їх пер со -
наль ний склад змінюється що ра зу, за леж но від пред ме та за ко но про ек ту, що
вно сить ся на роз гляд. 

У більшості євро пейсь ких країн постійні комісії здійсню ють діяльність із
підго тов ки пи тань для об го во рен ня на пле нар них засідан нях, і по зиція
комітетів мо же виз на ча ти кінце ве рішен ня за ко но давців. Скажімо, в пар ла -
менті Італії існує прак ти ка, згідно з якою за ко но про ект, який од но го лос но
схва ле ний в комісії, мо же бу ти пе ре да ний на підпис пре зи ден тові і всту пи ти в
дію, не про хо дя чи стадію об го во рен ня в па ла тах. 

Пра во де ле гу ва ти за ко но давчі по вно ва жен ня постійним комісіям чи коміте -
там па лат пар ла ментів у роз ви не них країнах є пи тан ням до сить дис кусійним.
Ад же, з од но го бо ку, мож на ствер д жу ва ти, що як що на да ти комісіям пра во
обго во рен ня і прий нят тя за ко но про ектів і про по зицій, то на засідан нях па лат
бу де більше ча су для дис кусій на вко ло най ак ту альніших, най проб лемніших за -
ко но про ектів. Але, з іншо го бо ку, пи тан ня виз на чен ня кри теріїв відбо ру за ко -
но про ектів, які мо жуть роз гля да тись і прий ма тись на рівні комісій, за ли -
шається дис кусійним. До то го ж кла сифікація за ко но про ектів (на ті, які роз гля -
да ти муть ся на рівні комісій, і ті, які бу дуть роз гля да тись і прий ма тись без по се -
ред ньо на засідан нях па лат) вик ли кає сумніви у де мо кра тич ності кри теріїв
тако го відбо ру. Су час на за ко но дав ча прак ти ка діяль ності біка ме раль них пар ла -
ментів де мо кра тич них країн ак цен тує ува гу не на кількості і швид кості
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прийнят тя за конів, а на якості, ви ва же ності та вра ху ванні різно манітних інте -
ресів при прий нятті за конів. Ад же так тич ну ча с ти ну дер жав ної політи ки за без -
пе чу ють підза конні ак ти гла ви суб’єкта фе де рації та ви що го ви ко нав чо го ор га -
ну вла ди, а за ко ни прий ма ють ся з ме тою вре гу лю ван ня най важ ливіших
суспільних відно син, тоб то вирішу ють стра тегічну ча с ти ну дер жав ної
політики. 

У кон тексті де ле гу ван ня ча с ти ни за ко но дав чих по вно ва жень прак ти ка па -
лат пар ла ментів роз ви не них країн є до сить різною. Скажімо, стат тя 75 Кон сти -
туції Іспанії виз на чає, що па ла ти пар ла мен ту мо жуть упов но ва жу ва ти постійні
за ко но давчі комісії прий ма ти за ко но про ек ти і за ко но давчі про по зиції. Але па -
ла ти мо жуть у будь-який мо мент ви ма га ти об го во рен ня і го ло су ван ня на пле -
нар но му засіданні будь-яко го за ко но про ек ту чи про по зиції [3]. Ча с ти на 3
статті 153 Кон сти туції Швей царії вка зує, що комісіям па лат Фе де раль них
Зборів – Національ ної Ра ди та Ра ди кан тонів – не мо жуть бу ти де ле го вані за -
ко но давчі по вно ва жен ня. 

Постійні комісії та коміте ти здійсню ють кон троль і у сфері ви ко нав чої вла -
ди. В країнах із пар ла ментсь ки ми фор ма ми правління об’єктом та ко го кон тро -
лю є діяльність ок ре мих цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, міністерств. З
ог ля ду на це ком пе тенція різних постійних комісій (комітетів) мо же відповіда -
ти струк турі уря ду. 

Окрім то го, існує прак ти ка ство рен ня тим ча со вих комітетів та підкомітетів,
комісій та підкомісій па лат, са мостійних ор ганів, які наділені су до ви ми та
квазісу до ви ми по вно ва жен ня ми. 

Спеціальні комісії (коміте ти) ма ють різне при зна чен ня. Так, у Франції
спеціальні комісії мо жуть ство рю ва ти ся в обох па ла тах пар ла мен ту для роз гля -
ду кон крет них за ко но про ектів. Спеціальні коміте ти па лат Кон гре су США
досліджу ють різні пи тан ня у сфері пра во за с то су ван ня, в то му числі го ту ють і
за ко но давчі ре ко мен дації. 

Особ ли вим є ме ханізм дії об’єдна них комісій та комітетів, які пред став ля -
ють обидві па ла ти на па ри тет них за са дах. Дані комісії ство рю ють ся з ме тою
по до лан ня розбіжно с тей між па ла та ми, які мо жуть ви ни ка ти в про цесі роз гля -
ду кон крет них за ко но про ектів. За зви чай до скла ду уз го д жу валь них комісій
(комітетів) вхо дять де пу та ти – чле ни постійних комісій, в яких роз гля дав ся за -
ко но про ект під час йо го про хо д жен ня в па ла тах. 

З ог ля ду на те, що однією із оз нак де мо кратії є ба га то партійність, істот не
зна чен ня для пар ла ментсь кої діяль ності має партійна скла до ва. Ефек тив на
діяльність пар ла ментсь ких фракцій, як пра ви ло, свідчить про де мо кра тич ний
пар ла ментсь кий ре жим. 

Пар ла ментські фракції (гру пи) виз на ча ють ся як уг ру пу ван ня в складі
політич ної партії в пар ла менті [2, 490].

Умо ви ство рен ня пар ла ментсь ких фракцій чітко виз на ча ють ся за ко но дав -
ст вом кож ної країни. Як пра ви ло, фракції реєстру ють ся у спіке ра чи в бю ро па -
ла ти і об’єдну ють де пу татів ви що го пред став ниць ко го ор га ну, які на ле жать до
тієї чи тієї партії, або до три му ють ся тих са мих по глядів. Кількість де пу татів
мо же бу ти різною. В Національ них Збо рах пар ла мен ту Франції для ство рен ня
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фракції потрібно не менш ніж 30 де пу татів. 1988 p. до Рег ла мен ту пар ла мен ту
Франції бу ло вне се но зміни: мінімаль но не обхідне чис ло де пу татів для
утворен ня пар ла ментсь кої гру пи в Національ них Збо рах бу ло ско ро че но до
20 чо ловік, а кількість фракцій у Національ них Збо рах – до 5, у Се наті –
до 6 [7, 167]. 

В Бун де с тазі ФРН комітет із кількістю менш ніж 15 членів мож на ство ри -
ти тільки за відповідним доз во лом пре зи ден та па ла ти. Рег ла мент Па ла ти де пу -
татів італійсько го пар ла мен ту (стат тя 26) пе ред ба чає, що мінімаль ний
кількісний склад пар ла ментсь кої гру пи має ста но ви ти 20 де пу татів. Пар ла мен -
тарі, які вхо дять до скла ду пар ла ментсь кої гру пи чи сельністю мен ше 20 осіб,
мо жуть об’єдна ти ся з іншою гру пою з тим, щоб їх кількісний склад до сяг вста -
нов ле но го мініму му [11, 65]. Се на то ри, які не ма ють намірів ввійти до якоїсь
із фракцій, мо жуть ство ри ти зміша ну фракцію. 

Кількість де пу татів, які мо жуть ут во рю ва ти пар ла ментсь ку фракцію, пев -
ною мірою за ле жить від кількісно го скла ду па лат пар ла мен ту. Пріори тет у виз -
на ченні мінімаль но го кількісно го скла ду для ут во рен ня де пу татсь ких
обўєднань на ле жить про це дур ним пра ви лам, закріпле ним у рег ла мен тах пар -
ла ментів. Прак ти ка свідчить, що чим чис ленніша гру па, то більшим впли вом
во на ко ри с тується. У політич ної партії, яка має в за ко но дав чо му ор гані
найбільшу фракцію, – більше мож ли во с тей для об ран ня своїх пред став ників
на керівні по са ди та при фор му ванні пар ла ментсь ких ор ганів. У цьо му кон -
тексті Рег ла мент Бун де с та гу ФРН вка зує, що ста но ви ще фракцій виз на чається
їх кількісним скла дом. При рівній кількості фракцій пи тан ня їх ста но ви ща виз -
на чається шля хом же реб ку ван ня, яке про во дить ся го ло вою Бун де с та гу на
засіданні па ла ти. 

Відо мо, що пар ла ментські гру пи мо жуть впли ва ти на вирішен ня знач но го
ко ла пи тань, від виз на чен ня по ряд ку ден но го пле нар них засідань, ха рак те ру
про ве ден ня де батів і до за ко но дав чої про це ду ри. Так, фракції ви су ва ють своїх
кан ди датів на керівні по са ди в пар ла менті та йо го ор га нах. При фор му ванні та -
ких пар ла ментсь ких ор ганів, як Бю ро Національ них Зборів у Франції, Ра да
старійшин ФРН, а та кож постійних комісій вра хо ву ють ся інте ре си усіх де пу -
татсь ких фракцій. Де пу татські фракції мо жуть бра ти участь у фор му ванні по -
ряд ку ден но го пар ла мен ту. Хоч здебільшо го да на функція є пре ро га ти вою пре -
зи ден та і уря ду. На при клад, згідно зі ст. 48 Кон сти туції Франції «по ря док ден -
ний засідан ня Па лат пе ред ба чає об го во рен ня за ко но про ектів, що вне сені уря -
дом, і за ко но дав чих про по зицій, які ним прий няті, в по ряд ку пріори те ту і чер -
го вості, вста нов ле ної уря дом» [12]. У Па латі де пу татів італійсько го пар ла мен -
ту існує інша про це ду ра виз на чен ня по ряд ку ден но го, в якій де пу татські
фракції бе руть ак тив ну участь. 

При клад за рубіжних дер жав свідчить, що пар ла ментські фракції мо жуть
ви с ту па ти суб’єкта ми за ко но дав чої ініціати ви, оскільки мо жуть про по ну ва ти
про ек ти ре зо люцій з ок ре мих пи тань, по да ва ти пись мові за пи ти уря дові, ви су -
ва ти ви мо ги ство рен ня слідчих комісій. Окрім то го, де пу татські фракції
наділені про це дур ни ми пра ва ми. Скажімо, фракціям Бун де с ра ту ФРН на да но
пра во ви ма га ти прий нят тя рішен ня про вик лик на засідан ня чле на Фе де раль -
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но го уря ду. Де пу тат, що ви с ту пає від імені однієї із фракцій, ко ри с тується пев -
ни ми пе ре ва га ми пе ред де пу та том, який ви с ту пає від се бе осо би с то. 

Важ ли ва і та об ста ви на, що го ло ва ми партійних фракцій, як пра ви ло, оби -
ра ють ся най ак тивніші пар ла мен тарії та найвідоміші політи ки, які до сить ча с -
то пре тен ду ють та кож на зай нят тя ва кант них по сад у пар ла менті та уряді
країни. Окрім то го, го ло ви фракцій ма ють особ ливі по вно ва жен ня при виз на -
ченні по ряд ку ден но го та при зна ченні до повідачів з тих чи тих пи тань. Як
відзна чає П. Ле ше, «Не фор маль ний кон сен сус уря ду до ся гається че рез партії.
На ба га то більшу роль, ніж уряд, відігра ють керівни ки партійних фракцій, які
ство рю ють мож ливість для до сяг нен ня кон сен су су» [8]. 

Іншим мо мен том, вар тим ува ги, є те, що са ме пар ла ментські гру пи є
своєрідною лан кою між уря дом і гро мадсь кою дум кою. З ог ля ду на це однією
з оз нак пар ла ментів де мо кра тич них країн є пря ма за бо ро на ство рен ня де пу -
татсь ких фракцій в пар ла менті інак ше, як на ос нові політич но го кри терію. Рег -
ла мент Національ них Зборів Франції сто сов но цьо го пи тан ня чітко вста нов -
лює, що «не мо жуть бу ти ство рені фракції, які за хи ща ють при ватні, місцеві чи
про фесійні інте ре си». Да не по ло жен ня є до сить важ ли ве не ли ше для па лат
пар ла мен ту Франції, а й для пар ла мен ту будь-якої країни, ад же го ло ви
партійних фракцій, окрім то го, що во ни наділені особ ли ви ми по вно ва жен ня -
ми, ча с то пре тен ду ють на ва кантні по са ди як в пар ла менті, так і в уряді [12]. 

Тоб то ста но ви ще де пу татсь ких фракцій в пар ла менті різне і чітко за ле жить
від то го, ко т ра з політич них партій во лодіє найбільшою фракцією, ад же са ме
та ка політич на партія має найбільше шансів для об ран ня своїх пред став ників
на керівні по са ди, при фор му ванні пар ла ментсь ких ор ганів на по чат ку легісла -
ту ри. Рег ла мент Бун де с та гу ФРН із цьо го при во ду вка зує, що ста но ви ще
фракцій виз на чається їх кількісним скла дом. При рівній кількості фракцій пи -
тан ня про їх ста но ви ще виз на чається за до по мо гою же реб ку ван ня, що про во -
дить ся го ло вою бун де с та гу на засіданні па ла ти. 

Од ним із важ ли вих еле ментів струк ту ри дво па лат но го пар ла мен ту є йо го
керівний ор ган, який мо же бу ти од но осібним або ко легіаль ним. У біка ме раль -
них пар ла мен тах да ний ор ган ство рю ють у кожній із па лат. У більшості країн
керівний ор ган фор мується на період скли кан ня пар ла мен ту, в де я ких він
функціонує про тя гом однієї чер го вої сесії. На при клад, у Франції бю ро
Національ них Зборів ут во рю ють на весь період скли кан ня, а бю ро Се на ту –
після кож но го ча ст ко во го онов лен ня скла ду па ла ти. Бю ро фор мується на ос -
нові про порційно го пред став ництва партійних фракцій. 

В пар ла менті Ве ли ко бри танії спікер Па ла ти гро мад оби рається пар ла мен -
таріями з їх чис ла на не партійній ос нові. В де я ких пи тан нях пар ла ментсь ка
діяльність, яка рег ла мен тується вста нов ле ни ми пра ви ла ми і за ко на ми, ре гу -
люється рішен ня ми спіке ра (на при клад, що до пи тань до пу с ти мості вне сен ня
по пра вок до за конів і на дан ня сло ва та ви бо ру ви с ту па ю чих). То му
об’єктивність по глядів та спра вед ливість су д жень – це не обхідна ви мо га до
кан ди да та на пост спіке ра. Лорд-канц лер – го ло ва Па ла ти лордів – фор маль но
є по се ред ни ком між пар ла мен том і мо нар хом. За по ру ка політич ної не упе ре д -
же ності спіке ра – те, що він не бе ре без по се ред ньої участі в де ба тах і має пра -
во го ло су ва ти в то му ви пад ку, ко ли го ло си поділи лись порівну. 
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На відміну від політич но го ней т раліте ту спіке ра в пар ла менті Ве ли ко бри -
танії, у США на по са ду спіке ра Па ла ти пред став ників Кон гре су завжди оби -
рається пред став ник тієї політич ної партії, яка пред став ле на більшістю у пар -
ла менті. І не зва жа ю чи на те, що спікер не очо лює більшість у па латі, йо го дії,
самі по собі, мо жуть слу гу ва ти орієнти ром для по ведінки відповідної ча с ти ни
її членів. Крім то го, на відміну від спіке ра Па ла ти гро мад пар ла мен ту Ве ли ко -
бри танії, спікер Па ла ти пред став ників Кон гре су США го ло сує в па латі на за -
галь них підста вах. 

У ба га ть ох біка ме раль них пар ла мен тах керівний ор ган па лат має ко легіаль -
ний ха рак тер, кількісний склад яко го мо же знач но різни тись. 

До сить ціка вою є прак ти ка па лат пар ла ментів Австрії та ФРН у пи тан нях
заміщен ня по са ди го ло ви ко легіаль но го ор га ну, ко ли за сто со вується по чер го ве
го ло ву ван ня пред став ників суб’єктів фе де рації в ал фавітно му по ряд ку з об ме -
жен ням терміну їх го ло ву ван ня. 

Ос нов на функція керівних ор ганів па лат по ля гає у за без пе ченні адміністра -
тив ної ав то номії пар ла мен ту та вирішенні ор ганізаційних пи тань пар ла -
ментсь кої діяль ності. Так, Ос нов ний За кон ФРН закріплює по ло жен ня, згідно
з яким пре зи дент ниж ньої па ла ти є го ло вою Бун де с та гу і наділе ний поліцейсь -
кою вла дою; без йо го доз во лу в приміщен нях Бун де с та гу не мо жуть про во ди -
тись ні об шук, ні виїмка [9]. 

Важ ли ва діяльність керівно го ор га ну пар ла мен ту з ог ля ду на здійснен ня
по за пар ла ментсь ких функцій. Так, го ло ва пар ла мен ту (як пра ви ло, ниж ньої
па ла ти) у де я ких країнах має пра во тим ча со во здійсню ва ти діяльність пре зи -
ден та, у ви пад ках до ст ро ко во го при пи нен ня йо го по вно ва жень. У Франції,
окрім то го, що го ло ва верх ньої па ла ти пар ла мен ту наділе ний та ким пра вом, го -
ло ви обох па лат пар ла мен ту во лодіють пра вом при зна чен ня ча с ти ни членів
кон сти туційної ра ди. 

Про аналізо ва на прак ти ка діяль ності дво па лат них пар ла ментів засвідчує,
що роль пар ла ментсь ких політич них груп пов’яза на з їх внутрішньою ор -
ганізацією: чим чис ленніша гру па, то більшим впли вом во на ко ри с тується; од -
нак здійснен ня та ко го впли ву ви ма гає ще й до три ман ня су во рої дис ципліни. 

Більшості дво па лат них за ко но дав чих ор ганів євро пейсь ких дер жав при та -
ман на ком пакт на внутрішня ор ганізація, за на яв ності якої де пу та ти спро можні
ефек тив но го ло су ва ти і об го во рю ва ти за ко но про ек ти. Роль політич них груп
знач на, і чим гру па більша за кількістю своїх пред став ників, тим більшим
впли вом во на ко ри с тується і тим більше ви ма гає до три ман ня чітких про це дур -
них та дис циплінар них пра вил. 

Па ла ти ба га ть ох дво па лат них пар ла ментів ха рак те ри зу ють ся спільни ми
ри са ми внутрішньої ор ганізації, але, як свідчить аналіз, кож но му із пар ла -
ментів вла с ти ва індивіду альність та своєрідність. І це зро зуміло, ад же єди ної
та універ саль ної мо делі для всіх де мо кратій не існує, оскільки сьо годні існу -
ють різно манітні ви ди пар ла ментсь ких про це дур і не мож на од но знач но ска за -
ти, які з них де мо кра тичніші. На томість існу ють ха рак терні особ ли вості об -
ран ня, кількісно го скла ду та політич ної скла до вої, які мо жуть впли ва ти на
особ ли вості внутрішньої ор ганізації пар ла ментів. 
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Важ ли вою за ли шається не скільки внутрішня ор ганізація, скільки ре зуль -
та тивність діяль ності, ко ли пар ла мент не про ти с тоїть суспільству та іншим ор -
га нам дер жав ної вла ди, а дер жа ва стає при род ним за со бом упо ряд ку ван ня
суспільних та дер жав них відно син за для до сяг нен ня ста ну суспільно го бла го -
по луч чя.
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кан ди дат юри дич них на ук

КОН СТИ ТУЦІЙНО-ПРА ВОВІ САНКЦІЇ 
ЯК МІРИ КОН СТИ ТУЦІЙНО-ПРА ВО ВОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ

У статті досліджу ють ся про бле ми кон сти туційно-пра во вих санкцій як мір кон -
сти туційно-пра во вої відповідаль ності. Виз на ча ють ся по нят тя, ха рак терні оз на ки
кон сти туційно-пра во вої санкції та особ ли вості, які відрізня ють їх від мір інших видів
юри дич ної відповідаль ності. Аналізу ють ся ви ди кон сти туційно-пра во вих санкцій та
кри терії їх кла сифікації.

Клю чові сло ва: кон сти туційно-пра во ва відповідальність, міри кон сти туційно-пра -
во вої відповідаль ності, кон сти туційно-пра во ва санкція, кон сти туційний делікт.

Ба та но ва Н. Н. Кон сти ту ци он но-пра во вые санк ции как ме ры кон сти ту ци он но-
пра во вой от вет ст вен но с ти

В ста тье ис сле ду ют ся про бле мы кон сти ту ци он но-пра во вых санк ций как мер кон -
сти ту ци он но-пра во вой от вет ст вен но с ти. Оп ре де ля ют ся по ня тие, ха рак тер ные при -
зна ки кон сти ту ци он но-пра во вой санк ции и осо бен но с ти, ко то рые от ли ча ют их от мер
дру гих ви дов юри ди че с кой от вет ст вен но с ти. Ана ли зи ру ют ся ви ды кон сти ту ци он но-
пра во вых санк ций и кри те рии их клас си фи ка ции.

185РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права



Клю че вые сло ва: кон сти ту ци он но-пра во вая от вет ст вен ность, ме ры кон сти ту ци -
он но-пра во вой от вет ст вен но с ти, кон сти ту ци он но-пра во вая санк ция, кон сти ту ци он -
ный де ликт.

Batanova N. M. Сonstitutional and legal sanctions as measures of constitutional and
legal responsibility

In the article the problems of constitutional and legal sanctions as measures of constitu-
tional and legal responsibility are researched. A concept, characteristic signs of the constitu-
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Ак ту аль ним на пря мом су час ної на уки кон сти туційно го пра ва є досліджен -
ня те о ре ти ко-ме то до логічних за сад кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності,
ме тою яко го є ство рен ня цілісної те орії кон сти туційно-пра во вої відповідаль -
ності як са мостійно го ви ду юри дич ної відповідаль ності. Окрім спе цифічних
підстав, дже рел, суб’єктно-об’єктно го скла ду, кри терієм відо крем лен ня кон -
сти туційно-пра во вої відповідаль ності в са мостійний вид юри дич ної
відповідаль ності є особ ли ва си с те ма мір кон сти туційно-пра во вої відповідаль -
ності – кон сти туційно-пра во вих санкцій. Всебічне досліджен ня да ної про бле -
ма ти ки є вкрай важ ли вим і ак ту аль ним для ро зуміння кон сти туційно-пра во вої
відповідаль ності як са мостійно го ви ду юри дич ної відповідаль ності, її
закріплен ня на кон сти туційно му та за ко но дав чо му рівнях, по кра щен ня ста ну її
ре алізації на прак тиці, а та кож для по шу ку шляхів удо с ко на лен ня да но го
інсти ту ту.

На явність особ ли вих санкцій з яс к ра вим політи ко-пра во вим ха рак те ром
кон ста ту ва ла ся в на уці кон сти туційно го пра ва С. А. Авакь я ном вже в 70-х ро -
ках ми ну ло го століття1, що в свою чер гу доз во ли ло по ру ши ти пи тан ня про
існу ван ня но во го ви ду юри дич ної відповідаль ності – кон сти туційно-пра во вої.
Зго дом да ну про бле ма ти ку досліджу ва ли В. Й. Лучін, В. А. Ви но гра дов,
Н. М. Ко ло со ва та ін. Се ред ук раїнських вче них-кон сти туціоналістів пи тан ню
кон сти туційно-пра во вих санкцій приділя ли ува гу В. Ф. По горілко, В. Л. Фе до -
рен ко, Ю. М. То ди ка та ін.

Са ме особ ли вості кон сти туційно-пра во вих санкцій зу мо ви ли чис ленні дис -
кусії про мож ливість виділен ня їх си с те ми, а без цьо го про бле ма тич но ста ви -
ти пи тан ня про існу ван ня кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності як са мо -
стійно го ви ду юри дич ної відповідаль ності.

Про тя гом дов го го ча су вва жа ло ся, що кон сти туційно-пра во ва санкція не є
обов’яз ко вою, кон сти ту тив ною оз на кою кон сти туційно-пра во вої нор ми.
Справді, не всі кон сти туційно-пра вові нор ми (як і нор ми інших га лу зей)
повністю відповіда ють те о ре тичній мо делі, яка ви хо дить із то го, що по нят тя
«санкція» пов’яза не з так зва ною «логічною струк ту рою» пра во вої нор ми.
Запе ре чу ва ти те, що кон сти туційне пра во рідко закріплює санкції як струк тур -
ний еле мент своїх норм, не мож ли во. Про те це слід вва жа ти рад ше не до ско -
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налістю за ко но дав чої політи ки і техніки, аніж не здо лан ною за ко номірністю та
унікальністю ме то ду кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня. Відсутність
санкцій у ба га ть ох кон сти туційно-пра во вих нор мах зни жує ефек тивність їх дії
і не завжди мо же бу ти ком пен со ва на санкціями інших га лу зей без не без пе ки,
що ці нор ми за ли шать ся без дієво го за хи с ту. Тільки кон сти туційно-пра вові
санкції, що відо б ра жа ють особ ли вості тих суспільних відно син, які за хи ща -
ють ся, мо жуть зве с ти нанівець усі ви го ди від по ру шен ня норм кон сти туційно -
го пра ва2.

На жаль, на сьо годні по ру шен ня більшості кон сти туційно-пра во вих норм
(за ви нят ком хіба що ви бор чо го за ко но дав ст ва) не тяг не за со бою будь-яких
не спри ят ли вих наслідків, то му оче вид но, що во ни по тре бу ють на леж ної си с -
те ми за ходів за хи с ту своїх при писів, яка, по ряд з інши ми санкціями, вклю ча -
ла б і кон сти туційно-пра вові. Крім то го, де які санкції мо жуть бу ти вста нов лені
тільки на кон сти туційно му рівні.

Вчені-кон сти туціоналісти по-різно му підхо дять до виз на чен ня по нят тя кон -
сти туційно-пра во вої санкції. Так, В. Й. Лучін роз гля дає кон сти туційні санкції
че рез «вста нов лені Ос нов ним За ко ном міри дер жав но го при му су..., які за сто со -
ву ють ся у разі кон сти туційно го пра во по ру шен ня та містять йо го ре зуль та тив -
ну пра во ву оцінку»3. На дум ку В. А. Ви но гра до ва, кон сти туційно-пра во ва
санкція – це «виз на че на нор ма ми кон сти туційно го пра ва міра дер жав но го (або
прирівня но го до ньо го суспільно го) впли ву у сфері кон сти туційно-пра во вих
відно син, яка за сто со вується у разі невідповідності фак тич ної по ведінки на -
лежній по ведінці, яка вста нов ле на дис по зицією кон сти туційно-пра во вої нор ми
і містить йо го ре зуль та тив ну оцінку»4. Н. М. Ко ло со ва виз на чає кон сти туційні
санкції як за ко но дав чо закріплені міри при му со во го впли ву що до суб’єкта пра -
ва у разі не ви ко нан ня ним кон сти туційних обов’язків або зло вжи ван ня пра ва -
ми. Для кон сти туційних санкцій та мір за хи с ту ха рак тер на мож ливість при му -
со во го на стан ня не спри ят ли вих наслідків. Про те, на відміну від мір за хи с ту,
кон сти туційні санкції на ста ють тільки за про ти прав ну по ведінку5.

На вряд чи мож на по го ди ти ся з тим, що в по нят тя санкцій не вхо дить на -
стан ня не спри ят ли вих наслідків, оскільки у цьо му ви пад ку важ ко розрізни ти
санкції та інші міри дер жав но го і суспільно го при му су. Ви ще заз на чені та інші
виз на чен ня кон сти туційних санкцій, які пред став лені в юри дичній літе ра турі,
відо б ра жа ють ті чи ті ас пек ти їх ро зуміння, за сно вані перш за все на різних
підхо дах до виділен ня оз нак санкції. Фак тич но спір йде про ті суттєві оз на ки,
які ха рак те ри зу ють санкції вза галі і кон сти туційні санкції зо к ре ма. Йдеть ся, як
пра ви ло, про при мус, не спри ят ливі наслідки, не га тив ну оцінку дер жа вою
про ти прав ної діяль ності. Уяв ляється, що всі во ни од но час но по винні бу ти
при та манні кон сти туційним санкціям. Та ким чи ном, по нят тя санкції, за сно -
вані на одній чи кількох оз на ках, слід виз на ти од но сто ронніми. То му важ ко по -
го ди ти ся з ти ми, хто виділяє санкцію че рез вста нов лені Кон сти туцією міри
дер жав но го при му су: пра вові поз бав лен ня, об тя жен ня, пра вові збит ки6. Да не
по нят тя не вра хо вує дер жав ний та суспільний осуд про ти прав ної по ведінки.

Слід по го ди ти ся з Н. М. Ко ло со вою, що оз на ка ми кон сти туційних санкцій
слід виз на ти не га тив ну оцінку діян ня з бо ку на ро ду, дер жа ви, за ко но дав чо
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оформ ле ний дер жав ний при мус, на стан ня не спри ят ли вих наслідків (пра вові
збит ки, об тя жен ня, тя гар, пра вові поз бав лен ня, ущем лен ня ма теріаль но го або
юри дич но го ха рак те ру)7. 

На на шу дум ку, кон сти туційно-пра во ва санкція – це виз на че на нор ма ми
кон сти туційно го пра ва міра дер жав но го (або прирівня но го до ньо го суспільно -
го) впли ву у сфері кон сти туційно-пра во вих відно син, яка за сто со вується до
суб’єкта у разі вчи нен ня ним кон сти туційно го делікту.

Кон сти туційно-пра вові санкції ма ють низ ку особ ли во с тей, які відрізня ють
їх від мір інших видів юри дич ної відповідаль ності, що доз во ляє виділи ти їх у
са мостійний вид.

По-пер ше, кон сти туційно-пра вові санкції закріплені в Кон сти туції та кон -
сти туційно му за ко но давстві.

По-дру ге, кон сти туційно-пра вові санкції за сто со ву ють ся ши ро ким ко лом
упов но ва же них суб’єктів – ор га на ми за ко но дав чої, ви ко нав чої, су до вої вла ди,
місце во го са мо вря ду ван ня, по са до ви ми осо ба ми, гро ма дя на ми то що – що до
непідзвітних і непідпо ряд ко ва них їм суб’єктів, тим са мим відрізня ю чись від
дис циплінар них стяг нень, які за сто со ву ють ся до працівників і служ бовців у
по ряд ку підлег лості ви ще сто я щи ми ор га на ми та по са до ви ми осо ба ми.
Відрізня ють ся во ни й від по ка рань, які за сто со ву ють ся ви ключ но на підставі
рішен ня су ду, та від адміністра тив них стяг нень, які за сто со ву ють ся як су дом,
так і ор га на ми адміністра тив ної юри с дикції, що є ор га на ми ви ко нав чої вла ди.

По-третє, прак тич но всі кон сти туційно-пра вові санкції є спе цифічни ми й
ха рак тер ни ми ли ше для кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності і не мо жуть
бу ти ви ко ри с тані як санкції інших видів юри дич ної відповідаль ності (ви нят -
ком є, на при клад, відшко ду ван ня ма теріаль ної шко ди, яке мо же бу ти санкцією
не ли ше цивільно-пра во вої, а й кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності).

По-чет вер те, при тяг нен ня до кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності та
за сто су ван ня кон сти туційно-пра во вих санкцій не тяг не для пра во по руш ни ка
су ди мості, що ха рак тер но для криміна ль ної відповідаль ності.

По-п’яте, вищі ор га ни дер жав ної вла ди та по са дові осо би ба га то в чо му
самі виз на ча ють влас ну відповідальність. При вста нов ленні кон сти туційно-
пра во вих санкцій що до цих суб’єктів слід ви хо ди ти з прин ци пу «стри му вань і
про ти ваг», та ким чи ном, щоб міри кон сти туційної відповідаль ності бу ли
взаємно зба лан со вані, а обов’язок од но го був би підкріпле ний по вно ва жен ня -
ми іншо го ор га ну (по са до вої осо би або іншої інстанції відповідаль ності,
напри клад, ви борців) на ви па док її не ви ко нан ня8.

По-шо с те, однією з особ ли во с тей кон сти туційно-пра во вої санкції є те, що
во на за пев них умов мо же за сто со ву ва ти ся і не як санкція9. Так, на при клад,
згідно зі стат тею 126 Кон сти туції Ук раїни суд дя мо же бу ти звільне ний з по са -
ди як у ре зуль таті по ру шен ня кон сти туційно-пра во вих норм (по ру шен ня суд -
дею ви мог про не сумісність по сад, по ру шен ня суд дею при ся ги), так і в ре зуль -
таті до сяг нен ня ним шістде ся тип’ятирічно го віку, не мож ли вості ви ко нан ня
своїх по вно ва жень у зв’яз ку зі ста ном здо ров’я то що. Звільнен ня судді з по са -
ди в ос танніх ви пад ках не бу де кон сти туційно-пра во вою санкцією.

Де які кон сти туційно-пра вові санкції мо жуть за сто со ву ва тись і як міри
політич ної відповідаль ності: відстав ка, відкли кан ня та ін. Так, на при клад,
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відстав ка уря ду мо же бу ти мірою як кон сти туційно-пра во вої, так і політич ної
відповідаль ності. При цьо му в пер шо му ви пад ку не обхідним є на явність кон -
сти туційно го делікту як підста ви на стан ня кон сти туційно-пра во вої
відповідаль ності.

У кон сти туційно-пра вовій на уці не має єдності ду мок що до видів кон сти -
туційно-пра во вих санкцій та їх кла сифікації, оскільки кон сти туційно-пра -
вові санкції є ду же різно манітни ми. Так, Ю. М. То ди ка виділяв такі фор ми
юри дич ної відповідаль ності, як: а) офіційне виз нан ня ро бо ти дер жав но го ор -
га ну, по са до вої осо би не за довільною, вказівка на не доліки в ро боті; б) до ст ро -
ко ве роз фор му ван ня підпо ряд ко ва но го ор га ну; в) усу нен ня кон сти туційно го
по ру шен ня шля хом відміни, при зу пи нен ня дії актів дер жав них ор ганів і гро -
мадсь ких ут во рень; г) об ме жен ня, поз бав лен ня спеціаль но го ста ту су; ґ) при -
мус до ви ко нан ня кон сти туційно го обов’яз ку; д) тим ча со ва за бо ро на (при зу пи -
нен ня) ок ре мих видів чи всієї діяль ності, при му со вий роз пуск (ліквідація);
е) ви ра жен ня не довіри; імпічмент Пре зи ден тові Ук раїни і т. д.10

На дум ку В. Ф. По горілка та В. Л. Фе до рен ка, ос нов ни ми ви да ми кон сти -
туційно-пра во вих санкцій є: відмо ва у реєстрації політич ної партії (стат тя 11
За ко ну Ук раїни «Про політичні партії в Ук раїні»); втра та де пу татсь ко го ман да -
та (статті 79, 81 Кон сти туції); до ст ро ко ве при пи нен ня по вно ва жень Вер хов ної
Ра ди Ук раїни (стат тя 90, п. 8 статті 106 Кон сти туції); усу нен ня з по ста Пре зи -
ден та Ук раїни в по ряд ку імпічмен ту (п. 10 статті 85, стат тя 11 Кон сти туції);
прий нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни ре зо люції не довіри Кабіне ту Міністрів
Ук раїни, що має наслідком відстав ку Уря ду (стат тя 115 Кон сти туції Ук раїни);
при пи нен ня Пре зи ден том Ук раїни по вно ва жень Прем’єр-міністра Ук раїни та
йо го відстав ка (п. 9 ч. 1 статті 106 Кон сти туції); рішен ня Кон сти туційно го Су -
ду Ук раїни про не кон сти туційність за конів та інших пра во вих актів Вер хов ної
Ра ди Ук раїни, актів Пре зи ден та Ук раїни, актів Кабіне ту Міністрів Ук раїни,
пра во вих актів Вер хов ної Ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим, що має
наслідком їх ска су ван ня (стат тя 150 Кон сти туції Ук раїни); ска су ван ня Пре зи -
ден том Ук раїни рішень голів місце вих дер жав них адміністрацій, що су пе ре -
чать Кон сти туції Ук раїни та за ко нам Ук раїни (стат тя 118 Кон сти туції Ук раїни);
вис лов лен ня об лас ною чи рай он ною ра дою не довіри го лові відповідної місце -
вої дер жав ної адміністрації (стат тя 118 Кон сти туції Ук раїни); звільнен ня Вер -
хов ною Ра дою Ав то ном ної Ре с публіки Крим за по го д жен ням із Пре зи ден том
Ук раїни з по са ди Го ло ви Ра ди Міністрів Ав то ном ної Ре с публіки Крим (стат -
тя 136 Кон сти туції Ук раїни); зу пи нен ня ор га на ми су ду рішень ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня з мо тивів їх невідповідності Кон сти туції чи за ко нам
України (стат тя 144 Кон сти туції Ук раїни) та ін. Крім то го, вва жа ють ав то ри,
кон сти туційні санкції мо жуть поділя ти ся на ос новні та до дат кові. На при клад,
стат тя 111 Кон сти туції Ук раїни пе ред ба чає санкцію у ви гляді усу нен ня Пре зи -
ден та Ук раїни з по ста Вер хов ною Ра дою Ук раїни у по ряд ку імпічмен ту
(основ на санкція), а стат тя 105 чин но го Ос нов но го За ко ну виз на чає до дат ко ву
санкцію – поз бав лен ня зван ня Пре зи ден та Ук раїни у разі усу нен ня йо го з по -
ста в по ряд ку імпічмен ту11.

Російські дослідни ки Д. І. На за ров та І. С. На за ро ва виділя ють такі кон сти -
туційні санкції, як усу нен ня Пре зи ден та від по са ди, роз пуск Дер жав ної Ду ми,
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поз бав лен ня де пу татсь кої не до тор кан ності, відстав ка уря ду, виз нан ня Кон сти -
туційним Су дом не кон сти туційни ми за конів, указів Пре зи ден та, по ста нов уря -
ду та інших нор ма тив но-пра во вих актів12. В. М. Бу тилін як міри кон сти -
туційної відповідаль ності на зи ває відмо ву в реєстрації і за бо ро ну, але при цьо -
му не по яс нює, про яку за бо ро ну йдеть ся і що це за відмо ва у реєстрації13.
С. В. На рут то, В. М. Савін, І. Н. Бар циц фор мою кон сти туційної відповідаль -
ності вва жа ють фе де раль не втру чан ня у пра ва суб’єкта фе де рації (вве ден ня
над зви чай но го ста ну14).

Кла сифікації кон сти туційно-пра во вих санкцій теж мо жуть бу ти ду же
різно манітни ми. Так, Ж. І. Ов се пян вва жає, що вихідним має бу ти їх гру пу ван -
ня за кри теріями особ ли во с тей суб’єкта і об’єкта кон сти туційної відповідаль -
ності. У зв’яз ку з цим во на виділяє:

– санкції кон сти туційної відповідаль ності, які пе ред ба ча ють не спри ят ливі
наслідки для са мих ор ганів (по са до вих осіб) публічної вла ди як суб’єктів кон -
сти туційно го пра во по ру шен ня; за сто су ван ня цих санкцій за без пе чує прин цип
вер хо вен ст ва Кон сти туції;

– санкції кон сти туційної відповідаль ності, спря мо вані на ре зуль тат (про -
дукт) діяль ності ор га ну (по са до вої осо би) публічної вла ди – ви да ний ним за -
кон, інший нор ма тив ний акт; за сто су ван ня цьо го ви ду санкцій за без пе чує
прин цип ви щої юри дич ної си ли Кон сти туції;

– санкції кон сти туційної відповідаль ності у сфері функціону ван ня інсти -
тутів гро ма дянсь ко го суспільства – ви борів, ре фе рен ду му, функціону ван ня
партій та ін.; кон сти туційні санкції що до фізич них і юри дич них осіб. Цей вид
санкцій ав тор виз на чи ла як санкції, які за без пе чу ють за сто су ван ня та інші
фор ми без по се ред ньої ре алізації Кон сти туції.

У ме жах кож ної з трьох кла сифікаційних груп мож ли ва ди фе ренціація кон -
сти туційних санкцій за кри терієм ха рак те ру (змісту) не спри ят ли вих наслідків,
що ни ми пе ред ба ча ють ся15.

М. В. Вітрук вва жає, що міри кон сти туційної відповідаль ності (за леж но від
тих ос нов них функцій, які во ни здійсню ють), слід кла сифіку ва ти на міри
віднов лю ю чо-ком пен саційно го і ка раль но-штраф но го ха рак те ру. Відповідно
до Кон сти туції РФ до мір віднов лю ю чо-ком пен саційної кон сти туційної
відповідаль ності, на дум ку ав то ра, слід відне с ти: поз бав лен ня юри дич ної си -
ли за конів та інших нор ма тив них актів, не до пу с тимість вве ден ня в дію міжна -
род них до го ворів РФ, виз на них Кон сти туційним Су дом РФ та ки ми, що не
відповіда ють Кон сти туції РФ (ч. 6 статті 125); при зу пи нен ня дії та відміну
актів (ч. 2 статті 85, ч. 3 статті 115); за бо ро ну за сто су ван ня нор ма тив но-пра во -
вих актів, як що во ни не опубліко вані офіційно для за галь но го відо ма (ч. 3
статті 15); відстав ку Уря ду РФ у разі ви ра жен ня йо му не довіри або відмо ву в
довірі Дер жав ною Ду мою (ч. 3 і 4 статті 117, п. «в» статті 83); звільнен ня від
зай ма ної по са ди (п. «д», «к»–«м» статті 83); ком пен сацію дер жа вою спри чи не -
ної шко ди спри чи не ної по терпілим від зло чинів і зло вжи вань вла дою (стат -
тя 52); відшко ду ван ня дер жа вою кож но му шко ди, за вда ної не за кон ни ми діями
(бездіяльністю) ор ганів дер жав ної вла ди або їх по са до вих осіб (стат тя 53).
Міра ми ка раль но-штраф ної кон сти туційної відповідаль ності згідно з чин ною
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Кон сти туцією РФ, а та кож згідно з кон сти туціями і ста ту та ми суб’єктів РФ є:
1) усу нен ня від по са ди Пре зи ден та РФ за підста ва ми і в по ряд ку, які пе ред ба -
чені стат тею 93 Кон сти туції РФ; 2) звільнен ня від зай ма ної по са ди за ком про -
ме ту ю чи ми підста ва ми (п. «д», «к»–«м» статті 83 Кон сти туції РФ); 3) усу нен -
ня від по са ди глав адміністрацій суб’єктів РФ за си с те ма тич не гру бе по ру шен -
ня Кон сти туції РФ, кон сти туції (ста ту ту) суб’єкта РФ, за конів Російської Фе де -
рації і за конів її суб’єктів, за не ви ко нан ня рішень Кон сти туційно го Су ду РФ,
кон сти туційних (ста тут них) судів суб’єктів РФ; 4) до ст ро ко ве при пи нен ня по -
вно ва жень ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня та їх по са до вих осіб за кон сти -
туційні (ста тутні) пра во по ру шен ня; 5) роз пуск (за бо ро на) політич ної партії,
гро мадсь ко го ру ху, об’єднан ня гро ма дян, цілі і дії яких спря мо вані на на силь -
ниць ку зміну ос нов кон сти туційно го ла ду, на роз па лю ван ня соціаль ної, ра со -
вої, національ ної і релігійної во рож нечі і т. д.16.

Н. М. Ко ло со ва кла сифікує кон сти туційні санкції за леж но від ме ти та
наслідків їх за сто су ван ня на такі ви ди: пра вовіднов лю вальні, по пе ре д жу -
вальні, санкції при пи нен ня, міри стяг нен ня17. У своєму ди сер таційно му
дослідженні на ос нові аналізу Кон сти туції РФ ав тор досліджує такі кон сти -
туційні санкції: усу нен ня від по са ди Пре зи ден та РФ Ра дою Фе де рації (стат -
тя 93); звільнен ня від по са ди Ге не раль но го Про ку ро ра РФ Ра дою Фе де рації за
по дан ням Пре зи ден та РФ (ч. 2 статті 129) та інші ви пад ки звільнен ня від по -
са ди, закріплені в Кон сти туції РФ; при зу пи нен ня дії актів ор ганів ви ко нав чої
вла ди суб’єктів РФ Пре зи ден том РФ до вирішен ня цьо го пи тан ня відповідним
су дом (ч. 2 статті 85); відміна Пре зи ден том РФ по ста нов і роз по ря д жень Уря -
ду РФ у разі їх про тиріччя Кон сти туції РФ, фе де раль ним за ко нам і ука зам Пре -
зи ден та РФ (ч. 3 статті 115); ви ра жен ня Дер жав ною Ду мою не довіри Уря ду РФ
(ч. 3 статті 117); по ста нов ка Гла вою Уря ду РФ пи тан ня про довіру Уря ду РФ
пе ред Дер жав ною Ду мою (ч. 4 статті 117); прий нят тя Пре зи ден том РФ рішен -
ня про відстав ку Уря ду РФ (статті 117); роз пуск Пре зи ден том РФ Дер жав ної
Ду ми (статті 109); виз нан ня Кон сти туційним Су дом РФ не кон сти туційни ми за -
конів, нор ма тив них актів або їх ок ре мих по ло жень (статті 125); вве ден ня Пре -
зи ден том РФ на те ри торії РФ або в ок ре мих її місце во с тях над зви чай но го ста -
ну (стат тя 88); поз бав лен ня не до тор кан ності де пу татів і членів Ра ди Фе де рації
відповідною па ла тою Фе де раль них Зборів за по дан ням Ге не раль но го Про ку -
ро ра Російської Фе де рації (ч. 2 статті 98). Се ред пе ре ра хо ва них виділя ють ся ті
міри, які не мо жуть бу ти виз нані санкціями бе зу мов но, а тільки за умо ви на яв -
ності не пра вомірних діянь. Відповідно роз пуск Дер жав ної Ду ми, на при клад,
не завжди слід вва жа ти мірою кон сти туційної відповідаль ності18.

Ви хо дя чи з особ ли во с тей змісту кон сти туційно-пра во вих санкцій,
В. А. Ви но гра дов виділив такі їх гру пи (ком плек си):

1) поз бав лен ня за галь но го або спеціаль но го кон сти туційно-пра во во го ста -
ту су, до ст ро ко ве при пи нен ня (поз бав лен ня) по вно ва жень (роз пуск пред став -
ниць ких ор ганів усіх рівнів, роз пуск, за бо ро на діяль ності, ліквідація
об’єднань гро ма дян роз фор му ван ня ко лек тив но го ор га ну, відсто ро нен ня від
по са ди, поз бав лен ня ман да та ви щих по са до вих осіб дер жа ви, де пу татів,
суддів, відзив де пу та та, ви бор ної по са до вої осо би, поз бав лен ня гро ма дян ст ва,
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поз бав лен ня дер жав них на го род і по чес них звань, поз бав лен ня ста ту су кан ди -
да та в де пу та ти, ви бор ця, ви му ше но го пе ре се лен ця, біжен ця); 2) об ме жен ня,
поз бав лен ня суб’єктив но го кон сти туційно го пра ва (об ме жен ня пра ва оби ра ти
і бу ти об ра ним, зай ма ти певні по са ди, поз бав лен ня пра ва на в’їзд в країну та
ін.); 3) відмо ва у виз нанні (не виз нан ня) ман да та де пу та та, відмо ва в за твер д -
женні (не за твер д жен ня) пра во во го ак та (відмо ва у підпи санні нор ма тив но го
ак та у разі йо го кон сти туційності (не за кон ності), відмо ва у на данні гро ма дян -
ст ва, у реєстрації об’єднан ня, відмо ва у при зна ченні ре фе рен ду му, відмо ва у
ви дачі доз во лу на тим ча со ве про жи ван ня, у ви дачі ви ду на про жи ван ня іно зем -
но му гро ма дя ни ну, ряд відмов при ре алізації ви бор чо го за ко ну); 4) по кла ден -
ня до дат ко во го кон сти туційно го обов’яз ку (обов’язок про тя гом пев но го стро -
ку вне сти відповідні зміни в пра вові нор ма тивні ак ти згідно з пра во ви ми по -
зиціями ор га ну кон сти туційно го пра во суд дя); 5) пе рехід кон сти туційно го по -
вно ва жен ня від од но го ор га ну (по са до вої осо би) до іншо го; 6) оцінка по -
ведінки, яка має кон сти туційно-пра во ве зна чен ня (ви ра жен ня не довіри (до га -
ни) ор га ну (по са довій особі), виз нан ня діяль ності ор га ну (по са до вої осо би)
не за довільною, виз нан ня пра во вих актів не кон сти туційни ми, не за кон ни ми,
ви яв не зго ди, по дан ня про при пи нен ня не на леж ної по ведінки, по пе ре д жен ня);
7) відміна (виз нан ня недійсним) юри дич но зна чи мо го ре зуль та ту (відміна ре -
зуль татів ви борів, ре фе рен ду му), відміна (при зу пи нен ня) пра во вих актів;
8) при му шен ня до ви ко нан ня кон сти туційних обов’язків (фе де раль не втру чан -
ня (інтер венція), при зу пи нен ня влас но го уп равління, вве ден ня пре зи дентсь ко -
го правління, при зу пи нен ня діяль ності політич ної партії, об’єднан ня гро ма -
дян, вид во рен ня, ви сил ка, де пор тація, пра во на спро тив); 9) кон сти туційно-
пра вові санкції по пе ре д жу валь но го ха рак те ру (тим ча со ве відсто ро нен ня від
участі в ро боті пар ла мен ту, поз бав лен ня сло ва); 10) кон сти туційно-пра вові
санкції, які ма ють фінан со вий (май но вий) ха рак тер (не по вер нен ня ви бор чої
за ста ви, ви лу чен ня май на, штра фи)19.

Для кон сти туційно-пра во вих санкцій ак ту аль ною є про бле ма їх ре алізації:
нерідко або по ря док їх за сто су ван ня не виз на че ний, або во ни не мо жуть бу ти
за сто со вані, або не за сто со ву ють ся. І в та ко му ви пад ку вста нов лен ня санкцій
не тільки не має сен су, а й тяг не за со бою ефект, про ти леж ний очіку ва но му, то -
му що ко ли санкції пе ре тво рю ють ся в аб ст ракт ну за гро зу, дек ла ра тив ни ми
ста ють і кон сти туційно-пра вові нор ми в ціло му. У зв’яз ку з цим вста нов лен ня
й до три ман ня про це ду ри за сто су ван ня санкцій над зви чай но важ ли ве, оскільки
при тяг нен ня суб’єкта до кон сти туційної відповідаль ності є ре зуль та том за сто -
су ван ня та взаємодії ма теріаль них і про це су аль них норм. Аналіз нор ма тив них
актів по ка зує, що єди но го по ряд ку за сто су ван ня кон сти туційно-пра во вих
санкцій не існує, і, на пев но, пе ред ба чи ти та кий по ря док не мож ли во че рез
різно манітність цих санкцій. Од нак де які спільні ри си да но го по ряд ку існу -
ють. По-пер ше, стро ки, про тя гом яких що до суб’єкта мож на за сто су ва ти кон -
сти туційно-пра вові санкції, як пра ви ло, не вста нов лю ють ся. Іноді це пов’яза -
но з три ва ю чим ха рак те ром кон сти туційно го делікту. По-дру ге, в кон сти -
туційно му праві суб’єктам, до яких за сто со ва но міри відповідаль ності, пра во
ос кар жен ня мо же і не на да ва ти ся, а са ме ос кар жен ня, як що во но пе ред ба че не,
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мо же бу ти як су до вим, так і пе ре бу ва ти у віданні ви ще сто я щої інстанції. Су до -
вий по ря док ос кар жен ня, як і за сто су ван ня мір кон сти туційної відповідаль -
ності ви дається най доцільнішим. І, на решті, по ру шен ня по ряд ку за сто су ван ня
кон сти туційно-пра во вих санкцій саме мо же ста ти підста вою для кон сти -
туційної відповідаль ності20.

От же, на підставі ви ще ви кла де но го слід за зна чи ти, що про бле ма ти ка кон -
сти туційно-пра во вих санкцій по тре бує по даль шо го те о ре тич но го досліджен ня
за для фор му ван ня кон цепції кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності як
само стійно го ви ду юри дич ної відповідаль ності. Чин не кон сти туційне за ко но -
дав ст во Ук раїни та кож ви ма гає істот но го ре фор му ван ня в на прям ку чіткої рег -
ла мен тації юри дич них складів кон сти туційних деліктів, кон сти туційно-пра во -
вих санкцій, ме ханізму ре алізації кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності
тощо.
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УДК 342.4
В. В. ВО ЛИ НЕЦЬ,

кан ди дат політич них на ук

КОН СТИ ТУЦІЙНІ ФОР МИ ЗАКРІПЛЕН НЯ ОС НОВ НИХ ФУНКЦІЙ 
СУ ЧАС НОЇ ДЕР ЖА ВИ: УК РАЇНА І ЄВРО ПЕЙСЬ КИЙ ДОСВІД

У статті досліджується роль кон сти туційно го пра ва в про цесі виз на чен ня та
закріплен ня ос нов них функцій су час ної дер жа ви. Ав тор звер тається до ком па ра тив но -
го аналізу за сто со ва них у су часній кон сти туційній прак тиці форм закріплен ня ос нов -
них функцій дер жа ви. Вив чається роль інсти ту ту прав лю ди ни в про цесі виз на чен ня
ба зо вих функцій су час ної де мо кра тич ної дер жа ви.

Клю чові сло ва: функції дер жа ви, кон сти туція, кон сти туційно-пра во ве ре гу лю ван -
ня, кон сти туційна прак ти ка, дер жав на політи ка, пра ва лю ди ни.

Волинець В.В. Кон сти ту ци он ные фор мы за креп ле ния ос нов ных функ ций со -

вре мен но го го су дар ст ва: Украина и ев ро пей ский опыт

В ста тье ис сле ду ет ся роль кон сти ту ци он но го пра ва в про цес се оп ре де ле ния и за -
креп ле ния ос нов ных функ ций со вре мен но го го су дар ст ва. Ав тор об ра ща ет ся к ком па ра -
тив но му ана ли зу при ме ня е мых в со вре мен ной кон сти ту ци он ной прак ти ке форм за креп -
ле ния ос нов ных функ ций го су дар ст ва. Изу че на роль ин сти ту та прав че ло ве ка в про цес -
се оп ре де ле ния ба зо вых функ ций со вре мен но го де мо кра ти че с ко го го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: функ ции го су дар ст ва, кон сти ту ция, кон сти ту ци он но-пра во вое
ре гу ли ро ва ние, кон сти ту ци он ная прак ти ка, го су дар ст вен ная по ли ти ка, пра ва че ло -
века.

Vоlynets V.V. Constitutional forms of basic function of modern states fixation:

Ukrainian and European experience

The article examines the role of constitutional law in the process of identifying and fixing
the basic functions of a modern state. The author refers to the comparative analysis of mod-
ern constitutional practice in order to find out the major forms of fixing the basic state func-
tions. The role of the human rights institute in determining the basic functions of a modern
democratic state is studied.

Key words: state functions, constitution, constitutional-and-legal regulation, constitu-
tional practice, public policy, human rights.

Роз ви ток та ут вер д жен ня кон сти туціоналізму в Ук раїні ста вить пе ред су -
час ною юри дич ною на укою цілий ряд склад них і од но час но вель ми важ ли вих
про блем, що пов’язані з виз на чен ням ролі та зна чен ня як кон сти туцій, так і
кон сти туційної прак ти ки в ор ганізації і функціону ванні су час ної дер жа ви.
Справді, як до во дить А. Заєць, на разі са ме пра во (йо го нор ми легіти му ються
суспільством, виз на ють ся за галь но обов’яз ко ви ми та ста ють ре гу ля то ром
суспільних відно син) ви с ту пає тією ос но вою, на якій зро с тає і функціонує
дер жа ва1. У зв’яз ку з чим особ ли вої те о ре тич ної ва ги на бу ва ють пи тан ня
аналізу кон сти туційно-пра во вих форм закріплен ня ос нов них функцій дер жа -
ви, що по зиціонує се бе на рівні кон сти туційно го пра ва як де мо кра тич на, пра -
во ва і соціаль на дер жа ва. При цьо му зв’язок між та ки ми ха рак те ри с ти ка ми
дер жа ви як де мо кра тич на, пра во ва і соціаль на, не мож на вва жа ти ви пад ко вим,
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ад же, як пе ре кон ли во ар гу мен тує В. Зорькін, всі во ни є нічим іншим як «трьо -
ма не обхідни ми іпо ста ся ми» су час ної дер жа ви2.

Ак ту альність те о ре тич но го вив чен ня кон сти туційних форм закріплен ня ос -
нов них функцій су час ної дер жа ви в ас пекті ком па ра тив но-пра во во го аналізу
кон сти туційно го за ко но дав ст ва Ук раїни та інших країн зу мов ле но декілько ма
при чи на ми, най важ ливіши ми з яких є на ступні. По-пер ше, ви хо дя чи з за галь -
но го ро зуміння функцій дер жа ви як «ос нов них на прямів діяль ності дер жа ви з
вирішен ня за вдань, що сто ять пе ред нею»3, слід виз на ти, що не ли ше самі ці
функції ніко ли не мо жуть но си ти ви пад ко вий ха рак тер (ад же, фак тич но, во ни
є ви ра зом внутрішньої сут ності тієї чи іншої дер жа ви), але й той спосіб, в який
во ни закріплюються, та кож тісно пов’яза ний з фор му ван ням і роз вит ком дер -
жав ності як та кої. Тоб то дер жа ва не тільки діє що до різно манітних сфер
суспільних відно син, але й юри дич но фор малізує ці на пря ми діяль ності на
най ви що му кон сти туційно му рівні з ме тою на дан ня за зна ченій діяль ності пра -
во вої виз на че ності, стабільності, пе ред ба чу ва ності і га ран то ва ності. На прак -
тиці це оз на чає, що ос новні функції дер жа ви ре алізу ють ся нею не довільно
(на при клад, за леж но від ба жан ня або не ба жан ня здійсню ва ти ту чи іншу
функцію пев ної кон крет но взя тої політич ної еліти), а у чіткій відповідності до
кон сти туції і чин но го кон сти туційно го за ко но дав ст ва. У цьо му сенсі будь-яке
на уко во-те о ре тич не звер нен ня до про бле ма ти ки функціону ван ня дер жа ви, не -
за леж но від то го, чи во ни тлу ма чать ся си с тем но, чи з по гля ду ви яв лен ня спе -
цифіки кож ної ок ре мо взя тої функції дер жа ви, з не обхідністю по вин но вклю -
ча ти у се бе й аналіз кон сти туційних форм закріплен ня функцій дер жа ви. По-
дру ге, на го ло шу ю чи на за гальній те о ре тичній ак ту аль ності за зна че ної про бле -
ма ти ки, не мож на не вка за ти й на її прак тич ну ак ту альність для кон сти туційно-
пра во вих ре алій су час ної Ук раїни. Спра ва у то му, що го во ря чи про кон сти -
туційну ре фор му та про по тре бу роз вит ку си с те ми кон сти туційно го пра ва Ук -
раїни, мається на увазі не стільки чер го ва «пе ре бу до ва» си с те ми ор ганів дер -
жав ної вла ди, скільки вне сен ня істот них ко рекцій у функціону ван ня Ук -
раїнської дер жа ви. В кон тексті юри дич ної на уки це оз на чає ніщо інше як «фор -
му лю ван ня кон цеп ту аль них за сад онов лен ня змісту та ха рак те ру функціону -
ван ня ор ганів дер жав ної вла ди Ук раїни у взаємо пов’яза них про це сах де мо кра -
тич ної транс фор мації та євроінте г рації»4. У цьо му ж сенсі вис лов люється й та -
кий відо мий фахівець в га лузі кон сти туційно го пра ва як О. Скрип нюк, який
пи ше, що на разі кон сти туційний про цес в Ук раїні «не слід тлу ма чи ти як
своєрідну «підгон ку» Ос нов но го За ко ну під політичні або кор по ра тивні інте -
ре си тих чи інших еліт», ад же він є за со бом за без пе чен ня нор маль но го
функціону ван ня Ук раїнської дер жа ви, на ла го д жен ня взаємодії між нею і гро -
ма дянсь ким суспільством, га ран ту ван ня де мо кра тиз му і втілен ня фун да мен -
таль них цінно с тей сво бо ди, без пе ки і спра вед ли вості5. Та ким чи ном, стає оче -
вид ним, що по дальші пер спек ти ви кон сти туційно го роз вит ку Ук раїнської дер -
жа ви не роз рив но пов’язані з фор му ван ням надійної на уко вої ба зи, яка б доз во -
ли ла адек ват но й ме то до логічно ко рект но опи са ти кон сти туційні за са ди роз -
вит ку та шля хи удо с ко на лен ня пра во во го за без пе чен ня функцій цієї дер жа ви.
По-третє, ак ту альність звер нен ня до цієї про бле ма ти ки спри чи не но тим, що
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роз ви ток та ут вер д жен ня кон сти туціоналізму в Ук раїні не мож на досліджу ва -
ти ізо ль о ва но від тих за галь них тен денцій, які нині об’єктив но спо с теріга ють -
ся на міжна родній арені, а та кож по за кон тек с том кон сти туційно го роз вит ку
де мо кратії, соціаль ної і пра во вої дер жав ності у гло баль но му ас пекті. У зв’яз -
ку з чим особ ли вої те о ре тич ної і прак тич ної ва ги на бу ває вив чен ня кон сти -
туційно го досвіду та кон сти туційної прак ти ки інших дер жав (на сам пе ред
йдеть ся про країни ЄС, з ог ля ду на про го ло шені Ук раїни цілі її євроінте г -
раційної політи ки6) в ча с тині виз на чен ня та закріплен ня їх ос нов них функцій,
що відо б ра жа ють їх де мо кра тич ний, пра во вий і соціаль ний ха рак тер.

От же, став ля чи на меті ком плекс ний аналіз кон сти туційних форм
закріплен ня ос нов них функцій су час ної дер жа ви, ми по винні виріши ти такі
кон кретні за вдан ня: а) виз на чи ти роль кон сти туції і кон сти туційно го пра ва у
закріпленні функцій су час ної дер жа ви з ог ля ду на роз ви ток національ но го та
євро пейсь ко го кон сти туціоналізму; б) ви я ви ти ос новні кон сти туційні фор ми
та ме ханізми юри дич ної фор малізації функцій су час ної дер жа ви; в) обґрун ту -
ва ти зв’язок між різни ми спо со ба ми кон сти туційно го закріплен ня ок ре мих
функцій су час ної дер жа ви.

Ха рак те ри зу ю чи кон сти туційне пра во не ли ше як «ос нов ну га лузь
національ но го пра ва»7, але й як су купність кон сти туційно-пра во вих норм, що
виз на ча ють най важ ливіші суспільні відно си ни та ре гу лю ють діяльність дер -
жа ви, а та кож про цес її взаємодії з гро ма дянсь ким суспільством, не обхідно по -
го ди тись з тим, що са ме на цьо му рівні у су час них роз ви не них країнах на бу ва -
ють сво го закріплен ня не тільки ос новні ха рак те ри с ти ки дер жа ви, але й ті
пріори тетні цілі і за вдан ня, які во на по вин на ре алізо ву ва ти в ході своєї діяль -
ності. На разі цей про цес ча с то опи сується по нят тям «кон сти туціоналізації
суспільних відно син»8, яке доз во ляє вста но ви ти як роль кон сти туційно го пра -
ва, так і той вплив, який во но справ ляє на функціону ван ня дер жа ви. У цьо му
кон тексті, мож на го во ри ти що най мен ше про три на пря ми або фор ми цьо го
впли ву.

По-пер ше, як бу ло за зна че но ви ще, функції дер жа ви зна хо дять ся у не роз -
ривній єдності з ти ми сутнісни ми оз на ка ми, які ле жать в ос нові виз на чен ня
дер жав но го ла ду в ціло му. То му, че рез вихідне кон сти туційне виз на чен ня фун -
да мен таль них вла с ти во с тей дер жа ви відбу вається вста нов лен ня за галь них па -
ра метрів функціону ван ня дер жа ви. На разі та ки ми вла с ти во с тя ми Ук раїнської
дер жа ви є її де мо кра тич ний, пра во вий і соціаль ний ха рак тер, що без по се ред -
ньо відо б ра же но у змісті статті 1 Кон сти туції Ук раїни. Подібні по ло жен ня
містять ся у кон сти туціях прак тич но всіх без ви клю чен ня дер жав ЄС, а та кож
дер жав-учас ниць СНД. При чо му, во ни мо жуть фор малізу ва тись у той же
спосіб, як це спо с терігаємо у Кон сти туції Ук раїни, а мо жуть на бу ва ти своєї
спе цифіки. На при клад, ці ха рак те ри с ти ки мо жуть закріплю ва тись не в одній, а
декількох стат тях (скажімо у Кон сти туції Сло венії це стат тя 1 «Сло венія є де -
мо кра тич ною ре с публікою», і стат тя 2 «Сло венія є пра во вою і соціаль ною дер -
жа вою»), або ж мо жуть на бу ва ти до дат ко вої кон кре ти зації (ча с ти на 3 статті 1
Кон сти туції Ру мунії за зна чає, що «Ру мунія – це пра во ва, де мо кра тич на і
соціаль на дер жа ва, в якій гідність лю ди ни, пра ва і сво бо ди гро ма дян, вільний
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роз ви ток людсь кої осо би с тості, спра вед ливість і політич ний плю ралізм є най -
ви щи ми цінно с тя ми, що га ран ту ють ся»). При цьо му, навіть у тих ви пад ках, ко -
ли ті чи інші по ло жен ня не на бу ва ють сво го фор маль но го закріплен ня у тексті
кон сти туцій, во ни експліку ють ся че рез інші кон сти туційні нор ми. Як пра ви ло,
це пов’яза но з фак том кон сти туційно го виз на чен ня тієї чи іншої дер жа ви як
соціаль ної (на при клад, у Кон сти туції Сло вач чи ни ця дер жа ва оха рак те ри зо ва -
на ли ше як де мо кра тич на і пра во ва, у статті 1 Кон сти туції Чехії во на виз на че -
на як «де мо кра тич на пра во ва дер жа ва» то що). Тоб то, навіть у тих ви пад ках,
ко ли кон сти туційна фор му ла «соціаль на дер жа ва» відсут ня у тексті тієї чи
іншої кон сти туції, са ма соціаль на функція підтвер д жується ти ми ціля ми та
цінно с тя ми соціаль но го ха рак те ру, які де терміну ють діяльність ор ганів дер -
жав ної вла ди і місце во го са мо вря ду ван ня. Хо ча у де я ких кон сти туціях мож на
спо с теріга ти де що відмінну си ту ацію, ко ли у тексті містять ся виз на чен ня дер -
жа ви як де мо кра тич ної і соціаль ної, але не на во дить ся її ха рак те ри с ти ка як
пра во вої. Тут мож на на ве с ти при клад Кон сти туції Ма ке донії ча с ти на 2 статті
1 якої виз на чає Ре с публіку Ма ке донію як су ве рен ну, не за леж ну, де мо кра тич ну
і соціаль ну дер жа ву. Утім, за зна че ний ви па док не є ви клю чен ням з пра вил,
оскільки відсут ня у статті 1 Кон сти туції ха рак те ри с ти ка Ма ке донії як пра во вої
дер жа ви ком пен сується за ра ху нок виз нан ня у статті 8 прин ци пу вер хо вен ст ва
пра ва як «ос но во по лож ної цінності кон сти туційно го ла ду».

По-дру ге, як засвідчує су час не євро пейсь ке кон сти туційне пра во, функції
дер жа ви як ос новні на пря ми її діяль ності ча с то закріплю ють че рез цілі дер жа -
ви та її ос новні за вдан ня. Дійсно, як ар гу мен то ва но до во дить російський
дослідник В. Чер во нюк, оскільки кож на функція дер жа ви має цілком об’єктив -
ний ха рак тер, то всі во ни ви ни ка ють і роз ви ва ють ся у відповідності до цілей і
за вдань дер жа ви9. У цьо му кон тексті до волі ціка вим мо же ста ти кон сти -
туційний досвід виз на чен ня за вдань і функцій дер жа ви у Пор ту галії. Зо к ре ма,
стат тя 9 Кон сти туції Пор ту галії містить у собі пе релік ос нов них за вдань дер -
жа ви, які виз на ча ють зміст її відповідних функцій. На га даємо, що ци ми
функціями (кож на з яких чітко пов’яза на з за вдан ня ми дер жа ви) у Кон сти туції
Пор ту галії на зва но: га ран ту ван ня національ ної не за леж ності і су ве реніте ту;
за без пе чен ня та за хист прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на; ре гу лю ван ня
політич них відно син і за хист політич ної де мо кратії; підви щен ня рівня
соціаль но го бла го по луч чя гро ма дян, мо дернізація еко номічної і соціаль ної си -
с те ми; за хист та охо ро на куль тур ної спад щи ни; охо ро на при род но го се ре до ви -
ща і збе ре жен ня при род них ре сурсів; спри ян ня міжна родній співпраці; сти му -
лю ван ня роз вит ку те ри торій; спри ян ня ген дерній рівності. У цьо му ж кон -
тексті вар то зга да ти і кон сти туційний досвід Ту реч чи ни, у кон сти туції якої
стат тя 5 чітко пов’язує ос новні цілі та функції дер жа ви, до яких відно сять ся
на сам пе ред такі як: обо ро на не за леж ності та за хист цілісності Ту реч чи ни;
діяльність у га лузі міжна род ної інте г рації та міжна род ної без пе ки; га ран ту -
ван ня без пе ки і до б ро бу ту у соціаль них відно си нах; за хист де мо кратії; спри -
ян ня ре алізації та за хи с ту прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на; здійснен ня
соціаль но го за хи с ту гро ма дян; ство рен ня не обхідних умов для ма теріаль но го,
ду хов но го і куль тур но го роз вит ку індивіда то що.
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Як ба чи мо, за зна чені цілі є до волі різно манітни ми і мо жуть сто су ва тись
різних видів суспільних відно син: еко номічних, політич них, еко логічних,
соціаль них, куль тур них, міжна род них то що. Хо ча, слід за зна чи ти, що в
об’єктив них ре аліях фор му ван ня і функціону ван ня дер жа ви ок ремі на пря ми її
діяль ності мо жуть на бу ва ти більшої або мен шої ва ги, тоді як інші ре алізу ють -
ся завжди, не за леж но від то го які са ме пріори те ти ста вить пе ред со бою дер жа -
ва на да но му істо рич но му етапі її роз вит ку. До ос танніх відно сять ся всі ті
функції, від успішності ре алізації яких за ле жить сам факт існу ван ня або не
існу ван ня дер жа ви. Як при клад мож на на ве с ти обо рон ну функцію, оскільки її
не ви ко нан ня має своїм наслідком фак тич не зни щен ня дер жа ви та втра ту дер -
жав но го су ве реніте ту. До речі, за цієї при чи ни обо рон на функція зга дується у
пе ре важній більшості кон сти туцій дер жав ЄС та країн-учас ниць СНД.
Скажімо, в Кон сти туції Ук раїни стат тя 17 містить на ступ ну нор му: «За хист су -
ве реніте ту і те ри торіаль ної цілісності Ук раїни, за без пе чен ня її еко номічної та
інфор маційної без пе ки є най важ ливіши ми функціями дер жа ви, спра вою всьо -
го Ук раїнсько го на ро ду. Обо ро на Ук раїни, за хист її су ве реніте ту, те ри торіаль -
ної цілісності і не до тор ка ності по кла дається на Збройні си ли Ук раїни». У Кон -
сти туції Бол гарії стат тя 9 по кла дає функцію га ран ту ван ня су ве реніте ту, без пе -
ки і не за леж ності країни, а та кож за хист її те ри торіаль ної цілісності, на
Збройні Си ли. Ча с ти на 1 статті 8 Кон сти туції Іспанії вка зує, що «Збройні си -
ли, які ут во рю ють ся з су хо пут них військ, військо во-морсь ких сил і військо во-
повітря них сил, по кли кані за без пе чу ва ти су ве ренітет і не за лежність Іспанії,
за хи ща ти її те ри торіаль ну цілісність та кон сти туційний лад». На відміну від
цьо го, мож на вка за ти на ряд функцій, які мо жуть от ри му ва ти більшо го або
мен шо го рівня кон кре ти зації у тексті кон сти туцій. На при клад, ос таннім ча сом
де далі частіше у тек с ти кон сти туцій по трап ляє еко логічна функція дер жа ви,
яка у кон сти туційних ак тах прий ня тих ще все ре дині ми ну ло го століття ча с то
вза галі не зга дується. У Кон сти туції Маль ти стат тя 9 закріплює за дер жа вою
функцію охо ро ни ланд шаф ту, істо рич ної та ху дож ньої спад щи ни нації. Стат -
тя 16 Кон сти туції Ук раїни містить та ке фор му лю ван ня: «За без пе чен ня еко ло -
гічної без пе ки і підтри ман ня еко логічної рівно ва ги на те ри торії Ук раїни, по до -
лан ня наслідків чор но бильсь кої ка та ст ро фи – ка та ст ро фи пла не тар но го мас -
шта бу, збе ре жен ня ге но фон ду Ук раїнсько го на ро ду є обов’яз ком дер жа ви». У
Кон сти туції Вірменії стат тя 10 за зна чає, що функцією Ре с публіки є за без пе -
чен ня охо ро ни та відтво рен ня на вко лиш нь о го се ре до ви ща, а та кож раціональ -
не ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів. Так са мо мож на на зва ти фінан со ву або
ж інфор маційну функції, які та кож фор маль но закріплю ють ся да ле ко не у всіх
кон сти туціях су час них дер жав. З ог ля ду на де далі більше по ши рен ня ідей і
прин ципів соціаль ної дер жав ності (хо ча, як відмічає А. Ме ду шевсь кий, на разі
се ред кон сти туціоналістів мож на зустріти діаме т раль но про ти лежні оцінки
соціаль ної дер жа ви, ад же для од них – це пер спек тив ний на прям су час но го
кон сти туційно го роз вит ку, а для інших – це не ви прав да ний по пулізм у
поєднанні з юри дич ни ми дек ла раціями про соціальні пра ва лю ди ни, які прак -
тич но ніко ли не ре алізуються на леж ним чи ном на прак тиці10), у тек с тах ба га -
ть ох євро пейсь ких кон сти туцій ча с то вво дять ся спеціальні нор ми, які кон кре -
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ти зу ють соціаль ну функцію дер жа ви. Скажімо, стат тя 19 Кон сти туції Польщі
на го ло шує на ролі функції опіки над ве те ра на ми війн за не за лежність, а та кож
військо вих інвалідів. У статті 16 Кон сти туції Азер бай д жа ну йдеть ся про те, що
дер жа ва спря мо вує свою діяльність на підви щен ня рівня бла го по луч чя на ро ду
і кож но го гро ма дя ни на, на за без пе чен ня соціаль но го за хи с ту та гідно го рівня
жит тя гро ма дян. Ча с ти на 2 статті 7 Кон сти туції Російської Фе де рації кон кре -
ти зує за галь не по нят тя соціаль ної функції дер жа ви че рез такі кон кретні ви ди
діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди і місце во го са мо вря ду ван ня як: охо ро на
праці; охо ро на здо ров’я гро ма дян; вста нов лен ня га ран то ва но го мінімаль но го
розміру оп ла ти праці; дер жав на підтрим ка сім’ї, ма те рин ст ва, батьківства і ди -
тин ст ва; до по мо га інвалідам і гро ма дя нам по хи ло го віку; роз ви ток си с те ми
соціаль них служб; вста нов лен ня дер жав них пенсій, різних видів дер жав ної до -
по мо ги та інших га рантій соціаль но го за хи с ту.

При цьо му, кон сти туційне вста нов лен ня цілей дер жав ної діяль ності доз во -
ляє до волі чітко ок рес ли ти як зміст ок ре мих функцій дер жа ви, так і фор ми їх
ре алізації. Як при клад мож на на ве с ти еко номічну функцію. На дум ку ба га ть ох
су час них юристів, ця функція ста но вить невід’ємну функцію будь-якої су час -
ної дер жа ви, оскільки по ряд з рин ко ви ми ме ханізмами са мо ре гу ляції, завжди
має місце ціле с пря мо ва не дер жав не ре гу лю ван ня з ме тою оп тимізації струк ту -
ри еко номіки та діяль ності гос по да рю ю чих суб’єктів11. У цьо му сенсі, ре -
алізація та кої ме ти як спри ян ня роз вит кові рин ко вої еко номіки та підви щен ня
рівня еко номічно го бла го по луч чя чітко пов’язується у кон сти туціях ба га ть ох
дер жа в з ре алізацією еко номічної функції дер жа ви, суть якої по ля гає в охо роні
пев них типів еко номічних відно син та еко номічних прав і сво бод, а та кож у не -
до пу щенні по яви в еко номічній сфері не без печ них для еко номічно го роз вит ку
дер жа ви і суспільства ефектів. Скажімо в ча с тині 2 статті 15 Кон сти туції Азер -
бай д жа ну еко номічна функція дер жа ви роз кри вається як ство рен ня на ос нові
рин ко вих відно син умов для роз вит ку еко номіки, га ран ту ван ня сво бо ди
підприємництва, не до пу щен ня мо но полізму та не до б ро совісної кон ку ренції в
еко номічних відно си нах.

По-третє, не мож на не вка за ти на всі ті ви пад ки, ко ли функції дер жа ви без -
по се ред ньо вста нов лю ють ся на рівні Ос нов но го За ко ну як не обхідні та
соціаль но зна чимі на пря ми діяль ності дер жа ви. Як відмічає відо мий та ав то -
ри тет ний російський юрист В. Чиркін, в про цесі кон сти туційно го виз на чен ня
ос нов дер жав ної вла ди не мож на го во ри ти про на явність пев ної ус та ле ної
прак ти ки закріплен ня функцій дер жа ви. Тоб то на ос нові про ве де но го ним ком -
па ра тив но го аналізу та уза галь нен ня світо во го кон сти туційно го досвіду, цей
вче ний вка зав на такі шість ба зо вих інсти тутів, що пов’язані з фор му ван ням,
ор ганізацією і діяльністю дер жав ної вла ди, як: по ло жен ня про дже ре ло дер -
жав ної вла ди та її суб’єктів; по ло жен ня про ха рак тер дер жав ної вла ди; по ло -
жен ня про цілі і прин ципові на пря ми діяль ності дер жав ної вла ди; по ло жен ня
про струк ту ру дер жав ної вла ди; по ло жен ня про ор га ни, які ре алізу ють дер жав -
ну вла ду; по ло жен ня про фор ми і ме то ди ре алізації дер жав ної вла ди12. Од нак,
це жод ною мірою не оз на чає, що у за рубіжно му кон сти туційно му праві не
мож на виділи ти інсти тут функцій дер жа ви. Тут вар то вка за ти на два важ ливі
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мо мен ти. З од но го бо ку – у ба га ть ох су час них кон сти туціях ча с то містить ся не
ли ше по нят тя «функцій дер жа ви», але й виз на чається їх кон крет ний зміст (на -
сам пе ред це пов’яза но з ре алізацією еко номічної, соціаль ної, обо рон ної,
міжна род ної, фінан со вої, еко логічної та куль тур ної функцій дер жа ви). З іншо -
го бо ку, як відмічає І. Го ме ров, функції дер жа ви не роз рив но пов’язані з її
сутнісни ми вла с ти во с тя ми і ціля ми її діяль ності, що дає підста ви го во ри ти про
такі універ сальні кон сти туційно інсти туціоналізо вані функції су час ної дер жа -
ви як: аку му лю ван ня, інте г рація, за без пе чен ня та за хист інте ресів гро ма дян та
їх спільнот; уп равлінські функції (ор ганізація, упо ряд ку ван ня, ко ор ди нація,
уз го д жен ня та ре гу лю ван ня суспільних відно син); мобілізаційні функції
(мобілізація не обхідних для суспільно го роз вит ку ре сурсів); інте г ра тивні
функції; роз вит кові функції (спри ян ня стійко му та ефек тив но му роз вит ку як
дер жа ви і суспільства в ціло му, так і їх ок ре мих підси с тем)13. При цьо му є до -
стат ньо підстав го во ри ти са ме про ці п’ять видів функцій дер жа ви, оскільки
во ни не прив’язані до кон крет них суспільних відно син, які мо жуть зга ду ва -
тись або не зга ду ва тись у тексті кон сти туції, а вип ли ва ють з сутнісних вла с ти -
во с тей дер жа ви та її цільо во го при зна чен ня.

От же, функції дер жа ви ста нов лять од ну з її ос нов них кон сти туційних ха -
рак те ри с тик, за вдя ки якій умож лив люється опис не ли ше струк ту ри дер жав ної
вла ди, але й про цесів її функціону ван ня. У цьо му сенсі, за вдя ки інсти ту ту
функцій дер жа ви, відкри вається шлях до аналізу ди намічно го зрізу кон сти -
туційно го роз вит ку дер жа ви та ос нов дер жав но го ла ду. Не вик ли кає сумніву,
що дер жав ний лад та виз на чен ня йо го ос нов ма ють ви нят ко ве зна чен ня для
кон сти туційно го пра ва та кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня в ціло му,
оскільки сам дер жав ний лад є, з од но го бо ку – скла до вою більш ши ро ко го по -
нят тя кон сти туційно го ла ду як «пред став ле на у відповідних струк ту рах дер жа -
ви і суспільства та їх інсти тутів й закріпле на нор ма ми Ос нов но го за ко ну си с -
те ма ос но во по лож них суспільних відно син»14, а з іншо го бо ку – дер жа ва,
наділе на відповідно до кон сти туції і за конів суб’єктив ни ми кон сти туційни ми
пра ва ми і обов’яз ка ми, по стає од ним з го ло вних суб’єктів кон сти туційно-пра -
во вих відно син15. Що прав да, суцільне кон сти туційно-пра во ве про ти с тав лен ня
функціональ но го (ди намічно го) та струк тур но-ор ганізаційно го (ста тич но го)
ас пекта існу ван ня та кон сти туційної інсти туціоналізації дер жа ви не мож на
вваж ти цілком ко рект ним у ме то до логічно му плані кро ком. Ад же, на справді,
йдеть ся не про дві про ти лежні, а про дві комплімен тарні або взаємо до пов ню -
вані ха рак те ри с ти ки су час ної дер жа ви, яка не тільки ор ганізується у пев ний
спосіб, але й діє, ре алізує своє соціаль не при зна чен ня, вчи няє певні дії та
здійснює ак тивність що до впли ву на ті чи інші суспільні відно си ни. У цьо му
сенсі особ ли вої те о ре тич ної і прак тич ної ва ги на бу ває пи тан ня кон сти туційно -
го закріплен ня функцій су час ної дер жа ви, яке мо же ре алізо ву ва тись трьо ма
спо со ба ми: а) че рез виз на чен ня функцій дер жа ви як не обхідної експлікації та -
ких оз нак і прин ципів де мо кра тич ної, пра во вої і соціаль ної дер жав ності; б) че -
рез вста нов лен ня чітко го кон сти туційно го зв’яз ку між кон сти туційно виз на че -
ни ми ціля ми і за вдан ня ми дер жа ви та її функціями (або си с те мою функцій в
ціло му); в) че рез без по се ред ньо кон сти туційне закріплен ня тих чи інших
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функцій дер жа ви (як пра ви ло це пов’яза не на сам пе ред із політи ко-еко -
номічною, соціаль но-істо рич ною або національ но-куль тур ною спе цифікою
тієї чи іншої дер жа ви, що зна хо дить сво го відо б ра жен ня у тексті кон сти туції).
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ДО ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВО ГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 
ОП ТИМІЗАЦІЇ ДЕР ЖАВ НО ГО УП РАВЛІННЯ В УК РАЇНІ

В статті роз гля да ють ся пи тан ня оп тимізації дер жав но го уп равління і йо го пра -
во ве за без пе чен ня в умо вах гли бо ких соціаль них, еко номічних та політич них змін, що
відбу ва ють ся в Ук раїні, та їх висвітлен ня в літе ра турі.

Аналізу ють ся на укові підхо ди до ро зуміння змісту і сут ності дер жав но го уп -
равління та йо го ролі в по бу дові де мо кра тич ної пра во вої дер жа ви. Роз кри вається важ -
ли ва роль адміністра тив но го пра ва в мо дернізації дер жав но го уп равління і пра во во му
за без пе ченні йо го ор ганізаційної та функціональ ної струк ту ри. До во дить ся, що оп -
тимізація дер жав но го уп равління знач ною мірою за без пе чується якісним по глиб лен ням
за ко но дав чо го ре гу лю ван ня ор ганізації та діяль ності суб’єктів уп равління.

Клю чові сло ва: дер жав не уп равління, ви ко нав ча вла да, оп тимізація дер жав но го уп -
равління, мо дернізація, пра во ве ре гу лю ван ня, пра во ве за без пе чен ня.

Ан д рий ко О. Ф. К во про су пра во во го обес пе че ния оп ти ми за ции го су дар ст вен -

но го уп рав ле ния в Ук ра и не

В ста тье рас сма т ри ва ют ся во про сы оп ти ми за ции го су дар ст вен но го уп рав ле ния и
его пра во вое обес пе че ние в ус ло ви ях глу бо ких со ци аль ных, эко но ми че с ких и по ли ти че с -
ких из ме не ний, про ис хо дя щих в Ук ра и не, и их ос ве ще ние в ли те ра ту ре.

Ана ли зи ру ют ся на уч ные под хо ды к по ни ма нию со дер жа ния и сущ но с ти го су дар ст -
вен но го уп рав ле ния и его ро ли в по ст ро е нии де мо кра ти че с ко го пра во во го го су дар ст ва.
Рас кры ва ет ся важ ная роль ад ми ни с т ра тив но го пра ва в мо дер ни за ции го су дар ст вен -
но го уп рав ле ния и пра во вом обес пе че нии его ор га ни за ци он ной и функ ци о наль ной струк -
ту ры. До ка зы ва ет ся, что оп ти ми за ция го су дар ст вен но го уп рав ле ния в зна чи тель ной
сте пе ни обес пе чи ва ет ся ка че ст вен ным уг луб ле ни ем за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния
ор га ни за ции и де я тель но с ти субъ ек тов уп рав ле ния. 

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное уп рав ле ние, ис пол ни тель ная власть, оп ти ми за -
ция го су дар ст вен но го уп рав ле ния, мо дер ни за ция, пра во вое ре гу ли ро ва ние, пра во вое
обес пе че ние.

Andriyko O. F. On the issue of legal support to optimization of state governance in

Ukraine

The article deals with optimization of public administration and it’s legal framework in
course of deep social, economic and political changes taking currently place in Ukraine and
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their coverage in the literature. Attention is paid to the analysis of scientific approaches to
understanding the essence and nature of state governance and it’s role in building a demo-
cratic legal state. It reveals the important role of administrative law in modernization of state
governance and legal support to it’s organizational and functional structure. It is proved that
optimization of state governance to a certain measure is provided by quality-based improve-
ment of legal regulation of organization and activities administration bodies.

Key words: state governance, executive authority, optimization of state governance, mod-
ernization, legal regulation, legal support.

Складність про цесів суспільно го роз вит ку, значні соціальні, еко номічні та
політичні пе ре тво рен ня в країні знач но підви щи ли роль уп равління в
суспільстві. Зміни, що відбу ва ють ся в суспільстві, усвідо млен ня їх зна чен ня
ек с т ра по лю ють ся і на дер жав не уп равління.

Се ред робіт, що бу ли ви дані в Ук раїні, без по се ред ньо при свя че них пи тан -
ням дер жав но го уп равління або та ких, що сто су ють ся різних йо го ас пектів,
мож на на зва ти мо но графії: Дер жав не уп равління: те орія і прак ти ка. – Київ:
Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.; Ре фор му ван ня дер жав но го уп равління в Ук раї -
ні: про бле ми і пер спек ти ви. – Київ: Оріяни, 1998, – 264 с.; Дер жав не уп рав -
ління в Ук раїні: навч. посібник. – Київ, 1999. – 265 с.; Дер жав не уп равління:
про бле ми адміністра тив но-пра во вої те орії та прак ти ки. – Київ: Факт, 2003. –
382 с.; Дер жав не уп равління і політи ка. – Київ: Аб рис, 2006. – 312 с.; Дер жав -
не уп равління: євро пейські стан дар ти, досвід та адміністра тив не пра во. – Київ:
Юс тиніан, 2007. – 216 с.; Філіповсь кий В. М. Ос но ви те орії дер жав но го уп -
равління: на вчаль ний посібник – Лу ганськ: Но улідж, 2009. – 216 с., Де мо кра -
тичні за са ди дер жав но го уп равління та адміністра тив не пра во: мо но графія. –
К.: Юри дич на дум ка, 2010. – 496 с. та ін.

Дер жав но му уп равлінню при свя че но розділи в ко лек тив них мо но графіях,
статті в жур на лах, ма теріали кон фе ренцій та круг лих столів.

От же, мож на кон ста ту ва ти, що про блемі дер жав но го уп равління в Ук раїні
приділя ла ся і приділяється знач на ува га. Це зу мов ле но тим, що дер жав не
управ лін ня за без пе чує функціону ван ня і по даль ший роз ви ток суспільства, яке,
в свою чер гу, виз на чає ос новні за вдан ня та пріори тетні на пря ми уп равління.

Після ви хо ду за зна че них робіт ми ну ло не так ба га то ча су, а дійсність уже
ста вить нові ви мо ги, оскільки ви ни ка ють нові відно си ни, взаємозв’яз ки, нові
умо ви їх існу ван ня. Всі ці яви ща по тре бу ють пе ре ос мис лен ня, на уко во го
аналізу та на леж но го пра во во го ре гу лю ван ня.

Фор ми, ме то ди, прин ци пи, ха рак тер дер жав но го уп равління як соціаль но -
го яви ща зу мов лю ють ся завжди і скрізь по тре ба ми суспільно го роз вит ку, що
ви яв ля ють ся в інте ре сах пев них соціаль них верств і груп. Суспільство зацікав -
ле не у ви сокій якості дер жав но го уп равління. Як за зна чається в літе ра турі,
якість уп равління – це чітко виз на чені, на уко во обґрун то вані йо го ме та і за -
вдан ня, об’єктив на виз на ченість функціональ но-струк тур ної по бу до ви уп рав -
лінських ор ганів, су часні фор ми і ме то ди діяль ності; де мо кра тизм; технічна
ос на щеність і осо бистісні ха рак те ри с ти ки служ бовців апа ра ту уп равління
(почут тя обов’яз ку, ком пе тентність, діло витість, творчість, су во ре до три ман ня
за кон ності, дис ципліно ваність, прин ци повість і не при ми ренність до не доліків,
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чіткість, так товність у спілку ванні та ін.) Під якістю уп равління розуміється
су купність істот них вла с ти во с тей уп равлінської діяль ності, що харак те ри зу -
ють її здатність за до воль ня ти по тре би про гре сив но го роз вит ку суспільства, що
по ля гає у за без пе ченні мак си маль ної раціональ ності в ор га нізації і діяль ності
апа ра ту уп равління1.

По бу до ва де мо кра тич ної, пра во вої дер жа ви по тре бує чітко го на уко во го
уяв лен ня про оз на ки, особ ли вості, вла с ти вості, ха рак терні ри си уп равління,
при та манні йо му на різних ета пах роз вит ку суспільства. Важ ли вим при цьо му
є ро зуміння ха рак те ру дер жав но го уп равління, здійсню ва но го у кон крет них
умо вах.

Оскільки кож но му ти пові соціаль ної ор ганізації, кож но му кон крет но-істо -
рич но му суспільству при та манні свій зміст, свої спе цифічні про це си, фор ми і
ме то ди уп равління, то зміст уп равління не мож на зро зуміти у відриві від се ре -
до ви ща йо го існу ван ня. Підтвер д жен ням цьо го, зо к ре ма, слу гує си ту ація, ко ли
сьо годні ми на ма гаємо ся пе ре не с ти на наші ре алії мо делі дер жав но го уп рав -
ління, взяті з іншо го суспільно го се ре до ви ща, з інши ми тра диціями, підхо да -
ми, відно си на ми вла ди і гро ма дя ни на. Зви чай но, досвід інших слід вив ча ти і
зна ти, але при цьо му не обхідно йо го пе ре ос мис ли ти, вра ху ва ти свої умо ви, по -
зи ти ви і мож ливі ри зи ки функціону ван ня.

В літе ра турі за зна чається, що уп равління ли ше тоді бу де ефек тив ним, ко ли
успішно ко ор ди ну ва ти муть ся зу сил ля ба га ть ох лю дей2, а, крім то го, при йо го
мо дернізації бра ти муть ся до ува ги й такі фак то ри, як си с темність, ком -
плексність, без пе рервність, пла новість дій з удо с ко на лен ня уп равлінської
діяль ності.

В на уковій літе ра турі термін «уп равління» роз гля дається в різних ас пек тах:
як діяльність, відно си ни, вплив то що. Відповідно до цьо го, в йо го по нят тя
вкла дається різний зміст. Так, ха рак те ри с ти ка уп равління як діяль ності дає
мож ливість роз гля да ти йо го як вид діяль ності лю ди ни. Зміст та кої діяль ності
по ля гає у здійсненні дій адміністра тив но го ха рак те ру та спря му ванні їх на ви -
ко нан ня за конів, у ство ренні пра во вих актів, їх ре алізації і про ве денні ор -
ганізаційних за ходів. Од нак термін «діяльність», за ува жує Г. В. Ата ман чук, не
роз кри ває соціаль ної сут ності уп равління, йо го спе цифічної ролі і місця в
житті лю дей, оскільки змістом йо го  діяль ності є здійснен ня дій адміністра тив -
но го ха рак те ру та спря му ван ня їх на ви ко нан ня за конів. Роз гля да ю чи уп рав -
ління че рез по нят тя відно син, ав тор вка зує, що і та ке аб ст ракт не ро зуміння
управління не спря мо ва не на аналіз та опис йо го влас них, унікаль них яко с тей,
в то му числі й та ких, що виділя ють йо го із си с те ми суспільних відно син і доз -
во ля ють йо му здійсню ва ти особ ли вий вплив на са му си с те му. Най б лиж чим,
адек ват ним, відповідним сут ності уп равління він вва жає виз на чен ня уп рав -
ління за до по мо гою терміна «вплив», який вка зує на го ло вне в уп равлінні – мо -
мент впли ву на свідомість, по ведінку і діяльність лю дей. У ба га ть ох про це сах
мо жуть бу ти діяльність («об’ємна»), відно си ни (і міцні), але як що не має
справжнь о го впли ву – впли ву, що за без пе чує якусь ме ту – то не має і уп рав -
ління. У відповідно му зна ченні вплив – це ре зуль ту ю ча діяль ності, взаємодії,
відно син3.
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В на уці адміністра тив но го пра ва прак тич но постійно три ває дис кусія що до
змісту по нят тя «дер жав не уп равління».

Досліджу ю чи те му дер жав но го уп равління в кон тексті йо го зв’яз ку зі вста -
нов лен ням де мо кратії в Ук раїні, на уковці звер та ють ува гу на не обхідність опе -
ру ва ти яко мо га чіткіши ми по нят тя ми, оскільки «по няттєва точність» є не лише
за по ру кою, а й не обхідною умо вою на уко во го по шу ку4.

Аналіз різних підходів до виз на чен ня по нят тя «дер жав но го уп равління» в
юри дичній літе ра турі на во дить на дум ку, що має місце ха рак те ри с ти ка цьо го
яви ща з різних йо го сторін, за леж но від то го, яке за вдан ня ста вить пе ред
собою дослідник. То му мож на за ува жи ти, що кож не із виз на чень по нят тя дер -
жав но го уп равління має пра во на існу ван ня, оскільки роз кри ває од ну зі сторін
«та ко го суспільно зна чу що го яви ща, яким є дер жав не уп равління. Не за леж но
від тлу ма чен ня по нят тя дер жав но го уп равління в ши ро ко му ро зумінні як
діяль ності дер жа ви в ціло му чи як діяль ності ор ганів ли ше ви ко нав чої вла ди,
спільним для всіх дослідників є виз нан ня ви нят ко вої суспільної зна чу щості
цьо го про це су»5.

Най суттєвіші зміни у змісті, спря мо ва ності дер жав но го уп равління зу мов -
лені прин ци по во но ви ми відно си на ми між дер жа вою і гро ма дя ни ном. Дер жа -
вою ство ре но нові інсти ту ти, діяльність яких має спря мо ву ва тись на за без пе -
чен ня жит тя і здо ров’я, честі, гідності і без пе ки лю ди ни. Йдеть ся про підви -
щен ня служ бо вої ролі дер жа ви, її ви ко нав чих струк тур, фор му ван ня но вих
відно син між дер жа вою і гро ма дянсь ким суспільством. Пра ва і сво бо ди лю ди -
ни та їх га рантії ма ють бу ти виз на чаль ни ми у діяль ності дер жа ви. Має підви -
щу ва ти ся й відповідальність дер жа ви, її по са до вих осіб за на леж ну уп рав -
лінську діяльність, мо дернізацію ор ганізаційної та функціональ ної скла до вої
дер жав но го уп равління.

Роль дер жав но го уп равління, як відзна чається в літе ра турі, по ля гає не
тільки в за без пе ченні роз вит ку суспільства, хо ча це є го ло вною і пе ре ва жа ю -
чою йо го ме тою, а й у за без пе ченні стійкості, стабільності суспільних відно -
син, без чо го не мож ли во до мог ти ся впо ряд ко ва ності суспільно го жит тя і
постійно підтри му ва ти йо го в та ко му стані. У цьо му по ля гає го ло вний зміст
дер жав но го уп равління.

Дер жав не уп равління є однією з ос нов них функцій дер жа ви, яка
здійснюється си с те мою дер жав них ор ганів – ор га на ми ви ко нав чої вла ди, що
діють на підставі і в ме жах за ко ну.

Роль пра ва в дер жав но му уп равлінні виз на чаль на в то му, що во но вно сить
еле мент пра вомірності у здійснен ня дер жав но го уп равління, ство рює ре жим
йо го за кон ності, закріплює об’єктив но обґрун то вані ор ганізаційні струк ту ри та
раціональ ний по ря док їх діяль ності. Влас не, пра во ство рює умо ви для до сяг -
нен ня ви со кої ефек тив ності уп равлінської діяль ності. Крім то го, пра во сприяє
оп ти маль но му ви ко ри с тан ню всіх чин ників, що впли ва ють на ефек тивність уп -
равління. Дія цих чин ників не ли ше опо се ред ко вується пра вом, а й істот но по -
си люється або по слаб люється, за леж но від рівня цьо го опо се ред ку ван ня.

Ви со ка якість пра во вої рег ла мен тації уп равлінської діяль ності на дає їй ста -
лості, за кон ності й ефек тив ності. В досліджен нях і цьо го пи тан ня за зна -
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чається, що не існує од нобічної за леж ності між уп равлінням і пра вом. Що
ефек тивнішою є уп равлінська діяльність, то ефек тивнішим є і юри дич ний ме -
ханізм уп равління, а от же, й ефек тивнішим є са ме пра во.

У більш кон крет но му ви гляді роль пра ва в уп равлінні, за ува жується в літе -
ра турі, ха рак те ри зується не од но знач но. На сам пе ред, пра во впли ває на уп рав -
ління вже са мим фак том сво го існу ван ня, підтри мує на леж ний рівень уре гу ль -
о ва ності та по ряд ку всієї су куп ності суспільних відно син, які так чи інак ше
вхо дять до сфе ри дер жав но го уп равління. 

Суспільство як склад на ди намічна си с те ма ха рак те ри зується тим, що
підви щен ня різно манітності ре аль но існу ю чих суспільних зв’язків об’єктив но
ви пе ре д жає за ча сом збільшен ня різно манітності свідо мо го ре гу лю ю чо го
впли ву на ці зв’яз ки. Для усу нен ня та кої невідповідності потрібні постійне
удо с ко на лен ня всіх га лу зей за ко но дав ст ва, що ре гу лю ють різні ви ди
суспільних відно син, а та кож зміцнен ня за кон ності та пра во по ряд ку в дер жаві.
Інший ас пект ролі пра ва в уп равлінні пов’яза ний з йо го ре гу лю ю чим впли вом
на ті суспільні відно си ни, че рез які здійснюється са ма дер жав но-уп равлінська
діяльність, тоб то на влас не уп равлінські відно си ни. Са ме за до по мо гою пе ре -
важ но пра во вих норм за без пе чується змістовність уп равлінсько го впли ву,
взаємозв’яз ки учас ників уп равлінських відно син, роз поділ між ни ми за вдань,
по вно ва жень та відповідаль ності, чіткість виз на чен ня ком пе тенції кож но го з
них. У зв’яз ку з над зви чай но ши ро ким об ся гом сфе ри уп равлінських відно син
во ни опо се ред ко ву ють ся нор ма ми ря ду га лу зей пра ва, але доміну ю че зна чен -
ня має адміністра тив не пра во6.

Поділя ю чи дум ки про важ ливість пра ва і пра во во го за без пе чен ня в оп ти -
мізації дер жав но го уп равління, слід звер ну ти ува гу на важ ливість по даль шо го
роз вит ку адміністра тив но го пра ва як од но го з ос нов них ре гу ля торів дер жав но -
го уп равління, своєчасність, стабільність і уз го д женість пра во вих норм, що ре -
гу лю ють функції дер жав но го уп равління. Так, своєчас не нор ма тив но-пра во ве
вре гу лю ван ня уп равлінських зв’язків, що ви ни ка ють, дає мож ливість про гно -
зу ва ти їх по даль ший роз ви ток. Зо к ре ма, мож на на ве с ти при клад зв’язків між
дер жа вою і гро ма дя на ми що до на дан ня так зва них дер жав них по слуг. Самі
відно си ни та ко го ха рак те ру існу ють вже дав но і ли ше те пер от ри ма ли пра во ве
закріплен ня. Од нак їх нор ма тив не оформ лен ня до сить відда ле не від за вдань
ор ганів публічної вла ди і спря мо ва ності їх діяль ності на охо ро ну і за без пе чен -
ня прав гро ма дян. Не відзна ча ють ся стабільністю і пра вові нор ми, що виз на -
ча ють ста тус ор ганів ви ко нав чої вла ди. Часті струк турні зміни в си с темі ор -
ганів ви ко нав чої вла ди та їх функціональної спря мо ва ності, які ма ють місце
ос танніми ро ка ми, хоча і засвідчу ють по шу ки оп ти маль ної струк тур ної мо делі
здійснен ня ви ко нав чої вла ди та ефек тив ності ви ко нан ня за вдань, що сто ять пе -
ред дер жа вою в ціло му, од нак не да ють мож ли вості на прак тиці ви я ви ти їх по -
тенціал і оціни ти йо го, оскільки відсут ня чітка цільо ва спря мо ваність та ко го
удо с ко на лен ня дер жав но го уп равління, йо го до статнє на уко ве обґрун ту ван ня
та ясність, що да ло б мож ливість виз на чи ти пред мет, струк ту ру, послідовність
та інші скла дові про це су удо с ко на лен ня дер жав но го уп рав ління. Відсут ня
ясність, що слід удо с ко на лю ва ти, мо дернізу ва ти для по бу до ви оп ти маль ної мо -
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делі дер жав но го уп равління та підви щен ня йо го ефек тив ності. Мо ти вація
струк тур них змін не обу мов ле на розв’язан ням пріори тет них завдань, на які б
во ни бу ли спря мо вані; то му ре фор ми відбу ва ють ся, а ре зуль тат – оп тимізація
дер жав но го уп равління – не спо с терігається.

Оп тимізація дер жав но го уп равління, фор му ван ня ефек тив ності ви ко нав чої
вла ди і місце во го са мо вря ду ван ня, за без пе чен ня ре алізації та за хи с ту прав і
сво бод лю ди ни – всі ці про це си по тре бу ють адек ват но го адміністра тив но-пра -
во во го за без пе чен ня. Відповідно відбу ва ють ся зміни в адміністра тив но му за -
ко но давстві, фор мується но ве за ко но дав ст во, в яко му зна хо дять відо б ра жен ня
нові ідеї кон цепції роз вит ку адміністра тив но го пра ва.

В Ук раїні про це си роз вит ку адміністра тив но го за ко но дав ст ва відбу ва ють ся
ду же повільно. Так, по ло жен ня статті 92 Кон сти туції Ук раїни що до виз на чен -
ня ор ганізації і діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди ви ключ но за ко на ми Ук раї -
ни «ма теріалізу ва ло ся» ли ше з прий нят тям 16 трав ня 2008 р. За ко ну Ук раїни
«Про Кабінет Міністрів Ук раїни», в який, до речі, вже кілька разів вно си ли ся
зміни та до пов нен ня.

Од нак у За коні не знай ш ло сво го до стат нь о го підтвер д жен ня по ло жен ня
про ста тус КМ Ук раїни як ви що го ор га ну в си с темі ор ганів ви ко нав чої вла ди,
який зай має най ви щу по зицію в уп равлінській «вер ти калі» і не ли ше спря мо -
вує і ко ор ди нує ро бо ту міністерств та інших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої
вла ди, діяльність місце вих дер жав них адміністрацій і ви ко нан ня ни ми за конів
Ук раїни, актів Пре зи ден та Ук раїни, а й по ви нен вирішу ва ти пи тан ня ство рен -
ня, ре ор ганізації та ліквідації ор ганів у си с темі ор ганів ви ко нав чої вла ди, ка д -
ро во го за без пе чен ня шля хом при зна чен ня та звільнен ня керівників. Пи тан ня
кадрів, про фесіоналізм і ком пе тентність їх у су час них умо вах ма ють без по се -
редній зв’язок із якістю та ефек тивністю, оп ти мальністю дер жав но го уп -
равління.

З ме тою оп тимізації си с те ми цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, усу -
нен ня дуб лю ван ня по вно ва жень, за без пе чен ня ско ро чен ня чи сель ності уп рав -
лінсько го апа ра ту 9 груд ня 2010 р. був ви да ний Указ Пре зи ден та Ук раїни
№ 1085 «Про оп тимізацію си с те ми цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди».
Він містить пе релік цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, до яко го відне се но
міністер ст ва, служ би, агент ст ва та інспекції. 

Всі ці ро ки йшов по шук відповідної мо делі по бу до ви си с те ми ор ганів ви -
ко нав чої вла ди та виз на чен ня їх пра во во го ста ту су, ос нов них за вдань і по вно -
ва жень ор ганів вер ти калі ви ко нав чої вла ди. Важ ли вим кро ком у за без пе ченні
оп тимізації дер жав но го уп равління ста ло прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про цен -
т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди». Слід за ува жи ти, що пи тан ня за ко но дав чо го
ре гу лю ван ня ор ганізації та діяль ності цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди
завжди бу ло ак ту аль ним. Те о ре тичні на пра цю ван ня ос танніх років місти ли
відповіді на пе ре важ ну більшість пи тань, пов’яза них із пра во вим ре гу лю ван -
ням ор ганізації та діяль ності цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди. 

Од нак нор ма тив ний при пис ч. 2 статті 120 Кон сти туції Ук раїни що до ви -
ключ но за ко но дав чо го ре гу лю ван ня ор ганізації та діяль ності ор ганів ви ко нав -
чої вла ди що до цен т раль них ор ганів бу ло ре алізо ва но ли ше те пер. За кон
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України «Про цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди» є ба зо вим за ко но дав чим
ак том, яким виз на ча ють ся ор ганізація, по вно ва жен ня та на пря ми і по ря док
діяль ності ор ганів, що за кла сифікацією видів ор ганів ви ко нав чої вла ди в Кон -
сти туції Ук раїни відне сені до цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди.

Відзна ча ю чи знач ний по зи тив що до ре гу лю ван ня ор ганізації та діяль ності
ор ганів ви ко нав чої вла ди пра во ви ми ак та ми на рівні за конів, все ж слід за зна -
чи ти, що ча с ти на пи тань, які існу ва ли до прий нят тя цьо го за ко но дав чо го ак та,
так і за ли ши ли ся не до кінця з’ясо ва ни ми. Зо к ре ма, мож на вка за ти на
нечіткість виз на чен ня термінів «міністер ст во» і «цен т ральні ор га ни ви ко нав -
чої вла ди», не до стат ню уре гу ль о ваність ста ту су цен т раль них ор ганів ви ко нав -
чої вла ди зі спеціаль ним ста ту сом та ста ту су те ри торіаль них ор ганів ви ко нав -
чої вла ди.

Не має чіткості в чин но му за ко но давстві і що до пи тан ня си с те ми цен т раль -
них ор ганів ви ко нав чої вла ди, їх функцій і по вно ва жень. В ч. 1 статті 21 За ко -
ну Ук раїни «Про Кабінет Міністрів Ук раїни» за зна чається, що міністер ст ва та
інші цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди «за без пе чу ють про ве ден ня дер жав -
ної політи ки у відповідних сфе рах суспільно го і дер жав но го жит тя». В За коні
Ук раїни «Про цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди» (ч. 1 статті 6) вка зується
вже, що міністер ст во «за без пе чує фор му ван ня та ре алізацію дер жав ної політи -
ки в одній чи декількох виз на че них Пре зи ден том Ук раїни сфе рах», а «цен т -
ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди ут во рю ються для ви ко нан ня ок ре мих функцій
з ре алізації дер жав ної політи ки» (ч. 1 статті 16). За зна чені по ло жен ня цих за -
конів що до виз на чен ня по нять «міністер ст во» та «цен т ральні ор га ни ви ко нав -
чої вла ди» че рез зміст їх діяль ності не уз го д жу ють ся між со бою і по тре бу ють
уточ нен ня.

Су час ний етап роз вит ку та удо с ко на лен ня адміністра тив но го за ко но дав ст -
ва ор ганічно пов’яза ний з роз вит ком адміністра тив но го пра ва, пе ре ос мис лен -
ням йо го за вдань і ролі в ре гу лю ванні суспільних відно син. Цей зв’язок зу мов -
лює якісні зміни в ме ханізмі пра во во го ре гу лю ван ня суспільних відно син.

Аналіз чин но го за ко но дав ст ва, що ре гу лює дер жав не уп равління, доз во ляє
відзна чи ти існу ван ня про бле ми по вно ти і внутрішньої уз го д же ності пра во вих
норм, відси лоч них норм у ак тах, що ма ють без по се ред ньо ре гу лю ва ти відно -
си ни, колізійності норм.

То му мож на зро би ти вис но вок, що пра во ве за без пе чен ня оп тимізації дер -
жав но го уп равління по тре бує ви ко ри с тан ня всієї різно манітності форм пра во -
во го ре гу лю ван ня, їх уз го д же ності і спря мо ва ності на ефек тив не ви ко нан ня за -
вдань, які в сьо годнішніх умо вах по вин но вирішу ва ти дер жав не уп равління.

1. Цвєтков В. В., Гор ба тен ко В. П. Де мо кратія – Уп равління – Бю ро кратія: в кон -
тексті мо дернізації ук раїнсько го суспільства: мо но графія. К.: Ін-т дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2001. – С. 129–130. 2. Там же. – С. 117. 3. Ата ман -
чук Г. В. Те о рия го су дар ст ве но го уп рав ле ния: курс лек ций. – 3-е изд., доп. – М.: Изд-во
ОМСГА-Л, 2005. – С. 45. 4. Де мо кра тичні за са ди дер жав но го уп равління та адміністра -
тив не пра во: мо но графія / за заг. ред. В. Б. Авер’яно ва. – К.: Юри дич на дум ка, 2010. –
С. 12. 5. Там са мо. – С. 15. 6. Дер жав не уп равління в Ук раїні: навч. посібник. – С. 16–17
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УДК 351.07:34
В. П. НА ГРЕ БЕЛЬ НИЙ,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРО БЛЕ МИ ТРАНС ФОР МАЦІЇ ДЕР ЖАВ НО ГО УП РАВЛІННЯ 
ТА ДЕР ЖАВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ В ЕКО НОМІЧНІЙ СФЕРІ

У статті висвітлю ють ся про блемні пи тан ня, ос новні умо ви і за со би що до транс -
фор мації си с те ми дер жав но го уп равління та дер жав но го ре гу лю ван ня в еко номічній
сфері Ук раїни. Роз г ля ну то співвідно шен ня змісту ка те горій «дер жав не уп равління» та
«дер жав не ре гу лю ван ня» у сфері еко номіки. Обґрун то ва но по ло жен ня про те, що в еко -
номічній сфері в умо вах фор му ван ня рин ко вих відно син має за сто со ву ва тись пе ре важ -
но дер жав не ре гу лю ван ня, що не ви клю чає в ок ре мих ви пад ках і си ту аціях ви ко ри с тан -
ня ме тодів адміністра тив но го впли ву. Сфор му ль о ва но кон кретні про по зиції що до ос -
нов них шляхів і на прямів мо дернізації та пра во во го за без пе чен ня си с те ми дер жав но го
ре гу лю ван ня і уп равління у сфері еко номіки.

Клю чові сло ва: еко номічна сфе ра, транс фор мація, дер жав не ре гу лю ван ня, дер жав -
не уп равління, ви ко нав ча вла да, уп равлінська діяльність, пра во ве за без пе чен ня.

На гре бель ный В. П. Про бле мы транс фор ма ции го су дар ст вен но го уп рав ле ния и
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в эко но ми че с кой сфе ре

В ста тье ос ве ща ют ся про блем ные во про сы, ос нов ные ус ло вия и сред ст ва транс -
фор ма ции си с те мы го су дар ст вен но го уп рав ле ния и го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в
эко но ми че с кой сфе ре Ук ра и ны. Рас смо т ре но со от но ше ние со дер жа ния ка те го рий «го -
су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и «го су дар ст вен ное уп рав ле ние» в сфе ре эко но ми ки.
Обос но ва но по ло же ние о том, что в эко но ми че с кой сфе ре в ус ло ви ях фор ми ро ва ния
рыноч ных от но ше ний долж но при ме нять ся пре иму ще ст вен но го су дар ст вен ное ре гу ли -
ро ва ние, что не ис клю ча ет в от дель ных слу ча ях и си ту а ци ях ис поль зо ва ние ме то дов
ад ми ни с т ра тив но го вли я ния. Сфор му ли ро ва ны кон крет ные пред ло же ния об ос нов ных
пу тях и на прав ле ни ях мо дер ни за ции и пра во во го обес пе че ния си с те мы го су дар ст вен но -
го ре гу ли ро ва ния и уп рав ле ния в сфе ре эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая сфе ра, транс фор ма ция, го су дар ст вен ное ре гу ли -
ро ва ние, го су дар ст вен ное уп рав ле ние, ис пол ни тель ная власть, уп рав лен че с кая де я -
тель ность, пра во вое обес пе че ние.

Nahrebelny V. P. Issues of state governance & state regulation transformation in the
sphere of economy

The article reveals special issues, general conditions and tools for transformation of the
system of state governance and state regulation in the sphere of economy in Ukraine. Here`s
been discussed scientific approaches to understanding correlation between the categories of
state governance and state regulation in the sphere of economy. Here`s been substantiated the
concluding provision, stating the necessity to use foremost state regulation tools and methods
in the sphere of economy while establishing market conditions in Ukraine, that does not
exclude, in special cases and situations, using impact of administrative methods. Author has
defined detailed proposals and recommendations regarding the mainstreams and approaches
for modernization of legal support to the system of state governance & regulation in the
sphere of economy.

Key words: the sphere of economy, the transformation, the state regulation the state gov-
ernance, the executive branch, administrative activity, legal support.
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В су час них умо вах од ним з най важ ливіших на прямків по даль шо го роз вит -
ку Ук раїнської дер жа ви є фор му ван ня прин ци по во но вої мо делі дер жав но го
уп равління та йо го на леж но го пра во во го за без пе чен ня. На часі – ство рен ня
стабільної (і вод но час ди намічної), пе ред ба чу ва ної, оп ти маль ної та кон тро ль -
о ва ної інсти ту та ми гро ма дянсь ко го суспільства си с те ми ор ганів дер жав но го
уп равління і дер жав но го ре гу лю ван ня.

По тре ба мо дернізації си с те ми дер жав но го уп равління в Ук раїні зу мов ле на
пе ре дусім не обхідністю по до лан ня кри зо вих явищ в соціаль но-еко номічній
сфері та ре фор му ван ня суспільних відно син у цій сфері. У за галь но му ви гляді
да ну про бле му мож на сфор му лю ва ти та ким чи ном: здійснен ня за дек ла ро ва них
Пре зи ден том та уря дом Ук раїни еко номічних і соціаль них ре форм не мож ли ве
без ефек тив ної та якісної си с те ми дер жав но го ме недж мен ту.

В умо вах за галь носвіто вих гло балізаційних про цесів, які охоп лю ють усі
без ви нят ку сфе ри суспільних відно син (пе ре дусім еко номічну, фінан со ву,
інфор маційну, міграційну, гу манітар ну сфе ри), си с те ма дер жав но го уп -
равління та дер жав но го ре гу лю ван ня має бу ти не ли ше го то вою до пе ре тво -
рень, що відбу ва ють ся, а й ста ти їх ініціато ра ми та мо де ра то ра ми. То му транс -
фор мація цієї си с те ми, тоб то кар ди наль на зміна істот них вла с ти во с тей та
форм і ме тодів діяль ності, є не обхідною умо вою ре алізації по став ле них пе ред
нею за вдань. Зва жа ю чи на те, що про це си удо с ко на лен ня ор ганізаційної струк -
ту ри та форм і ме тодів функціону ван ня ор ганів дер жав но го уп равління ма ють
пер ма нент ний (постійний і без пе рерв ний) ха рак тер, сьо годні як ніко ли не -
обхідні кількісні і змісто вно-якісні зміни в си с темі ор ганів дер жав но го уп -
равління й дер жав но го ре гу лю ван ня в еко номічній сфері, зу мов лені но ви ми
тен денціями роз вит ку дер жа ви в умо вах світо вих інте г раційних про цесів та
важ ливістю спря му ван ня її зу силь на фор му ван ня соціаль но орієнто ва них еко -
номічних відно син.

Зва жа ю чи на існу ю чу тра дицію і прак ти ку над зви чай но склад них відно син
у пло щині «дер жа ва – еко номіка», ут вер д жен ня ви ва же ної дер жав ної політи ки
в еко номічній сфері, ство рен ня на леж них умов для роз вит ку бізне су (пе ре д усім
ма ло го і се ред нь о го) та фор му ван ня оп ти маль ної мо делі дер жав но го управ -
ління і дер жав но го ре гу лю ван ня, яка б адек ват но відповіда ла об’єктив ним по -
тре бам да ної сфе ри, на наш по гляд, ба га то в чо му за ле жить, від вирі шен ня низ -
ки за сад ни чих пи тань. Йдеться, зо к ре ма, про межі втру чан ня дер жа ви та її
інсти тутів в еко номіку як са мо ре гу лю ю чу си с те му і, відповідно, пе ре гляд ролі
дер жа ви в еко номічній сфері з ура ху ван ням її рин ко вої спря мо ва ності.

З ча су про го ло шен ня Ук раїною не за леж ності, по при певні зу сил ля, кро ки
та ек с пе ри мен ти, да на про бле ма досі не знай ш ла сво го розв’язан ня. При чин
цьо го ба га то. Про те най го ловнішою, на на шу дум ку, є те, що й досі на кон цеп -
ту аль но му рівні не виз на че но стра тегії соціаль но-еко номічно го роз вит ку
країни, шляхів та на прямів ре фор му ван ня еко номіки та си с те ми уп равління у
цій сфері, яка за своїм змістом, ос нов ни ми ри са ми і сутністю про дов жує за ли -
ша ти ся ра дянсь кою і по ст ра дянсь кою. За ро ки не за леж ності Ук раїни ра дянсь -
ка мо дель дер жав но-мо но полістич ної еко номіки фак тич но транс фор му ва лась
(вра хо ву ю чи вітчиз няні ре алії роз дер жав лен ня і при ва ти зації) в олігархічно-
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мо но полістич ну еко номічну мо дель з доміну ю чою тен денцією істот но го змен -
шен ня пи то мої ва ги дер жав но го сек то ра і ство рен ням штуч них пе ре шкод для
роз вит ку ма ло го та се ред нь о го бізне су і рин ко вої інфра с т рук ту ри.

Діюча за ра дянсь ких часів си с те ма дер жав но го уп равління, яка ґрун ту ва -
лась пе ре важ но на га лу зе во му підході до розв’язан ня соціаль но-еко номічних
про блем і за виз на чен ням не мог ла бу ти функціональ ною, за ро ки після про го -
ло шен ня не за леж ності Ук раїни, по при певні «ко с ме тичні» за хо ди, за своєю
сутністю за ли ши ла ся незмінною (за ви нят ком постійно го роз бу хан ня дер жав -
но го апа ра ту і зро с тан ня йо го бю ро кра тич ної та ко рупційної скла до вої), що
уне мож лив лює ефек тив не здійснен ня істот них струк тур них змін в еко номічно -
му житті країни, фор му ван ня спри ят ли во го еко номічно го се ре до ви ща для роз -
вит ку бізне су та при ват ної ініціати ви, ство рен ня на леж них умов для
внутрішніх і зовнішніх інве с тицій). Діяльність міністерств та інших ор ганів
цен т раль ної ви ко нав чої вла ди еко номічно го бло ку пе ре дусім має бу ти спря мо -
ва на на ви роб лен ня і ре алізацію дер жав ної політи ки у відповідній га лузі (про -
мис ловість, аг рар ний сек тор, транс порт, енер ге ти ка то що).

В умо вах кар ди наль но го зву жен ня сек то ру дер жав ної влас ності дер жа ва
має здійсню ва ти адек ват ну да ним про це сам відповідну політи ку в еко номічній
сфері, ре алізу ю чи в ній свою гос по дарсь ко-ор ганіза торсь ку, соціаль ну та інші
функції. У такій політиці має доміну ва ти не дик тат у йо го різно манітних фор -
мах, а ре гу лю ван ня, кон троль, ко ор ди нація, про гно зу ван ня, а та кож пе ре важ но
ме то ди еко номічно го ха рак те ру, ос но вою яких є раціональ на по дат ко ва си с те -
ма, що сти му лює ви роб ництво та підприємництво. По тре бує вдо с ко на лен ня і
бю д жет на та фінан со во-кре дит на політи ка, а та кож си с те ма здійснен ня дер -
жав них за купівель.

За су час ної еко номічної си ту ації, з ура ху ван ням не обхідної струк тур ної пе -
ре бу до ви відно син влас ності, за вдан ня дер жа ви по ля гає у то му, щоб пе ре тво -
ри ти по ки що не роз ви нені рин кові за са ди на ак тив ний інстру мент, який спри -
яв би ефек тивній діяль ності всіх учас ників суспільно го ви роб ництва. Вод но -
час сьо годні вис лов люється не ма ло то чок зо ру, зміст яких зво дить ся до по вно -
го ігно ру ван ня не обхідності ре гу лю ван ня еко номіки з бо ку дер жа ви, аб со лю -
ти зації мож ли вості її функціону ван ня ви ключ но на ос нові рин ко вих відно син.
При цьо му не вра хо ву ють ся ні історія еко номічно го роз вит ку Ук раїни, ні мас -
шта би, струк тур на складність і дис про порції еко номічної сфе ри та пер ма -
нентні кри зові яви ща в ній, ні про бле ми поділу праці та її ко о пе рації, ні інші
чин ни ки, що ви маг а ють цен т ралізо ва но го про гно зу ван ня, стра тегічно го пла -
ну ван ня і ре гу лю ван ня еко номічних про цесів.

Для транс фор мації си с те ми дер жав но го уп равління і дер жав но го ре гу лю -
ван ня в еко номічній сфері, мо дернізації та оп тимізації цієї си с те ми вкрай важ -
ли вим є ви роб лен ня кон цеп ту аль них і ме то до логічних підходів до змісту, сут -
ності і спря мо ва ності да них про цесів. Йдеть ся, пе ре дусім, про співвідно шен -
ня змісту ка те горій «дер жав не уп равління» та «дер жав не ре гу лю ван ня»
(і, відповідно, сут ності явищ, які во ни відо б ра жа ють) та про місце, роль і зна -
чен ня пра ва як най важ ливішої і все охоп лю ю чої скла до вої уп равлінської підси -
с те ми (інфра с т рук ту ри).
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Слід за зна чи ти, що ка те горія «дер жав не ре гу лю ван ня» най частіше ви ко ри -
с то вується в на уко вих досліджен нях, політи ко-пра во вих і на уко во-по пу ляр них
ви дан нях та в ок ре мих нор ма тив них ак тах по ряд із по нят тям «дер жав не уп -
равління». Нерідко ці ка те горії безпідстав но ото тож ню ють ся, хо ча за сутністю
во ни збіга ють ся ли ше ча ст ко во. Єдність цих ка те горій по ля гає у то му, що дер -
жав не ре гу лю ван ня і дер жав не уп равління спря мо вані на до сяг нен ня однієї
ме ти: впо ряд ку ван ня соціаль них об’єктів та соціаль них про цесів, пе ре ве ден ня
їх з од но го ста ну в інший. Од нак, дер жав не ре гу лю ван ня і дер жав не уп -
равління ма ють і істотні відмінності, пов’язані із за сто су ван ням спе цифічних
за собів (ме тодів) уп равлінсько-ор ганізу ю чо го впли ву1.

Дер жав не уп равління, як слуш но за зна чається у пра вовій літе ра турі, слід
роз гля да ти як пев ний вид діяль ності ор ганів дер жа ви, яка має влад ний ха рак -
тер і пе ред ба чає, на сам пе ред, ор ганізу ю чий і роз по ряд чий вплив на об’єкти
уп равління шля хом ви ко ри с тан ня пев них по вно ва жень. З цьо го по гля ду, дер -
жав не уп равління має оз на ки, ха рак терні для ви ко нав чої вла ди, що пов’язані з
поділом дер жав ної вла ди на за ко но дав чу, ви ко нав чу та су до ву2. На томість, дер -
жав не ре гу лю ван ня, ви хо дя чи з аналізу відповідних пра во вих актів і на уко вих
дже рел, за сто со вується не ли ше в ме жах ви ко нав чої вла ди і пе ред ба чає вплив
не ли ше на певні об’єкти уп равління, а й на суспільне се ре до ви ще, пе ре дусім,
за до по мо гою ши ро ко го спе к т ра пра во вих та ор ганізаційних за собів. Тоб то,
дер жав не ре гу лю ван ня ство рює не обхідні умо ви для діяль ності пев них
суб’єктів та об’єктів у на прямі і в ме жах, котрі вва жа ють ся ба жа ни ми і
доцільни ми для дер жа ви і за яки ми відбу ва ти меть ся роз ви ток цих суб’єктів та
суб’єктів у ціло му.

Змісто ва сутність дер жав но го ре гу лю ван ня, на відміну від дер жав но го уп -
равління як влад но-роз по ряд чої діяль ності, по ля гає у ви ко ри с танні пе ре важ но
не пря мих (еко номічних, сти му лю ю чих, за охо чу валь них) ме тодів уп рав лін -
сько го впли ву на відповідні об’єкти. Вод но час, у дер жав но му ре гу лю ванні
засто со ву ють ся й ме то ди без по се ред нь о го впли ву на об’єкти уп равління, а
тому дер жав не ре гу лю ван ня, зре ш тою, не мож ли ве без ви ко ри с тан ня ме тодів
дер жав но го уп равління. З ог ля ду на цю об ста ви ну нор ма тив но-пра во ва ос но ва
дер жав но го ре гу лю ван ня знач но шир ша, аніж ана логічна ос но ва дер жав но го
уп равління. От же, в еко номічній сфері в умо вах фор му ван ня рин ко вих відно -
син, зва жа ю чи на існу ван ня у цій сфері са мо ре гулівних ме ханізмів, має за сто -
со ву ва тись пе ре важ но дер жав не ре гу лю ван ня, що, як за зна ча ло ся ви ще, не ви -
клю чає в ок ре мих ви пад ках і си ту аціях ви ко ри с тан ня ме тодів пря мо го дер жав -
но го впли ву у вка заній сфері.

Функціону ван ня си с те ми дер жав но го уп равління і дер жав но го ре гу лю ван -
ня, як відо мо, обу мов ле но ба га ть ма фак то ра ми, за со ба ми, ре сур са ми то що, які
ба га то в чо му за ле жать від якості уп равлінської підси с те ми. Аксіома тич ним
ви дається по ло жен ня про те, що най важ ливішою фор мою дер жав ної уп -
равлінської і ре гу лю ю чої діяль ності та політи ко-юри дич ним за со бом уп -
равління по ведінкою лю дей в дер жав но-ор ганізо ва но му суспільстві ви ту пає
пра во як ре гу ля тор суспільних (у то му числі уп равлінських) відно син. У да но -
му ви пад ку пра во є кон сти ту тив ним ком по нен том уп равління, що вста нов лює
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і сти му лює міри ло людсь ких вчинків, за без пе чує соціаль но-політич ну, пси хо -
логічну й ор ганізаційну спря мо ваність уп равлінської діяль ності. Крім то го,
пра во має закріплю ва ти нор ма тив но оформ ле ну ди рек тив ну ос но ву уп рав -
ління, виз на ча ти по вно ва жен ня і обов’яз ки (ком пе тенцію) дер жав них ор ганів,
їх струк тур них підрозділів та служ бо вих осіб, вста нов лю ва ти оп ти маль не
співвідно шен ня між об ся гом по вно ва жень і відповідальністю апа ра ту уп рав -
ління, гіпо те тич но закріплю ва ти най раціональніший про цес уп равлінської
діяль ності, підтри му ва ти на леж ну ор ганізо ваність і дис ципліну її учас ників у
всіх сфе рах життєдіяль ності суспільства, зо к ре ма у сфері еко номіки.

От же, пра во фак тич но опо се ред ко вує май же увесь ком плекс уп равлінських
дій, є виз на чаль ним еле мен том пра вомірності здійснен ня дер жав но го уп -
равління і дер жав но го ре гу лю ван ня, ство рює ре жим їх легітим ності і за кон -
ності, закріплює суб’єктив но обґрун то вані ор ганізаційні струк ту ри та
раціональ ний по ря док їх діяль ності, тоб то ство рює не обхідні пе ре ду мо ви для
до сяг нен ня ефек тив ності уп равлінських рішень та їх ре зуль та тив ності. Крім
то го, пра во сприяє оп ти маль но му ви ко ри с тан ню усіх чин ників, що впли ва ють
на ефек тивність впли ву дер жа ви та її інсти тутів в еко номічній та інших сфе -
рах. Дія цих чин ників не ли ше опо се ред ко вується пра вом, а й істот но по си -
люється або по слаб люється за леж но від рівня цьо го опо се ред ку ван ня. Тим са -
мим пра во вирізняється «наскрізним» і ком плек сним ха рак те ром, за без пе чу ю -
чи тією чи іншою мірою дію всіх інших фак торів, які впли ва ють на ефек -
тивність дер жав но го уп равління й дер жав но го ре гу лю ван ня.

Са ме у праві відо б ра жається ступінь де мо кра тиз му суспільства і дер жав но -
го уп равління, прин ци пи соціаль ної спра вед ли вості, функціональ но-струк тур -
на ха рак те ри с ти ка уп равлінських ла нок, ви мо ги до кадрів дер жав но го уп рав -
ління, до ме тодів, сти лю і куль ту ри їх ро бо ти, рівня про фесіоналізму і дис -
ципліни, мо раль них яко с тей, ети ки по ведінки дер жав но го служ бов ця то що.
От же, у да но му разі мож на го во ри ти про своєрідний міжфак тор ний ха рак тер
впли ву на ефек тивність дер жав но го уп равління і дер жав но го ре гу лю ван ня в
еко номічній сфері і кон ста ту ва ти не од но значність, різно а с пектність цьо го
впли ву. Пра во впли ває на дер жав не уп равління та дер жав не ре гу лю ван ня, а
також на їх ефек тивність, влас не, са мим фак том сво го існу ван ня, що обу мов -
лює, з од но го бо ку, не обхідність не ухиль но го ви ко нан ня пра во вих при писів, а
з іншо го – ви ма гає їх постійно го удо с ко на лен ня.

Важ ли вим і са мостійним є ас пект впли ву пра во вих актів та їх норм на
якість дер жав но го уп равління і дер жав но го ре гу лю ван ня. Він по ля гає в дії пра -
ва як ре гу ля то ра уп равлінської діяль ності, по кли ка но го за без пе чи ти оп ти маль -
ний пра во вий ре жим усіх її «ста тич них» та «ди намічних» про явів. Своєрідна
уп равлінська функція са мо го пра ва та кож по си лює вплив йо го на підви щен ня
ефек тив ності уп равління. Пра во вка зує не ли ше на те, яким чи ном має діяти
суб’єкт уп равління, не ли ше виз на чає до пу с ти му і мож ли ву по ведінку, спря мо -
ваність та кон ту ри уп равлінських рішень, а й знач ною мірою зу мов лює їх
зміст. У про цесі пра во за с то су ван ня суб’єкта ми уп равлінської діяль ності
об’єкти вується ре гу лю ю ча дія пра ва, що, бе зу мов но, сприяє роз вит кові на леж -
но го став лен ня до ви ко нан ня служ бо вих обов’язків, пе ре дусім у сфері
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здійснен ня за купівель то варів (робіт, по слуг) для дер жав них по треб, на дан ня
адміністра тив них по слуг, здійснен ня кон троль них функцій та дозвільних про -
це дур у гос по дарській діяль ності. 

За сто су ван ня пра ва в про цесі дер жав но го уп равління є, вод но час, функціо -
наль ною якістю і са мо го уп равління. Од нак при цьо му слід ма ти на увазі, що
за сто су ван ня пра ва є са мостійним юри дич ним яви щем з усіма соціаль ни ми
наслідка ми, що звідси вип ли ва ють. Пра во, як відо мо, не са мо по собі є ефек -
тив ним чи не ефек тив ним. Як що во но стає та ким у про цесі ціле с пря мо ва ної
діяль ності, то за галь на ха рак те ри с ти ка пра ва, відповідних юри дич них норм
має зво ди ти ся до та ких якісних рис, як обґрун то ваність, чіткість, об’ємність
охоп лен ня суспільних відно син, своєчасність, не ухильність до три ман ня
відповідних пра во вих норм то що.

Тоб то, свідомість і по ведінка уп равлінських кадрів знач ною мірою за ле -
жать як від за галь но го ста ну пра во во го за без пе чен ня дер жав но го ре гу лю ван ня
і дер жав но го уп равління, так і від ста ну пра во вої рег ла мен тації їх діяль ності,
яка виз на чає роль кож но го дер жав но го служ бов ця в ре алізації дер жав но-влад -
них по вно ва жень, а та кож ком пе тенцію дер жав них ор ганів та ор ганізацій. В
ієрархії служ бо вих функцій пра во особ ли во ви о крем лює функцію керівництва
і кон тро лю, які об’єдну ють ре ш ту функцій уп равління. Що складніший ком -
плекс служ бо вих обов’язків, то обґрун то ваніши ми ма ють бу ти межі пра во вої
рег ла мен тації уп равлінської діяль ності. Да ний фак тор не тільки дис циплінує
працівни ка, а й стає пра во вою ос но вою кон тро лю та пе ревірки йо го діяль -
ності. Відсутність чітких та од но знач но виз на че них обов’язків зни жує
відповідальність і ефек тивність діяль ності дер жав них служ бовців. При цьо му
вар то за зна чи ти, що звич ний для су час них вітчиз ня них ре алій пра во вий
нігілізм, свідо ме ігно ру ван ня пра во вих при писів та їх по ру шен ня дер жав ни ми
служ бов ця ми (особ ли во ви со ко го ран гу) вкрай не га тив но впли ває на стан і
якість дер жав но го уп равління та дер жав но го ре гу лю ван ня в еко номічній
сфері.

Ви со кий ступінь пра во вої рег ла мен тації уп равлінсько го про це су на дає
йому стабільності, за кон ності й ефек тив ності та уне мож лив лює «руч не»
управ ління в еко номічній сфері. Вод но час не існує од нобічної за леж ності між
дер жав ним ре гу лю ван ням і дер жав ним уп равлінням та пра вом: що якісніше
функціонує уп равлінський про цес, то апріорі ефек тивнішим є саме юри дич -
ний ме ханізм дер жав но го уп равління та дер жав но го ре гу лю ван ня. Та ким чи -
ном, у за без пе ченні пра вом на леж но го рівня уре гу ль о ва ності суспільних (у то -
му числі еко номічних) відно син по ля гає один з найістотніших про явів впли ву
пра ва на ефек тивність дер жав но го ре гу лю ван ня та дер жав но го уп равління. Без
знан ня пра во во го ас пек ту не мож ли во виз на чи ти і здійсни ти на прак тиці си с те -
му за ходів із підви щен ня якості дер жав но го уп равління та дер жав но го ре гу лю -
ван ня. То му у за без пе ченні з бо ку пра ва на леж но го рівня вре гу ль о ва ності всієї
су куп ності суспільних відно син по ля гає один із найбільш «яв них» про явів
впли ву пра во вих при писів на ефек тивність і якість дер жав но го уп равління.
Без розв’язан ня пра во вих та ор ганізаційних про блем функціону ван ня си с те ми
дер жав но го уп равління не мож ли во здійсни ти на прак тиці си с те му за ходів що -
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до транс фор мації цієї си с те ми, її мо дернізації та (у кінце во му підсум ку) підви -
щен ня ефек тив ності дер жав но го ме недж мен ту в усіх сфе рах життєдіяль ності
суспільства.

Вар то за зна чи ти, що прий няті ос таннім ча сом за ко но давчі ак ти про цен т -
ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди, дер жав ну служ бу (у новій ре дакції),
адміністра тивні по слу ги, по си лен ня бо роть би з ко рупцією то що, ак ти Пре зи -
ден та Ук раїни що до оп тимізації си с те ми ор ганів ви ко нав чої вла ди, по ста но ва
Кабіне ту Міністрів Ук раїни «Про за твер д жен ня Ти по во го по ло жен ня про те ри -
торіальні ор га ни міністер ст ва та іншо го цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла -
ди», по при де які істотні ва ди цих актів (пе ре дусім їх без си с темність), ство ри -
ли важ ливі пра вові та ор ганізаційні пе ре ду мо ви транс фор мації си с те ми дер -
жав но го уп равління і дер жав но го ре гу лю ван ня в еко номічній сфері. Од нак, на
наш по гляд, це ли ше пер ший крок на шля ху мо дернізації да ної си с те ми. В умо -
вах кри зо вих явищ, еко номічних та соціаль них вик ликів і ри зиків вкрай
потрібен ефек тив ний дер жав ний ме недж мент, но ва ор ганізація ви ко нав чої вла -
ди, за якої дер жа ва от ри має, на решті, дов го ст ро ко ву стра тегію сво го роз вит ку,
а уряд має ста ти ге не ра то ром і ре аліза то ром ре форм. Замість руч но го ке ру ван -
ня та ро бо ти в ре жимі «гасіння по жеж» він, як ви щий ор ган в си с темі ор ганів
ви ко нав чої вла ди, має пе рей ти до фор му ван ня стабільних і про зо рих пра вил.
За старіла про це ду ра по го д жен ня про ектів уря до вих рішень має бу ти заміне на
су ча сни ми інстру мен та ми міжміністерсь кої (міжвідо мчої) ко ор ди нації, які б
ґрун ту ва ли ся на еле к трон но му до ку мен то обігу та об го во ренні і прий нятті про -
ектів уря до ви ми коміте та ми, діяльність яких доцільно відно ви ти.

Не обхідно та кож за ува жи ти, що відповідно до статті 20 За ко ну Ук раїни
«Про Кабінет Міністрів Ук раїни» по вно ва жен ня уря ду пе ре важ но ма ють спря -
мо ву ю чий (за без пе чу валь ний) та ко ор ди ну ю чий зміст. При цьо му спо с -
терігається по слаб лен ня ролі Кабіне ту Міністрів Ук раїни як ви що го ор га ну в
си с темі ор ганів ви ко нав чої вла ди і по си лен ня впли ву Пре зи ден та на вер ти каль
ор ганів ви ко нав чої вла ди в ор ганізаційно му, функціональ но му та ка д ро во му
відно шен нях3. На томість пра во вий ста тус Кабіне ту Міністрів Ук раїни як ви -
що го ор га ну в си с темі ор ганів ви ко нав чої вла ди апріорі пе ред ба чає ефек тивні
чин ни ки впли ву на інші ор га ни ви ко нав чої вла ди. За об ста вин, ко ли Кабінет
Міністрів юри дич но і прак тич но поз бав ле ний, до пев ної міри, мож ли вості ор -
ганізаційно го, ка д ро во го та ре гу ля тор но го впли ву на ор ганізацію і діяльність
ви ко нав чої вла ди, він фак тич но не мо же у по вно му об сязі ви ко ну ва ти роль ви -
що го ор га ну у си с темі ор ганів ви ко нав чої вла ди. По вно ва жен ня уря ду що до
мож ли вості ска су ван ня актів міністерств та інших цен т раль них ор ганів ви ко -
нав чої вла ди (п. 8 статті 21 За ко ну) не за без пе чує по вною мірою ре алізації йо -
го ста ту су, виз на че но го стат тею 116 Кон сти туції Ук раїни.

Су часні соціаль но-еко номічні ре алії зу мов лю ють не обхідність істот ної оп -
тимізації си с те ми ор ганів ви ко нав чої вла ди на цен т раль но му рівні шля хом
впо ряд ку ван ня ста ту су й кількості існу ю чих цен т раль них ор ганів ви ко нав чої
вла ди. Са ме уряд і міністер ст ва ма ють ста ти го ло вни ми роз роб ни ка ми й мо де -
ра то ра ми дер жав ної політи ки в еко номічній сфері. 
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Важ ли во на за ко но дав чо му рівні за вер ши ти роз ме жу ван ня політич них та
адміністра тив них функцій і по сад у міністер ст вах та інших ор га нах цен т раль -
ної ви ко нав чої вла ди. Доцільно та кож за без пе чи ти не за лежність ре гу ля торів
(національ них комісій з ре гу лю ван ня при род них мо но полій) та за хи с ти ти їх
від політич но го втру чан ня. Важ ли во ство ри ти дієвий ме ханізм взаємодії уря -
ду з місце ви ми дер жав ни ми адміністраціями, за без пе чив ши їх го ло вам по -
вноцінний ста тус дер жав них служ бовців, а не політич но за ан га жо ва них осіб.
Не обхідно мінімізу ва ти адміністра тив не втру чан ня дер жа ви (пе ре дусім
дозвільне, кон троль не та інспекційне) у функціону ван ня еко номічної сфе ри.
Ор га ни цен т раль ної ви ко нав чої вла ди ма ють діяти ви ключ но на ос нові за ко ну
і з мак си маль ною про зорістю прий нят тя й ре алізації уп равлінських рішень.
По тре бу ють взаємо уз го д жен ня і усу нен ня існу ю чо го дуб лю ван ня нор ми не що -
дав но прий ня тих у но вих ре дакціях по ло жень про міністер ст ва та інших цен -
т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди – і ви мо ги За ко ну Ук раїни «Про цен т ральні
ор га ни ви ко нав чої вла ди». Дер жавні служ бовці по винні про фесійно та до б ро -
совісно ви ко ну ва ти свої обов’яз ки. На томість їм має га ран ту ва ти ся стабільне
пе ре бу ван ня на по саді, на леж ний соціаль ний за хист та за хист від партійно-
політич них впливів. Здійснен ня цих та інших за ходів, на наш по гляд, є не об -
хідною пе ре ду мо вою для по вноцінної ре фор ми (а не її імітації) адміністра тив -
ної сфе ри, без якої не мож ли ве си с тем не, послідо вне про ве ден ня інших
реформ, на сам пе ред еко номічної.

Су часні на укові досліджен ня і прак ти ка свідчать про те, що ос нов ни ми за -
вдан ня ми дер жав ної політи ки в еко номічній сфері і, відповідно, дер жав но го
ре гу лю ван ня та уп равління у цій сфері ма ють бу ти: по си лен ня пра во во го за хи -
с ту інве с торів в Ук раїні; за про ва д жен ня по дат ко вих та інших сти мулів для
фор му ван ня про по зицій дов го ст ро ко во го інве с тиційно го ре сур су; змен шен ня
втру чан ня кон тро лю ю чих ор ганів в еко номічну діяльність; істот не спро щен ня
про це дур ви дачі до ку ментів дозвільно го ха рак те ру; чіткіше вре гу лю ван ня
прав влас ності на об’єкти інве с тицій та ство рен ня про зо рої інте г рації та ких
об’єктів у транс порт ну, енер ге тич ну, ко му наль ну інфра с т рук ту ри.

1. Адміністра тив не пра во Ук раїни. Ака дем. курс: підруч ник: у 2 т. / ред кол.:
В. Б. Авер’янов (го ло ва) та ін. – К.: Юрид. дум ка, 2004. – Т. 1: За галь на ча с ти на. –
С. 63–66. 2. Авер’янов В. Б. Місце ка те горії «дер жав не уп равління» в те орії адміністра -
тив но го пра ва // Ча со пис Київсько го універ си те ту пра ва. – 2004. – № 2. – С. 3–4. 3. Си -
с те ма ор ганів ви ко нав чої вла ди Ук раїни: пра вові про бле ми удо с ко на лен ня ор ганізації та
діяль ності: На уко ва до повідь. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни, 2011. – С. 5–11.
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В. А. ДЕ РЕЦЬ,

кан ди дат юри дич них на ук

УТ ВЕР Д ЖЕН НЯ ЗА САД СТА ЛО ГО РОЗ ВИТ КУ В УК РАЇНІ: 
ОР ГАНІЗАЦІЙНО-ПРА ВО ВИЙ АС ПЕКТ

У статті роз г ля ну то ор ганізаційно-пра вовий ас пек т ут вер д жен ня за сад ста ло го
роз вит ку в Ук раїні з ура ху ван ням ре ко мен дацій Кон фе ренції ООН зі ста ло го роз вит ку
2012 р. Звер не но ува гу на не обхідність виз нан ня за сад ста ло го роз вит ку пріори тет ни -
ми в політиці дер жа ви. Клю чо ву роль у про цесі ут вер д жен ня за сад ста ло го роз вит ку
відігра ють ор га ни ви ко нав чої вла ди всіх рівнів. До про це су фор му ван ня та ре алізації
дер жав ної політи ки потрібно шир ше за лу ча ти гро мадськість. Важ ли во зба лан со ва но
поєдну ва ти три скла дові ста ло го роз вит ку – еко номічну, еко логічну і соціаль ну. Вне се -
но про по зиції закріплен ня прин ци пу за без пе чен ня в Ук раїні ста ло го зба лан со ва но го роз -
вит ку еко номічної, еко логічної та соціаль ної сфер в За коні Ук раїни «Про за са ди
внутрішньої і зовнішньої політи ки», а та кож у за ко нах, що виз на ча ють пра во вий ста -
тус ор ганів ви ко нав чої вла ди.

Клю чові сло ва: скла дові ста ло го роз вит ку; міністер ст ва; місцеві ор га ни вла ди;
ко ор ди нація; Національ на ра да зі ста ло го роз вит ку Ук раїни; гро мад ськість.

Де рец В. А. Ут верж де ние ос нов ус той чи во го раз ви тия в Ук ра и не: ор га ни за ци -

он но-пра во вой ас пект

В ста тье рас смо т ре н ор га ни за ци он но-пра во вой ас пек т ут верж де ния ос нов ус -
той чи во го раз ви тия в Ук ра и не с уче том ре ко мен да ций Кон фе рен ции ООН по ус той чи -
во му раз ви тию 2012 г. Об ра ща ет ся вни ма ние на не об хо ди мость при зна ния ос нов ус -
той чи во го раз ви тия при ори тет ны ми в го су дар ст вен ной по ли ти ке. Клю че вую роль в
про цес се ут верж де ния ос нов ус той чи во го раз ви тия иг ра ют ор га ны ис пол ни тель ной
вла с ти всех уров ней. К про цес су фор ми ро ва ния и ре а ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти -
ки не об хо ди мо ши ре при вле кать об ще ст вен ность. Важ но сба лан си ро ва но со че тать
три со став ля ю щие ус той чи во го раз ви тия – эко но ми че с кую, эко ло ги че с кую и со ци аль -
ную. Вне се ны пред ло же ния о за креп ле нии прин ци па обес пе че ния в Ук ра и не ус той чи во -
го сбалансированного раз ви тия эко но ми че с кой, эко ло ги че с кой и со ци аль ной сфер в
Зако не Ук ра и ны «Об ос но вах вну т рен ней и внеш ней по ли ти ки», а так же в за ко нах,
опре де ля ю щих пра во вой ста тус ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти.

Клю че вые сло ва: со став ля ю щие ус той чи во го раз ви тия; ми ни с тер ст ва; ме ст ные
ор га ны вла с ти; ко ор ди на ция; На ци о наль ный со вет по ус той чи во му раз ви тию Ук ра и -
ны; об ще ст вен ность.

Derets V.A. Adoption of the principles of sustainable development in Ukraine: orga-

nizational and legal aspects

The article deals with organizational and legal aspects of establishing the principles of
sustainable development in Ukraine, taking into account the recommendations of the UN
Conference on Sustainable Development of 2012. Attention is drawn to the need to recognize
the principles of sustainable development a priority in government policy. A key role in the
process of establishing the principles of sustainable development play an executive bodies at
all levels. The process of formation and implementation of public policy to attract wider pub-
lic. It is important to balance and combine three components of sustainable development -
economic, environmental and social. The suggestions are made on formalization in Ukraine
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of the principle of sustainable balanced development of economic, ecological and social
spheres, specifically in the Law of Ukraine «On the basis of domestic and foreign policy», as
well as other laws that determine the legal status of executive power bodies.

Key words: components of sustainable development, ministries, local authorities, coordi-
nation, National Council on Sustainable Development of Ukraine; public.

Ува гу дослідників при вер тає пи тан ня ут вер д жен ня в Ук раїні за сад ста ло го
роз вит ку. Період, який прой ш ла Ук раїна від Кон фе ренції ООН з довкілля та
роз вит ку 1992 р. «Ріо-92» до Кон фе ренції ООН зі ста ло го роз вит ку 2012 р.
«Ріо+20», збігся у часі зі ста нов лен ням в країні но вих дер жав них інсти тутів,
но вих суспільно-політич них відно син, з до корінни ми транс фор маціями її еко -
номіки та еко номічною кри зою. Це зу мо ви ло не обхідність зо се ре д жен ня уп -
равлінських струк тур дер жа ви і суспільства в ціло му на про бле мах дер жа во -
тво рен ня та здійсненні си с тем них ре форм. Ці об ста ви ни знач ною мірою впли -
ну ли на те, що до да но го ча су, не зва жа ю чи на особ ли ву гос тро ту еко номічних,
еко логічних та соціаль них про блем, Кон цепція ста ло го роз вит ку в Ук раїні не
ма ла фор маль но го виз нан ня, ух ва лені на най ви що му міжна род но му рівні
доку мен ти не знай ш ли на леж но го відо б ра жен ня в інсти туційно му роз вит ку,
дер жавній політиці, національ них про гра мах та еко номічній прак тиці.

Складність за вдань пе ре хо ду Ук раїни до зба лан со ва но го роз вит ку є
подвійною – як з точ ки зо ру но во го ста ту су Ук раїни як не за леж ної дер жа ви,
так і з по гля ду транс фор маційних про цесів, що до корінно зміню ють за са ди
функціону ван ня всіх скла до вих ук раїнсько го суспільства та зу мов лю ють
необхідність роз роб ки і впро ва д жен ня но вих прин ципів і но во го ме ханізму
управління ним на ос нові вив чен ня всіх пе ре ду мов і мож ли вих ре сурсів зба -
лан со ва но го еко номічно го, еко логічно го і соціаль но го роз вит ку те ри торії
країни та її регіонів [1].

У фор му лю ванні ООН ста лий роз ви ток – це роз ви ток суспільства, що доз -
во ляє за до воль ня ти по тре би нинішніх по колінь, не за вда ю чи при цьо му шко ди
мож ли во с тям май бутніх по колінь для за до во лен ня їхніх влас них по треб.
Світо вий банк роз гля дає ста лий роз ви ток як уп равління су куп ним капіта лом
суспільства в інте ре сах збе ре жен ня і збільшен ня людсь ких мож ли во с тей. За
виз на чен ням Інсти ту ту ста ло го роз вит ку, це суспільно-еко номічна мо дель по -
сту паль но го тех но логічно го і соціаль но го роз вит ку ук раїнсько го суспільства з
ме тою за до во лен ня життєвих по треб нинішньо го та май бутніх по колінь,
згідно з якою ви роб ни ча і соціаль на сфе ри роз ви ва ють ся зба лан со ва но, не за -
вда ю чи довкіллю не по прав ної шко ди [2].

Ідея ста ло го роз вит ку має ста ти пріори тет ною в політиці дер жа ви. Існує
дум ка, що ос новні по сту ла ти зба лан со ва но го (ста ло го) роз вит ку ма ють бу ти
закріплені в Кон сти туції Ук раїни [3]. Де які дер жа ви, на при клад, Німеч чи на,
вклю чи ли до своїх кон сти туцій ви мо гу про пе рехід до ста ло го роз вит ку, а в
інших – діє за кон про ста лий роз ви ток (на при клад, в Ес тонії – з 1995 р.).

Поділяємо підхід, що Ук раїні не обхідно прий ня ти кон цепцію, стра тегію і
про гра му ста ло го роз вит ку, як це вже по над 10 років то му зроб ле но у
більшості роз ви не них країн світу, в то му числі й у на ших сусідів – Росії та
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Польщі [4]. Ра зом з тим, на дум ку фахівців, на явність стра тегічних до ку ментів
в Ук раїні не оз на чає ре алізації їхніх по ло жень; більш важ ли ви ми є ре альні кро -
ки до ста ло го роз вит ку, які ма ють здійсню ва ти всі чле ни суспільства [5].

Ще на Кон фе ренції ООН «Ріо-92» бу ло виз на че но, що раціональ не уп -
равління, яке сприяє то му, щоб пов’яза ти ефек тив ну, дієву, чес ну, спра вед ли ву
і підзвітну си с те му дер жав но го уп равління з індивіду аль ни ми пра ва ми і мож -
ли во с тя ми, є ос но во по лож ним еле мен том ста ло го роз вит ку. За галь на ме та по -
ля гає в удо с ко на ленні або пе ре бу дові про це су прий нят тя рішень та ким чи ном,
щоб за без пе чи ти в йо го ме жах по вне вра ху ван ня соціаль но-еко номічних та
еко логічних пи тань, а та кож шир шу участь у цьо му про цесі гро мадсь кості.

В підсум ко во му до ку менті «Ріо+20» «Май бутнє, яко го ми хо че мо» [6]
підтвер д жується клю чо ва роль, яку відігра ють ор га ни ви ко нав чої і за ко но дав -
чої вла ди всіх рівнів, гро мадськість у про су ванні ідеї ста ло го роз вит ку, зо к ре -
ма мобілізу ю чи на до сяг нен ня цих цілей зу сил ля гро ма дян і за без пе чу ю чи їх
відповідною інфор мацією про ро бо ту, що здійснюється у всіх трьох на прям ках
ста ло го роз вит ку. Звер не но ува гу на важ ли ве зна чен ня за лу чен ня всіх
відповідних керівних ор ганів до пла ну ван ня та здійснен ня стра тегій ста ло го
роз вит ку [7].

Інсти туційні межі ста ло го роз вит ку ма ють зба лан со ва но поєдну ва ти три
складові ста ло го роз вит ку і спри я ти їх здійснен ню, зо к ре ма шля хом по кра -
щен ня ко ор ди нації, не до пу щен ня дуб лю ван ня по вно ва жень ор ганів вла ди, а
та кож аналізу про цесів здійснен ня ста ло го роз вит ку. Потрібно за без пе чу ва ти
ко ор ди націю з пи тань ста ло го роз вит ку і ство рю ва ти мож ли вості для ефек тив -
ної інте г рації всіх трьох ком по нентів ста ло го роз вит ку. Враховуючи ре ко мен -
дації «Ріо+20», доцільно бу ло б ско ор ди ну ва ти ро бо ту Міністер ст ва еко -
номічно го роз вит ку і торгівлі Ук раїни (еко номічна скла до ва ста ло го роз вит ку),
Міністер ст ва еко логії та при род них ре сурсів Ук раїни (еко логічна скла до ва) і
Міністер ст ва соціаль ної політи ки Ук раїни (соціаль на скла до ва) [8]. Слуш ною
є про по зиція спеціалістів ут во ри ти при Міністерстві еко номічно го роз вит ку і
торгівлі Ук раїни ро бо чу гру пу з пред став ників цен т раль них ор ганів вла ди, на -
уко вих інсти тутів та гро мадсь кості для оп ра цю ван ня пи тань адап тації еко -
номіки Ук раїни до «зе ле но го» кур су ООН, роз роб лен ня до рож ньої кар ти ру ху
до ре сурс но е фек тив ної «зе ле ної» еко номіки та про ве ден ня низ ки гро мадсь ких
об го во рень з оцінки пе ре ваг та бар’єрів на цьо му шля ху з ура ху ван ням світо -
во го досвіду для на ступ но го по дан ня на роз гляд Уря ду.

Ще 1997 р. бу ло ство ре но Національ ну комісію зі ста ло го роз вит ку при
Кабінеті Міністрів Ук раїни під го ло ву ван ням пер шо го віце-прем’єр-міністра,
але 2003 р. її діяльність при пи не но. 2009 р. з ме тою спри ян ня ор га нам ви ко -
нав чої вла ди в діяль ності, пов’язаній із за без пе чен ням ста ло го роз вит ку, по -
ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 16.09.09 р. № 997 бу ло ство ре но
Національ ну ра ду зі ста ло го роз вит ку Ук раїни, яку очо лює прем’єр-міністр.
Од нак цей ор ган так і не став цен т ром роз роб лен ня та впро ва д жен ня
національ ної політи ки ста ло го роз вит ку. 

Ак тивізація ро бо ти Національ ної ра ди зі ста ло го роз вит ку Ук раїни та ви -
не сен ня на її роз гляд пер шо чер го вих пи тань, пов’яза них з ре алізацією підсум -
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ко во го до ку мен та «Ріо+20», ма ти ме важ ли ве зна чен ня [9]. Національ на та
регіональні ра ди зі ста ло го роз вит ку по винні ста ти скла до вою ча с ти ною гло -
баль ної си с те ми ко ор ди нації. Такі ра ди на да ва ти муть ек с пертні та кон суль та -
тивні по слу ги у про цесі дер жав но го пла ну ван ня відповідним міністер ст вам і
відом ст вам.

Для ре алізації політи ки ста ло го роз вит ку Національ на ра да зі ста ло го роз -
вит ку Ук раїни по вин на спри я ти інте г рації трьох скла до вих ста ло го роз вит ку в
сек то ральні політи ки, про гра ми і пла ни. Оскільки інте г рація трьох скла до вих
мо же бу ти ре алізо ва на перш за все на рівні стра тегічно го пла ну ван ня,
діяльність зі ста ло го роз вит ку має бу ти орієнто ва на на роз роб лен ня стра тегії
ста ло го роз вит ку, відповідно го пла ну дій, аналіз дер жав них цільо вих про грам
і га лу зе вих стра тегій, про грам і планів дій на їх відповідність прин ци пам ста -
ло го роз вит ку, кон троль ви ко нан ня Ук раїною міжна род них зо бов’язань зі ста -
ло го роз вит ку та в рам ках Кон венцій «Ріо+20» [10].

Важ ли ву роль в ут вер д женні за сад ста ло го роз вит ку має відігра ва ти місце -
вий рівень уп равління. Підсум ко вим до ку мен том «Ріо+20» регіональ ним і
місце вим ор га нам вла ди, як і національ ним та суб національ ним, ре ко мен до ва -
но роз роб ля ти і за сто со ву ва ти стра тегії ста ло го роз вит ку як клю чові інстру -
мен ти для керівництва про це сом прий нят тя рішень і за без пе чен ня ста ло го роз -
вит ку на всіх рівнях. При цьо му важ ли ве зна чен ня для про це су прий нят тя
рішень ма ють дані та інфор мація із соціаль них, еко номічних і еко логічних пи -
тань, їх ефек тив ний аналіз.

Нині об го во рюється пи тан ня про поз бав лен ня Міністер ст ва еко логії та
при род них ре сурсів Ук раїни те ри торіаль них ор ганів – дер жав них уп равлінь
охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, функції яких бу де пе ре да но
до об лас них дер жав них адміністрацій. Чи ма ло гро мадсь ких ор ганізацій вба ча -
ють в цьо му серй оз ну за гро зу для по даль шої ефек тив ної ре алізації еко логічної
політи ки, без чо го не мож ли вий пе рехід до ста ло го роз вит ку. На дум ку міністра
еко логії та при род них ре сурсів, адміністра тив ну ре фор му про во ди ти потрібно,
од нак при цьо му слід збе рег ти цілісність дер жав ної еко логічної політи ки, не
до пу с тив ши її роз по ро шен ня на місце во му рівні, і ство рити замість об лас них
уп равлінь 7 регіональ них уп равлінь охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща [11].

Ефек тивність уп равлінських струк тур усіх рівнів що до впро ва д жен ня
прин ципів ста ло го роз вит ку підви щить ся після на леж ної пе репідго тов ки та
ате с тації їх співробітників і впро ва д жен ня у дер жаві спеціаль них про грам на -
вчаль ної та просвітниць кої діяль ності.

Ще на Кон фе ренції «Ріо-92» бу ло виз на но, що однією з ос нов них умов для
до сяг нен ня ста ло го роз вит ку є за без пе чен ня участі ши ро ких верств на се лен ня,
не уря до вих ор ганізацій в про цесі прий нят тя рішень. Зо к ре ма, ав то ри тет не -
уря до вих ор ганізацій по яс нюється тією відповідальністю і кон ст рук тив ною
рол лю, яку во ни відігра ють в суспільстві. Не уря дові ор ганізації ма ють різно -
бічний досвід, спеціальні знан ня і по тенціал у тих сфе рах, які ма ти муть особ -
ли ве зна чен ня для ут вер д жен ня еко логічно без печ но го і соціаль но орієнто ва -
но го ста ло го роз вит ку. 
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Вка зу ва ло ся на важ ливість то го, що суспільство, уряд і міжна родні ор га ни
по винні роз ро би ти ме ханізми, за до по мо гою яких не уря дові ор ганізації мог ли
б відігра ва ти роль парт нерів у про цесі еко логічної без пе ки і ста ло го роз вит ку.
Для підви щен ня ролі не уря до вих ор ганізацій уря ду потрібно роз по ча ти про цес
роз гля ду офіційних про це дур і ме ханізмів, які б за без пе чи ли ре аль ну участь
цих ор ганізацій на всіх стадіях: від роз роб ки політи ки і прий нят тя рішень – до
їх здійснен ня. Не обхідно на ла го ди ти діалог між уря до ви ми і не уря до ви ми ор -
ганізаціями для то го, щоб виз на ти і закріпи ти їх відповідну роль у здійсненні
еко логічно без печ но го і ста ло го роз вит ку [12].

У підсум ко во му до ку менті «Ріо+20» та кож підкрес люється, що важ ли ве
зна чен ня для про су ван ня ідеї ста ло го роз вит ку має ши ро ка участь в цьо му
про цесі гро мадсь кості, за без пе чен ня до сту пу до інфор мації і су до во-
адміністра тив них ме ханізмів. На «Ріо+20» бу ла виз на на роль гро ма дянсь ко го
суспільства і не обхідність на дан ня всім йо го чле нам мож ли вості бра ти ак тив -
ну участь у ста ло му роз вит ку. Ак тивніша участь гро ма дянсь ко го суспільства в
ньо му за ле жить, зо к ре ма, від роз ши рен ня до сту пу до інфор мації та по си лен ня
по тенціалу гро ма дянсь ко го суспільства, на яв ності для цьо го спри ят ли вих
умов.

В Ук раїні існує ме ханізм взаємодії між ор га на ми вла ди і пред став ни ка ми
гро ма дянсь ко го суспільства (по ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від
03.11.2010 р. № 996 «Про за без пе чен ня участі гро мадсь кості у фор му ванні та
ре алізації дер жав ної політи ки»). Він має як свої плю си, так і міну си. Ра зом з
тим, йо го потрібно шир ше за сто со ву ва ти, а за не обхідності – удо с ко на лю ва ти.
Ад же, на при клад, пред став ни ки ук раїнських еко логічних гро мадсь ких ор -
ганізацій, які бра ли участь в «Ріо+20», оп ри люд ни ли до повідь, де вка зується
на цілко ви ту відсутність діало гу вла ди з гро ма дянсь ким суспільством у пи -
танні ста ло го роз вит ку [13].

В за ко но давстві Ук раїни відсутній єди ний нор ма тив но-пра во вий акт, який
би виз на чав ос новні пра вові за са ди ста ло го роз вит ку різних сфер жит тя
суспільства. Існу ють розрізнені нор ма тив но-пра вові ак ти, що, зо к ре ма, сто су -
ють ся ок ре мих пи тань ста ло го роз вит ку, пев них адміністра тив но-те ри торіаль -
них оди ниць. На при клад, За кон Ук раїни «Про ра тифікацію Рам ко вої кон венції
про охо ро ну та ста лий роз ви ток Кар пат» від 07.04.2004 р. № 1672-IV, Указ
Пре зи ден та Ук раїни «Про де які за хо ди що до ста ло го роз вит ку міста Оде си та
Одесь кої об ласті» від 17.02.2010 р. № 186/2010, Про гра ма ста ло го соціаль но-
еко номічно го, еко логічно го і куль тур но го роз вит ку м. Се ва с то по ля на період
до 2015 ро ку, за твер д же на по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від
27.07.2006 р. № 1017. Три ває прак ти ка прий нят тя еко номічних, еко логічних і
соціаль них рішень без не обхідно го поєднан ня їх в єди ну ком плекс ну си с те му
на ос нові концепції ста ло го роз вит ку.

В Ук раїні 01.07.2010 р. був прий ня тий За кон «Про за са ди внутрішньої і
зовнішньої політи ки». Цим за ко ном виз на ча ють ся за са ди внутрішньої політи -
ки Ук раїни у сфе рах роз бу до ви дер жав ності, роз вит ку місце во го са мо вря ду -
ван ня та сти му лю ван ня роз вит ку регіонів, фор му ван ня інсти тутів гро ма дянсь -
ко го суспільства, національ ної без пе ки і обо ро ни, в еко номічній, соціальній і
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гу манітарній сфе рах, в еко логічній сфері та сфері тех но ген ної без пе ки, а та кож
за са ди зовнішньої політи ки Ук раїни. Варто було б звер ну ти ува гу на пра во ве
ре гу лю ван ня пи тань ста ло го роз вит ку са ме в цьо му за коні.

В ньо му закріпле но, що за са ди внутрішньої і зовнішньої політи ки ба зу ють -
ся, зо к ре ма, на за без пе ченні соціаль ної спря мо ва ності еко номіки Ук раїни та
ста ло го соціаль но-еко номічно го роз вит ку Ук раїни (ча с ти на 1 статті 2). Ок ремі
статті при свя чені за са дам внутрішньої політи ки в еко номічній, соціальній, гу -
манітарній сфе рах, в еко логічній сфері та сфері тех но ген ної без пе ки. Тоб то в
цьо му за коні є пев на про екція ок ре мих скла до вих ідеї за без пе чен ня ста ло го
роз вит ку – су куп ності еко номічних, еко логічних, соціаль них про цесів, що роз -
гор та ють ся у країні з ме тою до сяг нен ня гар монійно го роз вит ку лю ди ни,
суспільства, еко номіки та на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

Ра зом з тим, потрібно звер ну ти ува гу, що го ло вна ідея кон цепції ста ло го
роз вит ку по ля гає са ме у зба лан со ва но му роз вит ку еко номічної, еко логічної та
соціаль ної сфер. Тоб то ці три скла дові ма ють поєдну ва ти ся між со бою. На на -
шу дум ку, ця ідея в за коні прослідко вується ли ше ча ст ко во, зо к ре ма в
поєднанні соціаль но го та еко номічно го роз вит ку (як прин цип). Доцільно, щоб
за ко но да вець зро бив ак цент са ме на єдності трьох еле ментів. На при клад, про -
понуємо вне сти зміни до ча с ти ни 1 статті 2 «Ос новні прин ци пи внутрішньої і
зовнішньої політи ки» За ко ну Ук раїни «Про за са ди внутрішньої і зовнішньої
політи ки», замінив ши сло ва «за без пе ченні соціаль ної спря мо ва ності еко но -
міки Ук раїни та ста ло го соціаль но-еко номічно го роз вит ку Ук раїни» сло ва ми
«за без пе ченні в Ук раїні ста ло го зба лан со ва но го роз вит ку еко номічної, еко ло -
гічної та соціаль ної сфер».

Як пе ред ба че но ча с ти ною 2 статті 12 За ко ну Ук раїни «Про за са ди внутріш -
ньої і зовнішньої політи ки», виз на чені цим за ко ном за са ди внутрішньої і
зовнішньої політи ки ма ють ура хо ву ва ти ся під час роз роб лен ня про ектів за ко -
но дав чих та інших нор ма тив но-пра во вих актів. Ба зо вий прин цип за без пе чен ня
ста ло го зба лан со ва но го роз вит ку в Ук раїні еко номічної, еко ло гічної та соці -
аль ної сфер мо же бу ти де талізо ва ний, – на при клад, у за коні, який виз на чав би
ос но ви дер жав ної політи ки що до за без пе чен ня ре алізації в Ук раїні прин ципів
ста ло го роз вит ку. Йо го прий нят тя про по нується дослідни ка ми про бле ма ти ки
пра во во го за без пе чен ня ут вер д жен ня в Ук раїні за сад ста ло го роз вит ку.

Про по нуємо вне сти такі до пов нен ня до ста тус них (ком пе тенційних) за -
конів Ук раїни, що виз на ча ють пра вові за са ди діяль ності ор ганів ви ко нав чої
вла ди:

– стат тю 2 «Ос новні за вдан ня Кабіне ту Міністрів Ук раїни» За ко ну «Про
Кабінет Міністрів Ук раїни» від 07.10.2010 р. до пов ни ти пунк том 2-1 «за без пе -
чен ня ста ло го роз вит ку дер жа ви»;

– ча с ти ну 1 статті 2 «Прин ци пи діяль ності міністерств та інших цен т раль -
них ор ганів ви ко нав чої вла ди» За ко ну Ук раїни «Про цен т ральні ор га ни ви ко -
нав чої вла ди» від 17.03.2011 р. до пов ни ти прин ци пом «за без пе чен ня ста ло го
роз вит ку дер жа ви»;

– стат тю 3 «Прин ци пи діяль ності місце вих дер жав них адміністрацій» За -
ко ну Ук раїни «Про місцеві дер жавні адміністрації» до пов ни ти прин ци пом «за -
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без пе чен ня ста ло го роз вит ку відповідної адміністра тив но-те ри торіаль ної оди -
ниці».

Та ким чи ном, закріплен ня прин ци пу за без пе чен ня в Ук раїні ста ло го зба -
лан со ва но го роз вит ку еко номічної, еко логічної та соціаль ної сфер в За коні Ук -
раїни «Про за са ди внутрішньої і зовнішньої політи ки», а та кож в ста тус них
(ком пе тенційних) за ко нах спри я ти ме вклю чен ню цьо го прин ци пу до за сад
дер жав ної політи ки та виз на ча ти ме йо го од ним із прин ципів діяль ності цен т -
раль них та місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди. Прий нят тя за ко ну про ос но ви
дер жав ної політи ки що до за без пе чен ня ре алізації в Ук раїні прин ципів ста ло го
роз вит ку доз во лить де талізу ва ти цей прин цип і зорієнтує нор мо творців що до
кон крет них пи тань ста ло го роз вит ку в пев них сфе рах, га лу зях, що до пев них
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць. Ут вер д жен ню за сад ста ло го роз вит -
ку спри я ти муть та кож ско ор ди но ва на діяльність міністерств еко номічно го роз -
вит ку і торгівлі Ук раїни, еко логії та при род них ре сурсів Ук раїни, соціаль ної
політи ки Ук раїни, по си лен ня місце во го рівня уп равління, ак тивізація ро бо ти
Національ ної ра ди зі ста ло го роз вит ку Ук раїни, за лу чен ня гро мадсь кості до
фор му ван ня та ре алізації дер жав ної політи ки.

1. Про ект для об го во рен ня До повіді Ук раїни до Кон фе ренції ООН зі Зба лан со ва но -
го (Ста ло го) Роз вит ку «Ріо +20: Май бутнє, яко го ми хо че мо» Ріо-де-Жа ней ро, Бра зилія,
20–22 черв ня 2012. – К., 2012. – Тра вень. 2. Ос новні терміни та виз на чен ня до про ек ту
Кон цепції пе ре хо ду Ук раїни до ста ло го роз вит ку. 3. Зба лан со ва ний (ста лий) роз ви ток
має бу ти виз на че но як стра тегічний на прям роз вит ку дер жа ви [Еле к трон ний ре сурс]. –
Ре жим до сту пу: library.nltu.edu.ua/node/329 4. Ту ни ця Ю. Май бутнє Ук раїни – у гло -
бальній си с темі ста ло го роз вит ку // Уря до вий кур’єр. – 2012. – № 147. – С. 10.
5. Міщук З. Вісник Ріо+20: зустріч з Міністром [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: mama-86.org.ua/index.php/ru/ecologization/rio-plus-20-confetence/373-rio-plus-20-
meeting-with-minister.html 6. Ито го вый до ку мент «Бу ду щее, ко то ро го мы хо тим» [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: www.mama-86.org.ua/images/stories/000372/
futurewewant_russian.pdf 7. Май бутнє, яко го ми не хо че мо. Пе тиція НУО [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: www.mama-86.org.ua/index.php/ru/ecologization/rio-plus-20-
confetence/367-zvernennya.html 8. Про ект для об го во рен ня До повіді Ук раїни до Кон фе -
ренції ООН зі Зба лан со ва но го (Ста ло го) Роз вит ку «Ріо +20: Май бутнє, яко го ми хо че -
мо» Ріо-де-Жа ней ро, Бра зилія, 20–22 черв ня 2012. – К., 2012. – Тра вень. 9. У Міні -
стерстві еко номічно го роз вит ку і торгівлі 12 лип ня відбув ся круг лий стіл за уча с тю
гро мадсь кості та до норсь кої спільно ти на те му «Пер спек ти ви ре алізації в Ук раїні кур су
на «зе ле ну» еко номіку та «зе ле ну» про мис ловість у світлі ре ко мен дацій Кон фе ренції
ООН зі ста ло го роз вит ку «Ріо+20» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=185936 10. Про ект для об го во -
рен ня До повіді Ук раїни до Кон фе ренції ООН зі Зба лан со ва но го (Ста ло го) Роз вит ку 
«Ріо +20: Май бутнє, яко го ми хо че мо» Ріо-де-Жа ней ро, Бра зилія, 20–22 черв ня 2012. –
К., 2012. – Тра вень. 11. Міщук З. Вказ. пра ця. 12. По ве ст ка на XXI век. Кон фе рен ция
ООН по ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и раз ви тию Рио-де-Жа ней ро, июнь 1992 г. [Еле к -
трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: ecoedu.iseu.by/uploads/files/zel11.pdf. 13. Відбу ла ся
кон фе ренція ООН зі ста ло го роз вит ку «Ріо+20» [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: civil-rada/in/ua/?p=831.
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УДК 342.92 (477)
А. В. КІРМАЧ,

кан ди дат юри дич них на ук

ОП ТИМІЗАЦІЯ УП РАВЛІННЯ ДЕР ЖАВ НОЮ СЛУЖ БОЮ
З УРА ХУ ВАН НЯМ ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО ДОСВІДУ

У статті роз г ля ну то су час ний вітчиз ня ний та євро пейсь кий досвід пра во во го ре -
гу лю ван ня уп равління дер жав ною служ бою. На ос нові аналізу кра щих євро пейсь ких
прак тик ав тор про по нує шля хи оп тимізації уп равління дер жав ною служ бою. Зо к ре ма,
про по нується пе ре гля ну ти си с те му ор ганів, що здійсню ють уп равління дер жав ною
служ бою, та ком пе тенції цих ор ганів. Ок ре мо приділе но ува гу онов лен ню змісту діяль -
ності служ би уп равління (ка д ро вої служ би) ор га ну дер жав ної вла ди.

Клю чові сло ва: дер жав на служ ба; си с те ма ор ганів; оп тимізація уп равління; євро -
пейсь кий досвід.

Кир мач А. В. Оп ти ми за ция уп рав ле ния го су дар ст вен ной служ бой с уче том ев -

ро пей ско го опы та

В ста тье рас смо т рен со вре мен ный оте че ст вен ный и ев ро пей ский опыт пра во во го
ре гу ли ро ва ния уп рав ле ния го су дар ст вен ной служ бой. На ос но ве ана ли за луч ших ев ро -
пей ских прак тик ав тор пред ла га ет пу ти оп ти ми за ции уп рав ле ния го су дар ст вен ной
служ бой. В ча ст но с ти, пред ла га ет ся пе ре смо т реть си с те му ор га нов, осу ще ств ля ю -
щих уп рав ле ние го су дар ст вен ной служ бой, и ком пе тен ции этих ор га нов. От дель но уде -
ле но вни ма ние об нов ле нию со дер жа ния де я тель но с ти служ бы уп рав ле ния (ка д ро вой
служ бы) ор га на го су дар ст вен ной вла с ти.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная служ ба; си с те ма ор га нов; оп ти ми за ция уп рав -
ле ния; ев ро пей ский опыт.

Kirmach A. V. Optimization of the civil service management in light of the European

experience

The article describes current domestic and European experience of legal regulation of
civil service management. Based on analysis of the best European practices, the author sug-
gests ways to optimize the management of the civil service. First of all, it is proposed to revise
the system of bodies that are responsible for the civil service management and the competence
of those bodies. Special attention is given to updating the sense of the service management
(Human Resources) departments of public authorities.

Key words: civil service; system of authorities; management optimization; European
expertise.

Пи тан ня ор ганізації уп равління дер жав ною служ бою завжди бу ли у полі
ува ги ба га ть ох вітчиз ня них вче них, зо к ре ма, В. Б. Авер’яно ва, Ю. П. Би тя ка,
Р. А. Ка люж но го, О. В. Пе т ри ши на, В. М. Ша по ва ла та інших. Крім то го, цим
пи тан ням при свя че но та кож праці за рубіжних уче них: А. Ау е ра, У. Батіс,
Ю. М. Ста ри ло ва, Н. Н. Та ра со вої та інших. Про те у про ве де них досліджен нях
ли ше побіжно здійснюється аналіз за рубіжно го досвіду пра во во го ре гу лю ван -
ня уп равління дер жав ною служ бою. То му да ну стат тю при свя че но досліджен -
ню євро пейсь ко го досвіду пра во во го ре гу лю ван ня ор ганізації уп равління дер -
жав ною служ бою і, на йо го ос нові, ви роб лен ня шляхів оп тимізації вітчиз ня ної
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си с те ми уп равління дер жав ною служ бою. На пе ре ко нан ня ав то ра, вив чен ня
євро пейсь ко го досвіду має ста ти ос но вою для по даль шо го онов лен ня вітчиз -
ня но го за ко но дав ст ва про дер жав ну служ бу.

Однією з го ло вних за сад, на якій ґрун тується уп равління дер жав ною служ -
бою в євро пейсь ких країнах, є роз ме жу ван ня політич но го та адміністра тив но -
го уп равління, при чо му та ке роз ме жу ван ня мож ли ве як на інсти туційно му, так
і функціональ но му рівні. Євро пейсь кий досвід, зо к ре ма, підкрес лює
доцільність як ство рен ня різних ор ганів дер жав но го уп равління, що здійсню -
ва ти муть відповідно політич не та адміністра тив не уп равління дер жав ною
служ бою, так і виз на чен ня функціональ но го роз поділу по вно ва жень з уп рав -
ління дер жав ною служ бою між різни ми струк ту ра ми в рам ках ор га ну дер жав -
но го уп равління [1, 42–46].

В кон тексті інсти туційної скла до вої уп равління дер жав ною служ бою не -
обхідно за ува жи ти, що роз ме жу ван ня політич но го та адміністра тив но го
керівництва до ся гається шля хом роз ме жу ван ня уп равлінської діяль ності уря -
ду, що, як пра ви ло, здійснює політич не керівництво дер жав ною служ бою, та
уп равлінської діяль ності спеціаль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди, що здійснює
адміністра тив не керівництво дер жав ною служ бою. Крім то го, як бу де обґрун -
то ва но далі, є всі підста ви ствер д жу ва ти про по зи тивні ре зуль та ти досвіду за -
про ва д жен ня не за леж но го ко легіаль но го ор га ну уп равління дер жав ною служ -
бою, що бу де опіку ва ти ся, се ред іншо го, ок ре ми ми пи тан ня ми про хо д жен ня
дер жав ної служ би дер жав ни ми служ бов ця ми ви щої ка те горії.

Функціональ не роз ме жу ван ня уп равління дер жав ною служ бою доцільно
здійсни ти шля хом за про ва д жен ня по сад дер жав них се к ре тарів міністерств та
інших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, при чо му виз на чив ши, що дер -
жавні се к ре тарі є дер жав ни ми служ бов ця ми ви щої ка те горії і відповідальні за
уп равління дер жав ною служ бою та за до три ман ня за ко но дав ст ва з пи тань дер -
жав ної служ би у відповідно му ор гані дер жав но го уп равління і йо го те ри -
торіаль них струк ту рах. Слід за ува жи ти, що в Ук раїні вже бу ла спро ба ство рен -
ня інсти ту ту дер жав них се к ре тарів [2; 3]. В цьо му ж кон тексті вар то за ува жи -
ти, що по тре бує пе ре гля ду ха рак тер діяль ності ка д ро вих служб ор ганів дер -
жав но го уп равління, оскільки ка д рові служ би ма ють зо се ре ди ти ся, в пер шу
чер гу, на аналітичній та ор ганізаційній ро боті з ка д ро во го ме недж мен ту,
аналізі ефек тив ності діяль ності відповідно го ор га ну дер жав но го уп равління,
про фесійної діяль ності кож но го дер жав но го служ бов ця, про гно зу ванні роз -
вит ку пер со на лу, за без пе ченні на вчан ня та моніто рин гу ефек тив ності ро бо ти
дер жав них служ бовців то що.

Для вітчиз ня ної прак ти ки за про ва д жен ня не за леж но го ко легіаль но го ор га -
ну уп равління дер жав ною служ бою є пев ною мірою но вацією, про те в євро -
пейсь ких країнах досвід ство рен ня та функціону ван ня та ких ор ганів пе ре кон -
ли во довів свою ефек тивність. При кла ди різних форм та ких ко легіаль них ор -
ганів мож на віднай ти прак тич но в кожній євро пейській країні; зо к ре ма, в
Польщі це – Національ на ра да дер жав ної служ би [4], а в Німеч чині – Фе де -
раль ний комітет дер жав ної служ би [5]. Слід за ува жи ти, що Національ на ра да
дер жав ної служ би в Польщі ут во рюється як ек с перт но-до рад чий ор ган при
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Раді Міністрів Ре с публіки, при чо му ос нов на функція Національ ної ра ди дер -
жав ної служ би по ля гає в оціню ванні пра во за с то сов чої прак ти ки ос нов них
про це дур, що сто су ють ся про хо д жен ня дер жав ної служ би, зо к ре ма про це дур
прий нят тя на дер жав ну служ бу, в то му числі ор ганізація та про ве ден ня кон -
курс них про це дур для відбо ру кан ди датів на по са ди дер жав них служ бовців,
про це дур при тяг нен ня дер жав них служ бовців до відповідаль ності, про ве ден -
ня служ бо вих розсліду вань то що [4].

У цьо му зв’яз ку мож на ствер д жу ва ти, що Національ на ра да дер жав ної
служ би фак тич но кон тро лює за без пе чен ня ви мог про фесійності, не упе ре д же -
ності та політич ної ней т раль ності при ство ренні та ре алізації ор га на ми дер -
жав но го уп равління умов про хо д жен ня дер жав ної служ би. В рам ках ре алізації
кон троль ної функції до по вно ва жень Національ ної ра ди дер жав ної служ би
відне се но, зо к ре ма, вста нов лен ня кри теріїв оціню ван ня діяль ності дер жав них
служ бовців, по го д жен ня на вчаль них планів що до підви щен ня кваліфікації та
про фесійно го на вчан ня дер жав них служ бовців, розсліду ван ня пев них подій,
що сто су ють ся по ру шен ня про фесійної ети ки ви щи ми дер жав ни ми служ бов -
ця ми, зо к ре ма по ру шен ня прин ципів не сумісності, вчи нен ня дер жав ни ми
служ бов ця ми ви щої ка те горії служ бо вих про ступків то що [4]. Слід на го ло си -
ти та кож, що вста нов лені на нор ма тив но му рівні кри терії при зна чен ня членів
Національ ної ра ди дер жав ної служ би пе ред ба ча ють, що це по винні бу ти осо -
би, які ма ють відповідні знан ня та досвід, що доз во ля ти ме їм фа хо во оціню ва -
ти стан пра во во го ре гу лю ван ня дер жав ної служ би й на леж ним чи ном ви ко ну -
ва ти кон троль ну функцію уп равління дер жав ною служ бою.

Не менш ціка вим є німець кий досвід функціону ван ня не за леж но го ко -
легіаль но го ор га ну, що здійснює уп равління дер жав ною служ бою. В Німеч -
чині та кий ор ган має на зву Фе де раль ний комітет дер жав ної служ би, при чо му
однією з ос нов них ха рак те ри с тик цьо го ко легіаль но го ор га ну є са ме йо го не -
за лежність, що доз во ляє уник ну ти політич ної за анґажо ва ності в ро боті цьо го
ор га ну. Крім цьо го, та ка не за лежність ство рює умо ви для об’єктив но го роз гля -
ду справ що до про хо д жен ня служ би дер жав ни ми служ бов ця ми ви щої ка те -
горії, при тяг нен ня дер жав них служ бовців ви щої ка те горії до дис циплінар ної
відповідаль ності та про ве ден ня служ бо вих розсліду вань. Вар то підкрес ли ти,
що в німець ко му за ко но давстві навіть вста нов ле но пря му нор му, яка ствер д -
жує: «Чле ни Фе де раль но го коміте ту дер жав ної служ би не за лежні у своєму
ста тусі і під час ре алізації своїх по вно ва жень підко ря ють ся тільки за ко ну Фе -
де рації» [5].

Що до влас не по вно ва жень Фе де раль но го коміте ту дер жав ної служ би, то,
відповідно до німець ко го за ко но дав ст ва, комітет здійснює за галь ний кон троль
за за сто су ван ням про це дур про хо д жен ня дер жав ної служ би, в то му числі роз -
роб ляє мо дельні кон курсні про це ду ри для відбо ру кан ди датів на ва кантні по -
са ди дер жав них служ бовців, мо же прий ма ти рішен ня про за сто су ван ня по за -
кон курс них про це дур при прий нятті на дер жав ну служ бу. Крім то го, Фе де -
раль ний комітет дер жав ної служ би роз гля дає та кож пра во ве ре гу лю ван ня про -
це дур про су ван ня по дер жавній службі, в то му числі по ря док про ве ден ня
оціню ван ня діяль ності дер жав них служ бовців, та про во дить ро бо ту з усу нен -
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ня ви яв ле них не доліків у за сто су ванні ок ре мих норм, що сто су ють ся про хо д -
жен ня дер жав ної служ би то що [6, 318].

Ціка вим у кон тексті досліджен ня си с тем уп равління дер жав ною служ бою
є грець кий досвід фор му ван ня не за леж них ко легіаль них ор ганів уп равління
про хо д жен ням дер жав ної служ би, оскільки відповідно до грець ко го за ко но дав -
ст ва ос нов не при зна чен ня та ко го ор га ну – це роз гляд спорів що до про це дур
про хо д жен ня дер жав ної служ би. На при клад, у Греції існує цілий ком плекс не -
за леж них дер жав но-служ бо вих рад, що опіку ють ся різни ми пи тан ня ми уп -
равління дер жав ною служ бою та спо ра ми, що мо жуть ви ни ка ти при за сто су -
ванні ок ре мих про це дур, пов’яза них із про хо д жен ням дер жав ної служ би. Як і
в більшості євро пейсь ких країн, у Греції кож на служ бо ва ра да є не за леж ним та
ко легіаль ним ор га ном. Важ ли во та кож, що до ба га ть ох спеціалізо ва них рад за -
лу ча ють ся та кож про фе со ри пев них дер жав них універ си тетів та пред став ни ки
не за леж них профспілок дер жав них служ бовців, що доз во ляє ще більше зба -
лан су ва ти пред став ництво інте ресів різних сторін при роз гляді спорів, що сто -
су ють ся про хо д жен ня дер жав ної служ би, та за без пе чи ти фа хо ве вирішен ня та -
ких спорів [7].

Для по вно ти досліджен ня не обхідно та кож за ува жи ти, що окрім функції
роз гля ду спорів, що сто су ють ся дер жав ної служ би та роз гля ду справ про при -
тяг нен ня служ бовців до дис циплінар ної відповідаль ності, до ком пе тенції
служ бо вих рад відне се но та кож вирішен ня пи тань про по нов лен ня ста ту су дер -
жав но го служ бов ця у ви пад ку йо го не пра вомірно го звільнен ня, на дан ня зго ди
на ви ко нан ня дер жав ни ми служ бов ця ми пев ної при ват ної оп ла чу ва ної ро бо ти,
по го д жен ня керівників уп равлінь та служб ор ганів дер жав но го уп равління, що
опіку ють ся клю чо ви ми про це ду ра ми про хо д жен ня дер жав ної служ би, зо к ре ма
кон кур сни ми про це ду ра ми для відбо ру кан ди датів на по са ди дер жав них служ -
бовців, про це ду ра ми оціню ван ня ре зуль татів діяль ності дер жав них служ бовців
то що [7]. У цьо му зв’яз ку слід на го ло си ти, що ство рен ня та кої про фесійної та
не за леж ної си с те ми ор ганів, здат ної не упе ре д же но та фа хо во вирішу ва ти спо -
ри, що сто су ють ся про хо д жен ня дер жав ної служ би, доз во ляє за без пе чи ти ста -
нов лен ня якісних про це дур адміністра тив но го вирішен ня спорів, що ма ти ме
наслідком, се ред іншо го, роз ван та жен ня адміністра тив них судів.

Окрім не за леж но го ко легіаль но го ор га ну уп равління про хо д жен ням дер -
жав ної служ би, євро пейсь кий досвід пра во во го ре гу лю ван ня пе ре кон ли во
свідчить та кож про доцільність роз ме жу ван ня політич но го та адміністра тив -
но го керівництва дер жав ною служ бою. Та кий підхід до пра во во го ре гу лю ван -
ня уп равління дер жав ною служ бою мож на проілю с т ру ва ти на за ко но давстві
по ст ра дянсь ких країн, де віднос но не що дав но бу ло про ве де но ре фор ми дер -
жав ної служ би. На при клад, відповідно до онов ле но го за ко но дав ст ва Ли товсь -
кої Ре с публіки за галь не керівництво дер жав ною служ бою ре с публіки
здійснюється уря дом та Міністер ст вом внутрішніх справ, при чо му на уряд по -
кла дається обов’язок здійсню ва ти фор му ван ня та ре алізацію дер жав ної
політи ки що до роз вит ку національ ної дер жав ної служ би та ви ко ну ва ти інші
функції за галь но го керівництва дер жав ною служ бою, тоді як Міністер ст во
внутрішніх справ має своїм ос нов ним за вдан ням пе ре гляд чин но го за ко но дав -

227РОЗДІЛ 4 • Проблеми адміністративного права та державного регулювання…



ст ва про дер жав ну служ бу та підго тов ку про ектів но вих нор ма тив но-пра во вих
актів, спря мо ва них на усу нен ня ви яв ле них не доліків, що сто су ють ся про це дур
про хо д жен ня дер жав ної служ би, та ре фор му ван ня си с те ми дер жав ної служ би
відповідно до уря до вої політи ки. Адміністра тив не уп равління дер жав ною
служ бою в Литві здійснює спеціаль ний ор ган дер жав но го уп равління в си с -
темі Міністер ст ва внутрішніх справ, Агенція дер жав ної служ би, до ос нов них
функцій якої на ле жить: кон троль за до три ман ням та ви ко нан ням за ко но дав ст -
ва про дер жав ну служ бу, ве ден ня офіційно го реєстру дер жав них служ бовців,
підго тов ка про ектів нор ма тив но-пра во вих актів у сфері дер жав ної служ би, за -
без пе чен ня си с те ми уп равління про хо д жен ням дер жав ної служ би, підго тов ка
на вчаль них про грам для про фесійно го на вчан ня та підви щен ня кваліфікації
дер жав них служ бовців то що [8].

Подібним чи ном ор ганізо ва но роз ме жу ван ня політич но го та адміністра -
тив но го уп равління дер жав ною служ бою в Латвії. Зо к ре ма, латвійським за ко -
ном про дер жав ну служ бу вста нов ле но, що адміністра тив не уп равління дер -
жав ною служ бою здійснює спеціаль ний ор ган ви ко нав чої вла ди –
Адміністрація дер жав ної служ би. Відповідно до латвійсько го за ко но дав ст ва,
Адміністрація дер жав ної служ би ви ко нує такі функції: 1) кон тро лює впро ва д -
жен ня за ко ну про дер жав ну служ бу та інших ре гу ля тор них до ку ментів на
місцях; 2) роз роб ляє про ек ти ре гу ля тор них до ку ментів уря ду у сфері дер жав -
ної служ би; 3) роз роб ляє єдині прин ци пи уп равління пер со на лом для інсти -
туцій публічної адміністрації та сприяє їх ви ко нан ню; 4) за без пе чує уніфіко ва -
ну си с те му кар’єрно го пла ну ван ня для дер жав них служ бовців; 5) аналізує по -
тре би про фесійно го на вчан ня та підви щен ня кваліфікації дер жав них служ -
бовців і роз гля дає за яви на на вчальні про гра ми до Шко ли публічної
адміністрації на щорічній ос нові; 6) ор ганізо вує кон курс на заміщен ня ва кант -
них по сад дер жав них служ бовців, при своює ста тус дер жав но го служ бов ця;
7) роз гля дає скар ги гро ма дян та юри дич них осіб на дії або бездіяльність дер -
жав них служ бовців; 8) мо же ініціюва ти та не за леж но розсліду ва ти дис -
циплінарні спра ви й на кла да ти дис циплінарні стяг нен ня на дер жав них служ -
бовців то що [9].

Та ким чи ном, чітке роз ме жу ван ня адміністра тив но го й політич но го уп -
равління дер жав ною служ бою доз во ляє од но знач но виз на чи ти ком пе тенції
відповідних ор ганів дер жав но го уп равління і змен ши ти політич ний вплив на
си с те му дер жав ної служ би, в то му числі на про це ду ри прий нят тя на дер жав ну
служ бу або про це ду ри про ве ден ня служ бо во го розсліду ван ня що до дер жав них
служ бовців. Крім то го, за умо ви та ко го роз ме жу ван ня до ся гається зба лан со -
ваність си с те ми уп равління про хо д жен ням дер жав ної служ би, за якої уряд фо -
ку сується на ви роб ленні та впро ва д женні дер жав ної політи ки у сфері ор гані -
зації про хо д жен ня дер жав ної служ би, а адміністра тив ний ор ган дер жав но го
уп равління зай мається без по се реднім керівництвом про це ду ра ми про хо д жен -
ня дер жав ної служ би [10, 48–52].

У цьо му кон тексті вар то та кож висвітли ти досвід пра во во го ре гу лю ван ня
уп равління дер жав ною служ бою в Чехії, де в рам ках се к ре таріату уря ду ство -
ре но Ге не раль ну ди рекцію дер жав ної служ би, що здійснює ор ганізаційні, ко -
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ор ди наційні та кон трольні функції цен т раль но го уп равління про хо д жен ням
дер жав ної служ би шля хом підго тов ки про ектів нор ма тив но-пра во вих актів
що до про хо д жен ня дер жав ної служ би, підго тов ки на вчаль них планів про -
фесійно го на вчан ня та підви щен ня кваліфікації дер жав них служ бовців то -
що [11]. Та ким чи ном, ком пе тенція ок ре мо го струк тур но го підрозділу уря ду не
пе ре ти нається із ком пе тенцією спеціаль но го ор га ну адміністра тив но го уп рав -
ління дер жав ною служ бою. Та кож не обхідно підкрес ли ти, що по вно ва жен ня
уря ду що до уп равління дер жав ною служ бою фак тич но не доз во ля ють йо му
впли ва ти на ок ремі індивіду альні рішен ня що до про хо д жен ня служ би кон крет -
ни ми осо ба ми, зо к ре ма за сто со ву ва ти по за кон курсні про це ду ри для прий нят -
тя на служ бу або втру ча тись у про ве ден ня служ бо во го розсліду ван ня що до
дер жав них служ бовців. Та кий досвід є ду же важ ли вим для Ук раїни, ад же
вітчиз ня на прак ти ка пра во во го ре гу лю ван ня дер жав ної служ би має при кла ди
безпідстав но го за сто су ван ня на ос нові ок ре мо го уря до во го рішен ня по за кон -
курс них про це дур прий нят тя на дер жав ну служ бу [12; 13].

На ос нові ви кла де но го тут по зи тив но го євро пейсь ко го досвіду пра во во го
ре гу лю ван ня про по нується ряд шляхів оп тимізації уп равління дер жав ною
служ бою. Зо к ре ма, вба чається доцільним ство ри ти не за леж ний ко легіаль ний
ор ган, до відан ня яко го бу де відне се но уп равління дер жав ною служ бою дер -
жав ни ми служ бов ця ми ви щої ка те горії, а та кож по за су до ве вирішен ня спорів,
що сто су ють ся про це дур про хо д жен ня дер жав ної служ би. У цьо му зв’яз ку
доцільно та кож за без пе чи ти по ря док фор му ван ня та ко го ко легіаль но го ор га ну,
що доз во ляв би га ран ту ва ти йо го не за лежність та політич ну ней т ральність
(на при клад, фор му ван ня на па ри тет них на ча лах пре зи ден том, пар ла мен том,
уря дом і, мож ли во, з ура ху ван ням пред став ництва су до вої гілки вла ди). Вар то
та кож за без пе чи ти пред став ництво в та ко му не за леж но му ко легіаль но му ор -
гані пред став ників на уко вої гро ма ди, фахівців з пи тань дер жав ної служ би.
Фак тич но про по но ва ний не за леж ний ко легіаль ний ор ган уп равління дер жав -
ною служ бою має ста ти пев ною мірою ана ло гом існу ю чої Ви щої ра ди юс тиції,
при чо му дослідни ка ми цьо го пи тан ня про по нується навіть на зва та ко го ор га -
ну – Ви ща ра да Дер жав ної служ би [14, 53; 15, 6].

Крім то го, для ста нов лен ня не за леж ної та політич но ней т раль ної дер жав -
ної служ би євро пейсь ко го зраз ка не обхідно за без пе чи ти роз ме жу ван ня
політич но го та адміністра тив но го уп равління про хо д жен ням дер жав ної служ -
би. У цьо му зв’яз ку потрібно за без пе чи ти політич не підпо ряд ку ван ня си с те ми
дер жав ної служ би Кабіне тові Міністрів Ук раїни, при чо му уряд має бу ти поз -
бав ле ний мож ли вості без по се ред ньо втру ча тись або впли ва ти на індивіду альні
рішен ня що до про хо д жен ня дер жав ної служ би ок ре ми ми дер жав ни ми служ -
бов ця ми. Адміністра тив не керівництво дер жав ною служ бою має здійсню ва ти -
ся спеціаль но упов но ва же ним ор га ном ви ко нав чої вла ди; при цьо му ком пе -
тенцію і по вно ва жен ня су час но го Національ но го агент ст ва з пи тань дер жав ної
служ би має бу ти пе ре гля ну то з ура ху ван ням євро пейсь ко го досвіду пра во во го
ре гу лю ван ня ста ту су і ком пе тенції подібних ор ганів дер жав но го уп равління. 

В цьо му зв’яз ку слід та кож за ува жи ти, що функції керівни ка дер жав ної
служ би без по се ред ньо в ор гані дер жав ної вла ди ма ють по кла да тись на ви що -
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го дер жав но го служ бов ця, при чо му до ос нов них за вдань та ко го служ бов ця
тре ба відне с ти: за без пе чен ня до три ман ня за ко но дав ст ва про дер жав ну служ бу,
кон троль за ре алізацією про це дур про хо д жен ня служ би [14, 51–53]. Крім то го,
не обхідно ре ор ганізу ва ти існу ючі відділи кадрів ор ганів дер жав но го уп рав -
ління, на дав ши їм ком пе тенцію ор ганізації та про ве ден ня ос нов них про це дур
про хо д жен ня дер жав ної служ би, зо к ре ма ор ганізацію кон курсів для заміщен -
ня ва кант них по сад дер жав них служ бовців, ор ганізацію про фесійно го на вчан -
ня та підви щен ня кваліфікації служ бовців, про ве ден ня ате с тації дер жав них
служ бовців і за без пе чен ня про це дур оціню ван ня ре зуль татів діяль ності дер -
жав них служ бовців.

Впро ва д жен ня та ко го євро пейсь ко го досвіду пра во во го ре гу лю ван ня уп -
равління дер жав ною служ бою доз во лить знач но поліпши ти про це ду ри про хо -
д жен ня дер жав ної служ би і ство рить умо ви для ста нов лен ня в Ук раїні про -
фесійно го кор пу су дер жав них служ бовців.
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УДК 342.9
Л. Є. КИСІЛЬ, 

кан ди дат юри дич них на ук

ДО ПИ ТАН НЯ ПРО ПО НЯТ ТЯ І СТРУК ТУ РУ 
АДМІНІСТРА ТИВ НОЇ ПРА ВО СУБ’ЄКТНОСТІ

У статті роз гля дається по нят тя адміністра тив ної пра во суб’єктності. Аналізу -
ють ся на укові по гля ди що до її сут ності та струк ту ри. Ав тор при хо дить до вис нов ку,
що еле мен та ми адміністра тив ної пра во суб’єктності є пра во-, діє- та деліктоз -
датність. Звер тається ува га на існу ючі кла сифікації суб’єктів адміністра тив но го
пра ва. Найбільш доцільним вба чається поділ суб’єктів адміністра тив но го пра ва на
індивіду альні та ко лек тивні. 

Клю чові сло ва: адміністра тив на пра во суб’єктність, індивіду альні суб’єкти
адміністра тив но го пра ва, ко лек тивні суб’єкти адміністра тив но го пра ва.

Ки сель Л. Е. К во про су о по ня тии и струк ту ре ад ми ни с т ра тив ной пра во субъ -

ект но с ти 

В ста тье рас сма т ри ва ет ся по ня тие ад ми ни с т ра тив ной пра во субъ ект но с ти.
Анали зи ру ют ся на уч ные взгля ды в от но ше нии ее сущ но с ти и струк ту ры. Ав тор при хо -
дит к за клю че нию, что эле мен та ми ад ми ни с т ра тив ной пра во субъ ект но с ти яв ля ют ся
пра во-, дее- и де лик то спо соб ность. Об ра ща ет ся вни ма ние на су ще ст ву ю щие клас -
сифи ка ции субъ ек тов ад ми ни с т ра тив но го пра ва. На и бо лее це ле со об раз ным пред -
ставля ет ся де ле ние субъ ек тов ад ми ни с т ра тив но го пра ва на ин ди ви ду аль ные и кол лек -
тив ные.

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив ная пра во субъ ект ность, ин ди ви ду аль ные субъ ек -
ты ад ми ни с т ра тив но го пра ва, кол лек тив ные субъ ек ты ад ми ни с т ра тив но го пра ва.

Kysil L. E. On concept and structure of administrative legal personality

The subject of this article is the concept of administrative legal personality, including an
analysis of scientific views regarding its nature and structure. The author concludes that the
elements of administrative personality are legal capacity, ability and tortuous liability and
considers the most appropriative division of the subjects of administrative law at both indi-
vidual and collective.

Key words: administrative personality, individual subjects of administrative law, collec-
tive subjects of administrative law.

Су час не адміністра тив не пра во зна хо дить ся на етапі ґрун тов но го ре фор му -
ван ня. Бе зу мов но, по за ме жа ми цьо го про це су не мо же за ли ша тись й інсти тут
суб’єктів адміністра тив но го пра ва. Ад же адміністра тивні пра вовідно си ни, ме -
ханізм адміністра тив но-пра во во го ре гу лю ван ня, і навіть адміністра тив не пра -
во в ціло му, існу ють ви ключ но для їх суб’єктів. Відсутність ос танніх поз бав -
ляє сен су ви щев ка зані яви ща.1

Од нак, про ве дені на ми на укові розвідки свідчать про те, що пе ре важ но
адміністра тив но-пра вові досліджен ня сто су ють ся ста ту су ор ганів дер жав ної
вла ди або фізич них осіб. На томість, ще з ра дянсь ко го періоду на уки
адміністра тив но го пра ва, по нят тя адміністра тив ної пра во суб’єктності не от ри -
ма ло єди но го ро зуміння. 
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Як за зна чається у на уковій літе ра турі, по нят тя «пра во суб’єктність» ха рак те -
ри зує та кий еле мент пра вовідно син, як суб’єкт. При чо му, не стільки ха рак те ри -
зує, скільки обу мов лює йо го на явність вза галі. Не ви пад ко во, ок ремі на уковці
прак тич но поєдну ва ли ка те горії «пра во суб’єктність» та «суб’єкт пра ва». Особ -
ли во го зна чен ня по нят тя «пра во суб’єктності» на бу ває ви хо дя чи із до сить
обґрун то ва но го ви нят ко во го став лен ня з-поміж всіх еле ментів пра вовідно син
са ме до суб’єкта пра ва, яке бу ло впер ше сфор му ль о ва не ще І. По кровсь ким, а
пізніше кон кре ти зо ва не, зо к ре ма В.Б. Авер’яно вим, С.І. Ар хи по вим2.

За га лом під адміністра тив ною пра во суб’єктністю ро зуміють здатність осо -
би ма ти і здійсню ва ти без по се ред ню або че рез сво го пред став ни ка на дані їй
суб’єктивні пра ва і юри дичні обов’яз ки. На сьо годні, як спра вед ли во за зна чає з
цьо го при во ду А.В. Пасічник3, мож на ви о кре ми ти на ступні підхо ди до роз -
крит тя сут ності адміністра тив ної пра во суб’єктності: 

– пра во суб’єктність скла дається з пра во здат ності та пев них прав
(А.П. Аль о хін, Н.М. Конін, Б.М. Ла зарєв, О.І. Ха ри то но ва та ін.)4. Та ке ро -
зуміння пра во суб’єктності обґрун то вується од но часністю виз нан ня за ко но дав -
ст вом пев ної осо би суб’єктом пра ва та фак тич но го на дан ня їй суб’єктив них
прав. Оскільки ос танні ви ни ка ють наслідок дії за ко ну, їх от ри ман ня вже не
обу мов люється пра во суб’єктністю, а то му во ни є не наслідком її ре алізації, а її
скла до вою ча с ти ною. Вба чається, що при та ко му підході пра во суб’єктність
ото тож нюється із пра во вим ста ту сом суб’єкта;

– еле мен та ми адміністра тив ної пра во суб’єктності є адміністра тивні пра во-
та дієздатність5;

– адміністра тив на пра во суб’єктність містить адміністра тив ну пра во -
здатність, адміністра тив ну дієздатність та адміністра тив ну деліктоз датність.
Та кий підхід поділяється пе ре важ ною більшістю вче них-адміністра тивістів.
Ра зом з тим, відсут ня єдність по глядів що до місця деліктоз дат ності у струк турі
пра во суб’єктності. Од на гру па ав торів вва жає, що деліктоз датність є ча с ти ною
дієздат ності (Д.М. Ба х рах, В.К. Кол па ков та ін.)6, інша – на дає деліктоз дат -
ності са мостійно го зна чен ня (М.В. Костів, Г.І. Пе т ров та ін.)7

Адміністра тив не пра во наділяє пра во суб’єктністю знач но більше ко ло
суб’єктів, ніж у будь-якій іншій га лузі пра ва. На сам пе ред, суб’єкта ми адміні -
стра тив но го пра ва є гро ма дя ни Ук раїни, іно земні гро ма дя ни, осо би без гро ма -
дян ст ва. Їх пра во вий ста тус не од на ко вий, і різнить ся за леж но від статі, віку,
ста ну здо ров’я, гро ма дян ст ва. Так, на при клад, особ ли вим адміністра тив но-
пра во вим ста ту сом наділя ють ся біженці згідно із За ко ном Ук раїни «Про
біженців та осіб, що по тре бу ють до дат ко во го або тим ча со во го за хи с ту».
Суб’єкта ми адміністра тив но го пра ва та кож є ор га ни дер жа ви, внутрішні ча с -
ти ни їх апа ра ту, ор га ни гро мадсь ких ор ганізацій, діяльність яких ре гу люється
пра вом, адміністрація підприємств, ус та нов, ор ганізацій, струк турні підроз -
діли підприємств, ус та нов, ор ганізацій (на при клад, цех, фа куль тет, відділен ня
в лікарні то що), ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня. 

З ог ля ду на ве ли ку кількість суб’єктів адміністра тив но го пра ва і не обхід -
ність по шу ку їх спільних рис і відмінно с тей, роз г ля не мо ос новні їх кла -
сифікації. 
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Впер ше пи тан ня про кла сифікацію суб’єктів адміністра тив но го пра ва у на -
уковій літе ра турі бу ло роз г ля ну то Ц.А. Ям польсь кою, яка виділя ла такі їх ка -
те горії:

1) ор га ни дер жа ви та їх аген ти;
2) гро мадські ор ганізації та їх ор га ни;
3) ра дянські гро ма дя ни.8

В уч бовій літе ра турі да на про бле ма впер ше бу ла підня та Г.І. Пе т ро вим,
який за зна чав, що суб’єкта ми адміністра тив но го пра ва є:

1) гро ма дя ни СРСР, осо би без гро ма дян ст ва та іно земці;
2) ор га ни дер жав но го уп равління та внутрішні ча с ти ни їх апа ра ту;
3) дер жавні та гро мадські підприємства та ус та но ви, та внутрішні ча с ти ни

їх апа ра ту;
4) ор га ни гро мадсь ких ор ганізацій, діяльність яких вре гу ль о ва на пра вом;
5) ор ганізації гро мадсь ко го спри ян ня дер жав но му уп равлінню;
6) служ бовці, які є носіями адміністра тив них обов’язків та прав.9

Як спра вед ли во за зна чив з цьо го при во ду відо мий російський вче ний-
адміністра тивіст Д.М. Ба х рах, та кий підхід до пи тан ня про суб’єкти адміні -
стра тив но го пра ва знач но зба га тив те орію адміністра тив но го пра ва. Ад же до
Г.І. Пе т ро ва ні в на уковій, ні в уч бовій літе ра турі не роз гля да лась адміністра -
тив на пра во суб’єктність струк тур них підрозділів ор ганізацій, дер жав них
служ бовців. Мо ва йшла ли ше про адміністра тив ну пра во суб’єктність дер жав -
них служ бовців як ча с ти ну пра во здат ності ор ганізацій, похідну від неї.10 Ідеї,
вис лов лені Г.І. Пе т ро вим, впер ше ре алізу ва лись ли ше че рез чверть віку.11

На сьо годні у на уковій літе ра турі існує чи ма ло кла сифікацій суб’єктів
адміністра тив но го пра ва. Найбільш по ши ре ни ми з них, як за зна чає Ю.В. Іщен -
ко, є на ступні: ор га ни публічної адміністрації та їх пред став ни ки, інші суб’єк -
ти влад них по вно ва жень, не дер жавні ор ганізації та їх пред став ни ки; суб’єкти
ко лек тивні і індивіду альні.12

В.К. Кол па ков про по нує роз гля да ти три ви ди суб’єктів адміністра тив но го
пра ва:

1) фізичні осо би – гро ма дя ни Ук раїни, іно земці, осо би без гро ма дян ст ва;
2) юри дичні осо би – ор га ни ви ко нав чої вла ди, будь-які інші дер жавні ор га -

ни, ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, об’єднан ня гро ма дян, підприємства,
уста но ви, ор ганізації в особі їх керівників, які очо лю ють ор га ни уп равління
цих підприємств, ус та нов, ор ганізацій;

3) ко лек тивні суб’єкти (ут во рен ня), які не ма ють оз нак юри дич ної осо би,
але наділені нор ма ми адміністра тив но го пра ва пев ни ми пра ва ми та обов’яз ка -
ми: струк турні підрозділи дер жав них та не дер жав них ор ганів, підприємств,
ус та нов, ор ганізацій, де які інші гро мадські ут во рен ня (на при клад, за гальні
збо ри гро ма дян за місцем про жи ван ня).13

Н.В. Алек сан д ро ва та І.Б. Коліуш ко розрізня ють та ких суб’єктів адміні -
стра  тив но го пра ва: 

1) наділе них влад ни ми по вно ва жен ня ми;
2) не наділе них влад ни ми по вно ва жен ня ми.14
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С.Г. Сте цен ко поділяє суб’єктів адміністра тив но го пра ва на індивіду альні
(гро ма дя ни Ук раїни, іно земці, осо би без гро ма дян ст ва) та ко лек тивні (дер -
жавні та не дер жавні). При цьо му ав тор до дер жав них ко лек тив них суб’єктів
адміністра тив но го пра ва відно сить Пре зи ден та Ук раїни, ор га ни ви ко нав чої
вла ди, інші дер жавні ор га ни та ор ганізації, а до не дер жав них ко лек тив них
суб’єктів – ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, об’єднан ня гро ма дян, релігійні
ор ганізації, інші не дер жавні ор га ни та ор ганізації.15

Відда ю чи на леж не за про по но ва ним кла сифікаціям, вва жаємо, що
найбільш доцільним вба чається поділ суб’єктів адміністра тив но го пра ва на
індивіду альні та ко лек тивні. Ад же, як спра вед ли во сво го ча су за зна чав
Д.М. Ба х рах, по нят тя ми «гро ма дя нин», «фізич на осо ба» не охоп люється вся
різно манітність індивіду аль них суб’єктів. При цьо му, гро ма дя ни ном за зви чай
вва жається індивід, який не пе ре бу ває у стабільних ор ганізаційних пра -
вовідно си нах. Ко ли ж індивід на бу ває ста ту су дер жав но го служ бов ця, уч ня,
сту ден та і т.п., су купність прав і обов’язків, пов’яза них із да ною соціаль ною
рол лю, терміном «гро ма дя нин» не охоп люється. З іншо го бо ку, не є то тож ни -
ми по нят тя ми «ор ганізація» і «ко лек тив ний суб’єкт адміністра тив но го пра ва».
Ад же «ор ганізація» тлу ма чить ся як са мостійний ко лек тив, який всту пає у пра -
вовідно си ни від сво го імені. З ог ля ду на це, до «ор ганізацій» не відно сять ся
струк турні підрозділи (як вже зга ду ва лось, фа куль тет, цех то що) та такі спе -
цифічні суб’єкти, як ви бор чий ок руг, адміністра тив но-те ри торіаль на оди ни ця
то що. Влас не, це оз на чає, що ко лек тив ний суб’єкт – знач но шир ше по нят тя,
ніж ор ганізація.16

Та кож до волі дис кусійним вба чається відне сен ня Пре зи ден та Ук раїни до
ко лек тив них суб’єктів адміністра тив но го пра ва. З іншо го бо ку, релігійні ор га -
нізації – це різно вид об’єднань гро ма дян, тож на вряд чи доцільно ви о крем лю -
ва ти релігійні ор ганізації як ок ре мий не дер жав ний суб’єкт адміністра тив но го
пра ва.

Слід та кож до да ти, що на сьо годні на за ко но дав чо му рівні цен т ральні ор га -
ни ви ко нав чої вла ди відне сені до юри дич них осіб публічно го пра ва, ка те горія
яких ще з ра дянсь ко го періоду на уки адміністра тив но го пра ва тра диційно за -
пе ре чу ва лась. Пер ше пи тан ня, яке ви ни кає з цьо го при во ду – чо му на за ко но -
дав чо му рівні юри дич ни ми осо ба ми публічно го пра ва виз нані ли ше цен т -
ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди? Ад же до си с те ми ор ганів ви ко нав чої вла ди
Ук раїни, по ряд з цен т раль ни ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, вхо дять та кож і
Кабінет Міністрів Ук раїни, і місцеві дер жавні адміністрації. 

По-дру ге, в чо му по ля гає спе цифіка юри дич них осіб публічно го пра ва?
Якщо звер ну тись до цивільно го за ко но дав ст ва, то згідно із ч. 2 ст. 81 ЦК Ук -
раї ни особ ливість юри дич них осіб публічно го пра ва про яв ляється в то му, що
во ни ство рю ють ся роз по ряд чи ми ак та ми Пре зи ден та, ор ганів дер жав ної вла -
ди, ор ганів вла ди АРК або ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. 

Аналіз так зва них ком пе тенційних за конів («Про Кабінет Міністрів Ук -
раїни», «Про цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди», «Про місцеві дер жавні
адміністрації») дає мож ливість зро би ти вис но вок про те, що ство рен ня ор ганів
ви ко нав чої вла ди пов’язується з роз по ряд чи ми ак та ми пе ре важ но Пре зи ден та
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Ук раїни: Прем’єр-міністр при зна чається ука зом Пре зи ден та за зго дою Вер хов -
ної Ра ди, інші чле ни Кабіне ту Міністрів – при зна ча ють ся і звільня ють ся ука -
зом Пре зи ден та Ук раїни; цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди – ство рю ють ся,
ре ор ганізу ють ся і ліквіду ють ся ука зом Пре зи ден та Ук раїни; го ло ви місце вих
дер жав них адміністрацій – при зна ча ють ся і звільня ють ся ука зом Пре зи ден та
Ук раїни, що не впи сується в рам ки цивільно го за ко но дав ст ва.

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, за зна чи мо: 
1. Се ред індивіду аль них суб’єктів адміністра тив но го пра ва про по нуємо

вирізня ти на ступні ка те горії: а) суб’єктів епізо дич них ор ганізаційних зв’яз -
ків – гро ма дян Ук раїни, іно земців та осіб без гро ма дян ст ва; б) суб’єктів, які
пере бу ва ють у стабільних ор ганізаційних відно си нах – дер жав них служ -
бовців, учнів, сту дентів то що;

2. Ко лек тивні суб’єкти адміністра тив но го пра ва мож на кла сифіку ва ти на:
а)юри дичні осо би публічно го пра ва; б) юри дичні осо би при ват но го пра ва;
в)ко лек тивні ут во рен ня без ста ту су юри дич ної осо би.

1. Пасічник А.В. Пра вові за са ди на бут тя і при пи нен ня адміністра тив ної пра во -
суб’єктності юри дич ни ми осо ба ми публічно го пра ва. Ав то ре фе рат ди сер тації на здо -
бут тя на уко во го сту пе ня кан ди да та юри дич них на ук. – К., 2012. – C. 1. 2. Авер’янов В.Б.
Ре фор му ван ня адміністра тив но го пра ва Ук раїни в кон тексті євро інте г раційних ви мог.//
Національ на дер жа ва і пра во в умо вах гло балізації: СБ на ук. Ста тей. – К.: Інсти тут дер -
жа ви і пра ва В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2007. – C. 40-44; Ар хи пов С.И. Субъ ект
пра ва (те о ре ти че с кое ис сле до ва ние). Дис. … док то ра юр. на ук. – Ека те рин бург: Ураль -
ская го су дар ст вен ная юри ди че с кая ака де мия, 2005. – 522 с., По кров ский И.А. Ос нов ные
про бле мы граж дан ско го пра ва. Изд. 3-е, сте рео тип. – М.: Ста тут, 2001. – C. 120.
3. Пасічник А.В. Пра вові за са ди на бут тя і при пи нен ня адміністра тив ної пра во -
суб’єктності юри дич ни ми осо ба ми при ват но го пра ва. Дис.… канд.. юр. на ук. – К.,
2012. – C. 16-18. 4. Але хин А.П. Пред при я тие в си с те ме от рас ле во го уп рав ле ния. Ад ми -
ни с т ра тив но-пра во вые во про сы. – М.: Изд-во Мос ков ско го ун-та, 1977. – C.119.; Ко -
нин Н.М. Пред при я тие как субъ ект ад ми ни с т ра тив но го пра ва// субъ ек ты со вет ско го ад -
ми ни с т ра тив но го пра ва. Меж вуз. сб. на учн. тр. – Сверд ловск, 1985; Ла за рев Б.М. Ком -
пе тен ция ор га на уп рав ле ния. – М.: Юрий Квит, 1972. – C. 100; Ха ри то но ва А.І. Адміні -
стра тив но-пра вові відно си ни: кон цеп ту альні за са ди та пра во ва при ро да. – Дис. … докт.
юрид. на ук. – Оде са, 2004. – С. 93. 5. Адміністра тив не пра во Ук раїни. Підруч ник / За заг.
ред. Ю.П. Би тя ка. – К.: ЮрІнком Інтер, 2006 . – С. 59. 6. Ба х рах Д.Н. Ад ми ни с т ра тив -
ное пра во: учеб ник для ву зов. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – С. 31.; Кол па ков В.К. Ор ган ви -
ко нав чої вла ди як суб’єкт ви ко нав чої вла ди // Дер жав не уп равління: про бле ми
адміністра тив но-пра во вої те орії та прак ти ки / За заг. ред. В.Б. Авер’яно ва. – К.: Факт,
2003. – С. 113. 7. Костів М.В. Адміністра тив на пра во суб’єктність юри дич них осіб та
особ ли вості її ре алізації в адміністра тив но-деліктних відно си нах. Дис. … канд.. юрид.
на ук. – К: Інсти тут дер жа ви і пра ва В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2005. – С. 52; Пе т -
ров Г.И. Ад ми ни с т ра тив ная пра во субъ ект ность граж дан СССР // Пра во ве де ние. –
№ 1. – 1975. – С. 24. 8. Ям поль ская Ц.А. Субъ ек ты со вет ско го ад ми ни с т ра тив но го пра -
ва. Ав то ре фе рат на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра юри ди че с ких на ук. – М., 1958. –
С. 10. 9. Пе т ров Г.И. Со вет ское ад ми ни с т ра тив ное пра во. Часть об щая. – Л.: Изд-во
ЛГУ, 1960. – С. 101-102. 10. Ба х рах Д.Н. Си с те ма субъ ек тов со вет ско го ад ми ни с т ра тив -
но го пра ва // Со вет ское го су дар ст во и пра во. – 1986. – № 2. – С. 41-48. 11. Ма но хин В.М.
Го су дар ст вен ный слу жа щий как субъ ект ад ми ни с т ра тив но го пра ва // Субъ ек ты со вет -

235РОЗДІЛ 4 • Проблеми адміністративного права та державного регулювання…



ско го ад ми ни с т ра тив но го пра ва. – М., 1985. – С. 37-47; Жам би е ва Е.М. Струк тур ное
под раз де ле ние пред при я тия и уч реж де ния как субъ ек ты ад ми ни с т ра тив но го пра ва //
Там же. – С. 83-93 и т.д. 12. Курс адміністра тив но го пра ва Ук раїна. – К.: Юрінком Інтер,
2012. – С. 33. 13. Адміністра тив не пра во Ук раїни. Ака демічний курс. Т. 1. За галь на ча -
с ти на. – К., 2007. – С. 183-185. 14. Алек сан д ро ва Н.В., Коліуш ко І.Б. Адміністра тив не
пра во: про гра ма для фа куль те ту прав ни чих на ук. – К.: «ІКЦ Ле с та», 2007. – 16 с.
15. Сте цен ко С.Г. Адміністра тив не пра во Ук раїни. Підруч ник для сту дентів юри дич них
вузів. – К.: Атіка, 2011. –С. 88-91. 16. Ба х рах Д.Н. Субъ ек ты со вет ско го ад ми ни с т ра тив -
но го пра ва // Субъ ек ты со вет ско го ад ми ни с т ра тив но го пра ва. – М., 1985. – С. 3-19.
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ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС ДЕРЖ ЗЕ МА ГЕНТ СТ ВА УК РАЇНИ: 
СТА НОВ ЛЕН НЯ, РОЗ ВИ ТОК ТА ШЛЯ ХИ ВДО С КО НА ЛЕН НЯ

Досліджу ють ся пи тан ня фор му ван ня пра во вих за сад діяль ності Держ зе ма гент сва
Ук раїни у кінці ХХ – на по чат ку ХХІ століть. До во дить ся, що у йо го пра во во му ста -
тусі на явні функції, здійснен ня яких не доцільно по кла да ти на один ор ган вла ди, оскільки
це по ро д жує конфлікт інте ресів. Обґрун то ву ють ся про по зиції що до вдо с ко на лен ня
пра во во го ста ту су Держ зе ма гент ст ва Ук раїни. 

Клю чові сло ва: зе мель на політи ка, Держ зе ма гент ст во, сільсько го с по дарські землі,
конфлікт інте ресів.

Ку ли нич П. Ф. Пра во вой ста тус Гос зе ма гент ст ва Ук ра и ны: ста нов ле ние, раз ви -

тие и пу ти со вер шен ст во ва ния

Ис сле ду ют ся во про сы фор ми ро ва ния пра во вых ос нов де я тель но с ти Гос зе ма гент -
сва Ук ра и ны в кон це ХХ – вна ча ле ХХІ сто ле тий. До ка зы ва ет ся, что в его пра во вом
ста ту се при сут ст ву ют функ ции, осу ще ств ле ние ко то рых не це ле со об раз но воз ла гать
на один ор ган вла с ти, по сколь ку это по рож да ет кон фликт ин те ре сов. Обос но вы ва ют -
ся пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию пра во во го ста ту са Гос зе ма гент ст ва Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: зе мель ная по ли ти ка, Гос зе ма гент ст во, сель ско хо зяй ст вен ные
зем ли, кон фликт ин те ре сов.

Kulinich P. F. Legal status of State Land Agency of Ukraine: formation, development

and the ways of improvement

Development of legal basis for State Land Agency of Ukraine’s activity at the end of XX –
at the beginning of XXI centuries is investigated. It is pointed out, that its legal status com-
prises functions, that are not reasonable to define for one state body because of the conflict of
interests. The proposals regarding improvement of legal status of State Land Agency of
Ukraine are substantiated.

Key words: land policy, State Land Agency, agricultural land, conflict of interests.

Важ ли вою особ ливістю пра во вої інфра с т рук ту ри ре гу лю ван ня зе мель них
відно син в Ук раїні з мо мен ту здо бут тя не за леж ності є ство рен ня в си с темі ви -
ко нав чої вла ди та діяльність спеціалізо ва но го ор га ну з пи тань ре гу лю ван ня зе -
мель них ре сурсів. Так, у 1991 р., ко ли в Ук раїні бу ло взя то курс на про ве ден -
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ня мас штаб ної зе мель ної ре фор ми, в струк турі Уря ду Ук раїни ство ре но Дер -
жав ний комітет Ук раїни з пи тань зе мель ної ре фор ми, який вже че рез два ро ки
ре ор ганізо ва но у Дер жав ний комітет Ук раїни по зе мель них ре сур сах (Держ -
ком зем Ук раїни). Слід відзна чи ти, що ро ки зе мель но го ре фор му ван ня ста ли
сво го ро ду «зо ло тим віком» для Держ ком зе му Ук раїни. Ад же з роз вит ком зе -
мель ної ре фор ми, ус клад нен ням її за вдань син хрон но і про порційно роз ши рю -
ва ли ся функції цьо го ор га ну вла ди та йо го ком пе тенція. 

Ме тою да ної статті є досліджен ня пра во вих пи тань фор му ван ня та аналіз
змісту по вно ва жень цен т раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань зе мель них
ре сурсів (Держ ком зе му Ук раїни, Держ зе ма гент ст ва Ук раїни) на пред мет їх
відповідності та ким клю чо вим за вдан ням дер жав ної зе мель ної політи ки Ук -
раїни, як ство рен ня ефек тив ної си с те ми ор ганів дер жав но го уп равління зе -
мель ни ми ре сур са ми та за без пе чен ня ре алізації прав і за кон них інте ресів гро -
ма дян та юри дич них осіб у зе мель них пра вовідно си нах.

Слід відзна чи ти, що про бле ма ти ка пра во во го за без пе чен ня діяль ності дер -
жав них ор ганів вла ди у сфері ре гу лю ван ня зе мель них відно син бу ла пред ме -
том досліджен ня у вітчиз няній юри дичній та іншій спеціальній літе ра турі. Зо -
к ре ма, на уков ця ми досліджу ва ли ся пи тан ня пра во во го ста ту ту дер жа ви як
суб’єкта зе мель них пра вовідно син1, підви щен ня ефек тив ності дер жав но го уп -
равління у сфері ви ко ри с тан ня і охо ро ни зе мель2, участі ор ганів публічної вла -
ди у ре гу лю ванні зе мель них відно син3 то що. Вод но час да на про бле ма ти ка досі
за ли шається ма ло дослідже ною. Оче вид но, юри дич на на ука ще не за про по ну -
ва ла цілісно го і си с тем но го розв’язан ня про бле ми фор му ван ня по вно ва жень і
ком пе тенції ор ганів вла ди на су час но му етапі роз вит ку зе мель них відно син в
Ук раїні. То му досліджен ня за зна че ної про бле ма ти ки – од не з ак ту аль них за -
вдань на уки зе мель но го пра ва.

Слід відміти ти, що в на уко вих публікаціях з пи тань роз вит ку пра во во го
ста ту су Держ ком зе му Ук раїни мож на виділи ти дві ос новні по зиції. Пер ша з
них по ля гає у не обхідності мак си маль но го роз ши рен ня по вно ва жень цьо го ор -
га ну ви ко нав чої вла ди у сфері ре гу лю ван ня зе мель них відно син. Зо к ре ма, в
літе ра турі вис лов лені про по зиції що до йо го пе ре тво рен ня у Міністер ст во4 або
Національ не агент ст во не ру хо мості зі ста ту сом, ана логічним ста ту сові
Національ но го бан ку Ук раїни5. 

Інша по зиція що до доцільно го пра во во го ста ту су Держ ком зе му (Держ зе ма -
гент ст ва) Ук раїни по ля гає у то му, що кон цен т рація за зна че ним ор га ном вла ди
ве ли кої кількості по вно ва жень не га тив но по зна чи ла ся на змісті зе мель ної
політи ки Ук раїни, обу мо вив ши її «держ ком зе мо цен т рич ний» ха рак тер.
«Держ ком зе мо цен т ризм» як істот на ва да су час ної зе мель ної політи ки Ук раїни
про яв ляється у чітко ви ра женій тен денції до кон цен т рації в од ной мен но му ор -
гані вла ди – Держ ком земі Ук раїни – всіх по вно ва жень у га лузі дер жав но го ре -
гу лю ван ня зе мель них відно син, вклю ча ю чи й ті, які з ог ля ду на їх суспільний
ха рак тер та юри дич ний зміст не мо жуть здійсню ва ти ся од ним і тим же ор га -
ном вла ди че рез не без пе ку ви ник нен ня пра во вої си ту ації, яка в за ко но давстві
західних країн чітко виз на че на як «конфлікт інте ресів»6. За зви чай конфлікт
інте ресів у сфері дер жав но го уп равління про яв ляється у то му, що ха рак тер
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здійснен ня однієї функції ор га ну вла ди тією чи іншою мірою є за леж ним від
іншої йо го функції або підпо ряд ко ва ний їй до та кої міри, що це, в кра що му ви -
пад ку, зни жує ефек тивність уп равлінської діяль ності цьо го ор га ну, а в гіршо -
му – па ралізує цю діяльність, не за без пе чує до сяг нен ня цілей, які за дек ла ро -
вані у дер жав них рішен нях як цілі діяль ності відповідно го ор га ну вла ди. 

Як свідчить досвід роз вит ку зе мель но го за ко но дав ст ва Ук раїни, са ме
«держ ком зе мо цен т ризм» став виз на чаль ною ри сою фор му ван ня пра во во го
ста ту су Держ ком зе му Ук раїни у 90-х ро ках ХХ століття – на по чат ку ХХІ сто -
ліття. Апо гей та ко го роз вит ку пра во во го ста ту су Держ ком зе му Ук раїни на став
у першій по ло вині пер шої 2000-х років, ко ли після прий нят тя 25 жовт ня
2001 р. та вве ден ня в дію 1 січня 2002 р. чин но го Зе мель но го ко дек су Ук раїни7

Держ ком зем Ук раїни мав за без пе чи ти роз роб ку для прий нят тя пар ла мен том
цілої низ ки но вих за ко но дав чих актів з пи тань ре гу лю ван ня зе мель них відно -
син. Са ме за ак тив ної участі Держ ком зе му Ук раїни бу ли роз роб лені і за твер д -
жені Вер хов ною Ра дою Ук раїни за ко ни Ук раїни «Про зем ле устрій»8 (22 трав -
ня 2003 р.), «Про охо ро ну зе мель»9 (19 черв ня 2003 р.), «Про дер жав ний конт -
роль за ви ко ри с тан ням та охо ро ною зе мель»10 (19 черв ня 2003 р.), «Про оцінку
зе мель»11 (11 груд ня 2003 р.), «Про дер жав ну ек с пер ти зу зем лев по ряд ної доку -
мен тації»12 (17 черв ня 2004 р.), «Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих на не ру хо -
ме май но та їх об ме жень»13 (1 лип ня 2004 р.) та де які інші за ко но давчі ак ти.
Кож ним із цих за конів на Держ ком зем Ук раїни по кла да ло ся здійснен ня но вих
функцій у га лузі ре гу лю ван ня зе мель них відно син та до да ва ли ся відповідні
владні по вно ва жен ня14. При чо му в ряді ви падків Держ ком зем Ук раїни от ри -
му вав до дат кові по вно ва жен ня за ра ху нок зву жен ня або навіть поз бав лен ня
органів місце во го са мо вря ду ван ня по вно ва жень у сфері ре гу лю ван ня зе мель -
них відно син на їхній те ри торії15.

Та ким чи ном, до 2005 р. Держ ком зем Ук раїни скон цен т ру вав над зви чай но
ши ро ке ко ло по вно ва жень у сфері ре гу лю ван ня зе мель них відно син. Як що
уваж но про аналізу ва ти зміст по кла де них на ньо го функцій, то не важ ко поміти -
ти, що з прий нят тям За ко ну «Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру -
хо ме май но та їх об ме жень» Держ ком зем от ри мав мо но поль ний кон троль за
відве ден ням (фор му ван ням) зе мель них діля нок (че рез дер жав ну зем лев по ряд -
ну ек с пер ти зу та ліцен зу ван ня зем лев по ряд них ор ганізацій), пра во вне сен ня
відо мо стей про сфор мо вані зе мельні ділян ки до Дер жав но го зе мель но го ка да -
с т ру, прий нят тя участі у про ве денні ек с перт ної оцінки зе мель них діля нок як
пред ме та транс акцій, реєстрації від імені дер жа ви зе мель них діля нок та прав
на них і, на решті, пра во здійснен ня від імені дер жа ви надвідо мчо го кон тро лю
за ви ко ри с тан ням та охо ро ною зе мель, який вклю чає і кон троль за ре алізацією
зе мель но го за ко но дав ст ва. Цілком оче вид но, що та ка кон цен т рація по вно ва -
жень в Держ ком земі Ук раїни ство рю ва ла пра вові пе ре ду мо ви для зло вжи вань
в сфері зе мель них відно син, оскільки Держ ком зем, здійсню ю чи зем ле устрій та
реєстру ю чи пра ва на зем лю, фак тич но кон тро лю вав від імені дер жа ви власні
ж дії. Крім то го, кон цен т рація в Держ ком земі Ук раїни за зна че них функцій по -
ста ви ла під за гро зу за без пе чен ня зе мель них прав гро ма дян та юри дич них осіб.
Так, на при клад, для то го, щоб ос кар жи ти не пра вомірні дії ор га ну Держ ком зе -
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му у сфері дер жав ної реєстрації прав на зем лю, відповідна осо ба по вин на бу -
ла на да ти відповідні до ка зи (довідки, кар ти, схе ми то що), які мож на бу ло от -
ри ма ти тільки у тих же ор га нах зе мель них ре сурсів. Од нак про ти «своїх» по -
са дові осо би ор ганів зе мель них ре сурсів не свідчи ли. На решті, мо но поль не
ста но ви ще Держ ком зе му Ук раїни у сфері ре гу лю ван ня зе мель них відно син
особ ли во не га тив но по зна чи ло ся і на функціону ванні рин ку зе мель та ста ні
закон ності у сфері зе мель них відно син у нашій країні. 

От же, прий нят тя ви ще заз на че них за ко но дав чих актів у га лузі ре гу лю ван ня
зе мель них відно син по ро ди ло про бле му конфлікту інте ресів, яка бу ла зу мов ле -
на кон цен т рацією в Держ ком земі та ких функцій, як ор ганізація зем ле у с т рою,
ве ден ня Дер жав но го зе мель но го ка да с т ру, реєстрація прав на зе мельні ділян ки
та здійснен ня дер жав но го кон тро лю за ви ко ри с тан ням і охо ро ною зе мель.
Цілком оче вид но, що поєднан ня де я ких із них в од но му ор гані є не при пу с ти -
мим. То му в Ук раїні назріла не обхідність удо с ко на лен ня пра во во го ста ту су
Держ ком зе му Ук раїни шля хом уточ нен ня йо го функцій та ким чи ном, щоб
відно ви ти ба ланс по вно ва жень різних ор ганів вла ди у сфері ре гу лю ван ня зе -
мель них відно син, в то му числі й відно син, що скла да ють ся в про цесі рин ко -
во го обігу зе мель них діля нок.

Пев ною мірою та ке вдо с ко на лен ня пра во во го ста ту су Держ зе ма гент ст ва
Ук раїни відбу ло ся з прий нят тям За ко ну Ук раїни від 11 лю то го 2010 р. 
№ 1878-VI «Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну реєстрацію
ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об ме жень» та інших за ко но дав чих актів
Ук раїни»16 та Ука зу Пре зи ден та Ук раїни від 9 груд ня 2010 р. «Про оп тимі -
зацію си с те ми цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди»17. Ци ми нор ма тив но-
пра во ви ми ак та ми Дер жав не агент ст во зе мель них ре сурсів Ук раїни (Держ зе -
ма гент ст во Ук раїни), ство ре не на базі Держ ком зе му Ук раїни, бу ло поз бав ле не
по вно ва жень що до здійснен ня дер жав ної реєстрації прав на зе мельні ділян ки
та інше не ру хо ме май но, а та кож по вно ва жень що до здійснен ня дер жав но го
кон тро лю за ви ко ри с тан ня та охо ро ною зе мель.

Про те, не зва жа ю чи на втра чені по вно ва жен ня, Держ зе ма гент ст во Ук раїни
за ли шається провідним ор га ном ви ко нав чої вла ди з по гля ду впли ву на ре гу лю -
ван ня зе мель них відно син, оскільки во но про дов жує ма ти значні по вно ва жен -
ня у цій сфері. Так, на Держ зе ма гент ст во по кла де но здійснен ня: 1) ліцен зу ван -
ня зем лев по ряд них і зем ле оціноч них ор ганізацій (стат тя 26 За ко ну Ук раїни
«Про зем ле устрій», а з 4 груд ня 2012 р. – сер тифікації інже нерів-зем лев по ряд -
ників (За кон Ук раїни від 2 жовт ня 2012 р. «Про вне сен ня змін до де я ких за ко -
но дав чих актів Ук раїни що до де ре гу ляції гос по дарсь кої діяль ності з про ве ден -
ня робіт із зем ле у с т рою та зем ле оціноч них робіт»18; 2) по го д жен ня про ектів
зем ле у с т рою (ст. 1861 Зе мель но го ко дек су Ук раїни); 3) дер жав ної ек с пер ти зи
зем лев по ряд ної до ку мен тації (За кон Ук раїни «Про дер жав ну ек с пер ти зу зем -
лев по ряд ної до ку мен тації»); 4) ве ден ня Дер жав но го зе мель но го ка да с т ру, в то -
му числі дер жав ної реєстрації зе мель них діля нок (За кон Ук раїни «Про Дер -
жав ний зе мель ний ка дастр»19); 5) моніто рин гу зе мель (статті 191, 192 Зе мель -
но го ко дек су Ук раїни); 6) вирішен ня зе мель них спорів за ме жа ми на се ле них
пунктів (статті 158–159 Зе мель но го ко дек су Ук раїни).
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На наш по гляд, по до лан ня «держ ком зе мо цен т риз му» у дер жавній зе -
мельній політиці Ук раїни мож на здійсни ти шля хом пе ре дачі по кла де них на
Держ ком зем Ук раїни функцій дер жав но го ре гу лю ван ня зе мель них відно син
іншим ор га нам вла ди: Міністер ст ву охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре -
до ви ща Ук раїни, Міністер ст ву аг рар ної політи ки та продовольства Ук раїни,
Дер жавній службі ге о дезії, кар то графії та ка да с т ру то що. Врешті-решт та кий
ор ган вла ди, як Держ ком зем, не є обов’яз ко вим еле мен том у струк турі дер жав -
ної ви ко нав чої вла ди країни. Про це свідчить той факт, у західноєвро пейсь ких
країнах та ко го ор га ну ви ко нав чої вла ди не має і ніко ли не бу ло. А прак тич но у
всіх по ст ра дянсь ких країнах, де подібний ор ган вла ди існу вав, він був або
ліквідо ва ний, або ж гли бо ко ре ор ганізо ва ний, а йо го функції пе ре дані іншим
ор га нам вла ди. Од нак в Ук раїні цей досвід ігно рується. 

Вод но час з 1 січня 2013 р. пра во вий ста тус Держ зе ма гент ст ва Ук раїни зно -
ву за знає істот них змін. Цьо го ра зу йдеть ся не про ско ро чен ня, а про знач не
роз ши рен ня йо го по вно ва жень. Во но по ля гає у то му, що За ко ном Ук раїни від
6 ве рес ня 2012 р. «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни
що до роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко му наль ної влас ності»20 ряд по вно -
ва жень що до роз по ря д жан ня зем ля ми дер жав ної влас ності відібра но у рай он -
них та об лас них дер жав них адміністрацій та пе ре да но Держ зе ма гент ст ву
Украї ни і йо го те ри торіаль ним ор га нам – об ла сним, міським, рай он ним уп рав -
лінням та відділам. Зо к ре ма, в цьо му За коні стат тю 122 Зе мель но го ко дек су
Ук раїни («По вно ва жен ня ор ганів ви ко нав чої вла ди та ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня що до пе ре дачі зе мель них діля нок у власність або у ко ри с ту ван ня»)
ви кла де но в новій ре дакції. Згідно з ча с ти ною 4 цієї статті цен т раль ний ор ган
ви ко нав чої вла ди з пи тань зе мель них ре сурсів у га лузі зе мель них відно син та
йо го те ри торіальні ор га ни наділя ють ся по вно ва жен ня ми пе ре да ва ти зе мельні
ділян ки сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня дер жав ної влас ності, крім ви -
падків, виз на че них ча с ти ною 8 цієї статті, у власність або у ко ри с ту ван ня для
всіх по треб. А ча с ти на 8 статті 122 Зе мель но го ко дек су Ук раїни (у новій ре -
дакції) пе ред ба чає, що пра во пе ре дачі зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна -
чен ня дер жав ної влас ності до ста тут но го капіта лу дер жав но го зе мель но го бан -
ку, який стовідсот ко во на ле жить дер жаві та не підля гає при ва ти зації, має ви -
ключ но Кабінет Міністрів Ук раїни.

Та ким чи ном, ча с ти на 4 но вої ре дакції статті 122 Зе мель но го ко дек су Украї -
ни пе ред ба чає, що з 1 січня 2013 р. ли ше Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го те -
ри торіальні ор га ни ма ють пра во на да ва ти землі сільсько го с по дарсь ко го при -
зна чен ня, які пе ре бу ва ють у дер жавній влас ності, гро ма дя нам та юри дич ним
осо бам Ук раїни: а) гро ма дя нам – для ве ден ня осо би с то го се лянсь ко го гос по -
дар ст ва, садівництва, го род ництва, сіно косіння та ви па сан ня ху до би, ве ден ня
то вар но го сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва; б) сільсько го с по дарсь ким
підприємствам – для ве ден ня то вар но го сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва;
в) сільсько го с по дарсь ким на уко во-дослідним ус та но вам та на вчаль ним за кла -
дам, сільським про фесійно-технічним учи ли щам та за галь но освітнім шко лам –
для дослідних і на вчаль них цілей, про па ган ди пе ре до во го досвіду ве ден ня
сільсько го гос по дар ст ва; г) несільсько го с по дарсь ким підпри ємствам, ус та но -

241РОЗДІЛ 5 • Актуальні проблеми аграрного та земельного права…



вам та ор ганізаціям, релігійним ор ганізаціям і об’єднан ням гро ма дян – для ве -
ден ня підсоб но го сільсько го гос по дар ст ва; ґ) оп то вим ринкам сільсько го с по -
дарсь кої про дукції – для розміщен ня влас ної інфра с т рук ту ри. 

До то го ж слід відзна чи ти, що згідно з п. 7 розділу II «Прикінцеві та пе -
рехідні по ло жен ня» За ко ну «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів
Ук раїни що до роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко му наль ної влас ності» з 1
січня 2013 р. землі дер жав ної та ко му наль ної влас ності в Ук раїні вва жа ють ся
роз ме жо ва ни ми. А це оз на чає, що Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го те ри -
торіальні ор га ни ма ти муть пра во на да ва ти у власність та ко ри с ту ван ня не
тільки зе мельні ділян ки сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня дер жав ної влас -
ності, які роз та шо вані за ме жа ми на се ле них пунктів, а та кож і зе мельні ділян -
ки в ме жах сіл, се лищ та міст.

В зв’яз ку з цим ви ни кає пи тан ня, як ви ще заз на чені но во вве ден ня що до
роз ши рен ня по вно ва жень Держ зе ма гент сва Ук раїни впли нуть на стан про бле -
ми конфлікту інте ресів у сфері дер жав но го уп равління зе мель ни ми ре сур са ми.
На наш по гляд, з 1 січня 2013 р. да на про бле ма за го ст рить ся. Спра ва в то му,
що до прий нят тя За ко ну «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів
України що до роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко му наль ної влас ності»
Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го те ри торіальні ор га ни ви ко ну ва ли певні
кон трольні функції що до рішень про на дан ня зе мель дер жав ної влас ності у
власність та ко ри с ту ван ня гро ма дян і юри дич них осіб, які прий ма ли ся ор га на -
ми ви ко нав чої вла ди за галь ної ком пе тенції – рай он ни ми та об ла сни ми дер жав -
ни ми адміністраціями. Ад же при прий нятті та ких рішень дер жавні ор га ни
земель них ре сурсів пе ревіря ли відповідність рішень об лас них і рай он них
адміністрацій з пи тань на дан ня зе мель них діля нок дер жав ної влас ності у при -
ват ну власність та ко ри с ту ван ня че рез ме ханізми по го д жен ня про ектів зем ле -
у с т рою та здійснен ня дер жав ної ек с пер ти зи зем лев по ряд ної до ку мен тації.
Саме за до по мо гою цих ме ханізмів Держ зе ма гент сво Ук раїни та йо го те ри -
торіальні ор га ни, які, до речі, не підпо ряд ко вані місце вим дер жав ним
адміністраціям, мог ли ви яв ля ти по ру шен ня норм зе мель но го за ко но дав ст ва
Ук раїни ще на стадіях роз роб ки про ектів зем ле у с т рою що до відве ден ня
земель них діля нок. Тим са мим Держ зе ма гент ст во Ук раїни ма ло змо гу за без пе -
чу ва ти ре алізацію прин ципів за кон ності та обґрун то ва ності при прий нятті
обла сни ми та рай он ни ми дер жав ни ми адміністраціями рішень про пе ре да чу
зе мель дер жав ної влас ності у при ват ну власність, орен ду, постійне ко ри с ту -
ван ня то що.

Од нак з 1 січня 2013 р., ко ли Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го те ри -
торіальні ор га ни бу дуть самі прий ма ти рішен ня про пе ре да чу зе мель сільсько -
го с по дарсь ко го при зна чен ня, які пе ре бу ва ють у дер жавній влас ності, у при ват -
ну власність та в ко ри с ту ван ня і самі ж бу дуть по го д жу ва ти відповідні про ек -
ти зем ле у с т рою та про во ди ти що до них дер жав ну ек с пер ти зу зем лев по ряд ної
до ку мен тації, бу де по ру ше но «ба ланс про ти ваг» відо мчих інте ресів. Тоб то
весь лан цюг оцінки рішень що до відве ден ня зе мель них діля нок сільсько го с по -
дарсь ко го при зна чен ня дер жав ної влас ності бу де за мк не но на Держ зе ма -
гентстві Ук раїни. В та ко му разі ос таннє бу де фак тич но без кон т роль но роз по -
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ря д жа ти ся сільсько го с по дарсь ким зе мель ним фон дом, який пе ре бу ває у влас -
ності дер жа ви, що на вряд чи спри я ти ме зни жен ню рівня ко рупції у діяль ності
дер жав них ор ганів зе мель них ре сурсів.

Крім то го, ви ще заз на че не но во вве ден ня по ро д жує ще од ну юри дич ну про -
бле му. Во на по ля гає у роз ме жу ванні по вно ва жень Держ зе ма гент ст ва Ук раїни
та Дер жав но го зе мель но го бан ку, до ста тут но го фон ду (капіта лу) яко го
Кабінет Міністрів Ук раїни має намір пе ре да ва ти землі дер жав ної влас ності, в
то му числі й землі сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня. При цьо му в ос но ву
за ду му що до пе ре дачі дер жав них зе мель до ста тут но го фон ду Дер жав но го зе -
мель но го бан ку бу ло по кла де но на ма ган ня «закріпи ти» ці землі за бан ком як
за їх влас ни ком з тим, щоб ли ше банк міг ни ми роз по ря д жа ти ся – про да ва ти,
пе ре да ва ти в орен ду то що. Од нак пе ре да ча зе мель дер жав ної влас ності до ста -
тут но го фон ду Дер жав но го зе мель но го бан ку не розв’язує да ної про бле ми. По-
пер ше, во на не тяг не за со бою зміну влас ни ка зе мель: як до, так і після та кої
пе ре дачі за зна чені землі про дов жу ють пе ре бу ва ти у влас ності дер жа ви. По-
дру ге, після пе ре дачі до ста тут но го фон ду Дер жав но го зе мель но го бан ку зе -
мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, які пе ре бу ва ють у влас ності дер жа -
ви, такі землі не втра тять свою підвідомчість Держ зе ма гент ст ву Ук раїни. То му
це Агент ст во та йо го те ри торіальні ор га ни ма ти муть пра во роз по ря д жа ти ся
ци ми зем ля ми шля хом на дан ня їх у власність та ко ри с ту ван ня і після пе ре дачі
їх до ста тут но го капіта лу Дер жав но го зе мель но го бан ку. Оче вид но,
«подвійна» підвідомчість сільсько го с по дарсь ких зе мель дер жав ної влас ності
спри чи нить що най мен ше кон ку ренцію між Держ зе ма гент ст вом Ук раїни та
Дер жав ним зе мель ним бан ком у сфері роз по ря д жен ня та ки ми зем ля ми.

На решті, но ва ре дакція статті 122 Зе мель но го ко дек су Ук раїни має ще од -
ну юри дич ну ва ду. Так, згідно з ча с ти ною 4 цієї статті, цен т раль ний ор ган ви -
ко нав чої вла ди з пи тань зе мель них ре сурсів у га лузі зе мель них відно син та йо -
го те ри торіальні ор га ни наділя ють ся пра вом пе ре дачі зе мель них діля нок
сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня дер жав ної влас ності у власність або у ко -
ри с ту ван ня, не роз ме жо ву ю чи, в яких ви пад ках такі землі пе ре да ють ся у
власність та ко ри с ту ван ня за рішен ням са мо го Держ зе ма гент ст ва Ук раїни, а в
яких – за рішен ня ми йо го об лас них, рай он них та міських уп равлінь (відділів).
Оче вид но, роз роб ни ки но вої ре дакції статті 122 Зе мель но го ко дек су Ук раїни
роз ра хо ву ва ли на те, що по вно ва жен ня дер жав них ор ганів зе мель них ре сурсів
на національ но му, об лас но му, рай он но му (місько му) рівнях бу дуть роз ме жо -
вані підза кон ним нор ма тив но-пра во вим ак том – Ука зом Пре зи ден та Ук раїни,
який має за твер д жу ва ти по ло жен ня про цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди.
Од нак та ке роз ме жу ван ня уяв ляється не мож ли вим з пра во вої точ ки зо ру.
Спра ва в то му, що стат тею 14 Кон сти туції Ук раїни вста нов ле но, що пра во
влас ності на зем лю на бу вається і ре алізується гро ма дя на ми, юри дич ни ми осо -
ба ми та дер жа вою ви ключ но відповідно до за ко ну. Це оз на чає перш за все, що
са ме за ко ном має бу ти виз на че на ком пе тенція ор ганів вла ди, які здійсню ють
ре алізацію пра ва влас ності на зем лю. 

Слід відзна чи ти, що з 1 січня 2013 р. всту пив у дію За кон Ук раїни «Про
Дер жав ний зе мель ний ка дастр», яким на Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го
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те ри торіальні ор га ни по кла де но функцію здійснен ня дер жав ної реєстрації зе -
мель них діля нок у складі Дер жав но го зе мель но го ка да с т ру. З цією ме тою у
складі цих ор ганів вла ди діють дер жавні ка да с т рові реєстра то ри, за вдан ням
яких є ле галізація зем лев по ряд них дій по фор му ван ню зе мель них діля нок як
ок ре мих ча с тин зе мель ної по верхні, закріплен ня фор му ван ня зе мель них діля -
нок у Дер жав но му зе мель но му ка дастрі (по зе мельній книзі) з при своєнням їм
ка да с т ро вих но мерів – унікаль них, не по вто рю ва них на всій те ри торії Ук раїни
ци ф ро вих по зна чень діля нок, за яки ми зе мельні ділян ки мож на лег ко і точ но
іден тифіку ва ти. Вод но час з 1 січня 2013 р. всту пив у дію й За кон Ук раїни «Про
дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав на не ру хо ме май но та їх об тя жень», який
рег ла мен тує здійснен ня Дер жав ною реєстраційною служ бою Ук раїни (Укр -
держ реєстр) функції дер жав ної реєстрації прав на зе мельні ділян ки та інше не -
ру хо ме май но. Та ким чи ном, си с те ма дер жав ної реєстрації прав на зем лю в Ук -
раїні не є єди ною, оскільки реєстрація зе мель них діля нок як об’єктів зе мель -
них прав здійснюється од ним ор га ном вла ди (Держ зе ма гент ст вом Ук раїни та
йо го те ри торіаль ни ми ор га на ми), а дер жав на реєстрація прав на зе мельні
ділян ки та суб’єктів цих прав – іншим ор га ном вла ди (Укр держ реєстром). Та -
ка роз’єднаність са ма по собі по ро д жує певні про бле ми, які не обхідно
розв’язу ва ти. Крім то го, вра хо ву ю чи те, що, по чи на ю чи з 1 січня 2013 р.,
Держ зе ма гент ст во Ук раїни та йо го те ри торіальні ор га ни здійсню ють ще й
функцію роз по ря д жен ня зем ля ми сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, які пе -
ре бу ва ють у влас ності дер жа ви, то це ще більше за го ст рить про бле му
конфлікту інте ресів у пра во во му ста тусі цьо го ор га ну ви ко нав чої вла ди. То му
вва жаємо за доцільне пе ре да ти функцію ве ден ня Дер жав но го зе мель но го ка да -
с т ру, яка має яс к ра во ви ра же ний реєстраційний ха рак тер, Укр держ реєстрові
Ук раїни. Та ка пе ре да ча, по-пер ше, спри я ти ме за вер шен ню фор му ван ня в
нашій дер жаві єди но го дер жав но го реєстру ре чо вих прав на зе мель ну та не зе -
мель ну не ру хомість і, по-дру ге, спри я ти ме вдо с ко на лен ню пра во вих за сад
діяль ності Держ зе ма гент ст ва Ук раїни та йо го те ри торіаль них ор ганів, зо к ре ма
шля хом розв’язан ня про бле ми конфлікту інте ресів у йо го пра во во му ста тусі.
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УДК 349.2
Я. В. СІМУТІНА,

кан ди дат юри дич них на ук

ЮРИ ДИЧНІ ФАК ТИЧНІ СКЛА ДИ ЯК ПІДСТА ВИ ВИ НИК НЕН НЯ
ТРУ ДО ВИХ ПРА ВОВІДНО СИН: ОК РЕМІ АС ПЕК ТИ

Стат тя при свя че на досліджен ню склад них підстав ви ник нен ня тру до вих пра -
вовідно син. Зо к ре ма, роз г ля нуті пи тан ня що до по нят тя юри дич но го фак тич но го скла -
ду, йо го відме жу ван ня від склад но го юри дич но го фак ту. На підставі про ве де но го
аналізу за про по но ва но пра во у тво рю ю чий юри дич ний фак тич ний склад у тру до во му
праві виз на ча ти як цілісну си с те му різнорідних юри дич них фактів, пе ред ба че них нор ма -
ми пра ва, що у пев них ви пад ках не обхідна для ви ник нен ня тру до во го пра вовідно шен ня.
На ве де на кла сифікація юри дич них фак тич них складів за та ки ми кри теріями: 1) за бу -
до вою (прості та складні); 2) за ха рак те ром зв’яз ку між еле мен та ми – юри дич ни ми
фак та ми (вільно пов’язані, складні (пов’язані) та змішані); за по ряд ком та об ся гом на -
ко пи чен ня (за вер шені і не за вер шені). Ок ре ма ува га приділе на аналізові склад них під став
ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син, закріпле них у про екті Тру до во го ко дек су Ук раїни. 

Клю чові сло ва: юри дич ний факт, юри дич ний фак тич ний склад, склад ний юри дич -
ний факт, юри дичні умо ви, тру дові пра вовідно си ни, підста ви ви ник нен ня.

Си му ти на Я. В. Юри ди че с кие фак ти че с кие со ста вы как ос но ва ния воз ник но -

ве ния тру до вых пра во от но ше нии: от дель ные ас пек ты

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию слож ных ос но ва ний воз ник но ве ния тру до вых
пра во от но ше ний. В ча ст но с ти, рас сма т ри ва ют ся во про сы от но си тель но по ня тия
юри ди че с ко го фак ти че с ко го со ста ва, его раз гра ни че ния со слож ным юри ди че с ким
фак том. На ос но ве про ве ден но го ис сле до ва ния пред ло же но пра во об ра зу ю щий юри ди -
че с кий фак ти че с кий со став в тру до вом пра ве оп ре де лять как це ло ст ную си с те му раз -
но род ных юри ди че с ких фак тов, пре ду с мо т рен ных нор ма ми пра ва, не об хо ди мых в оп ре -
де лен ных слу ча ях для воз ник но ве ния тру до во го пра во от но ше ния. При во дит ся клас си -
фи ка ция юри ди че с ких фак ти че с ких со ста вов по та ким кри те ри ям: 1) по стро е нию
(про стые и слож ные); 2) по ха рак те ру свя зи меж ду эле мен та ми – юри ди че с ки ми фак -
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та ми (сво бод но свя зан ные, слож ные (свя зан ные) и сме шан ные); 3) в за ви си мо с ти от
по ряд ка и объ е ма на коп ле ния (за вер шен ные и не за вер шен ные). От дель ное вни ма ние
уде ля ет ся ана ли зу слож ных ос но ва ний воз ник но ве ния тру до вых пра во от но ше ний, за -
креп лен ных в про ек те Тру до во го ко дек са Ук ра и ны. 

Клю че вые сло ва: юри ди че с кий факт, юри ди че с кий фак ти че с кий со став, слож ный
юри ди че с кий факт, юри ди че с кие ус ло вия, тру до вые пра во от но ше ния, ос но ва ния воз -
ник но ве ния. 

Simutina Y.V. The legal actual compositions as the grounds of labor legal relations:

selected aspects

The article deals with complex grounds of labor legal relations. In particular, the issues
concerning the concept of the actual legal structure, its division with a complex legal fact are
considered. It is proposed to define the legal actual composition in the labor law as an inte-
grated system of diverse legal facts and, necessary in certain cases for the occurrence of labor
relations. A classification of actual legal composition is made according to the following cri-
teria:1) the structure (simple and complex), 2) the nature of the relationship between ele-
ments – legal facts (loosely coupled, complex (bound) and mixed), and 3) depending on the
order and the amount of storage (finished and unfinished). Special attention is given to com-
plex grounds of labor relations, which are enshrined in the draft of the Labour Code.

Key words: legal fact, the actual legal composition, complex legal fact, legal terms, labor
relations, grounds of occurrence.

У пев них ви пад ках тру до ве за ко но дав ст во пов’язує ви ник нен ня тру до вих
пра вовідно син не з оди нич ним юри дич ним фак том, яким за зви чай виз нається
тру до вий до говір, а од но час но з декілько ма юри дич ни ми фак та ми, су купність
яких у юри дичній літе ра турі от ри ма ла на зву фак тич но го скла ду1, або юри дич -
но го скла ду2. Крім цих двох термінів та кож мож на зустріти «склад ний юри -
дич ний фак тич ний склад»3, «юри дич ний фак тич ний склад»4 та ін. Не вда ю -
чись у терміно логічну дис кусію що до цьо го пи тан ня, приєднаємось до по зиції
тих вче них, які су купність юри дич них фактів на зи ва ють юри дич ним фак тич -
ним скла дом, і у по даль шо му дослідженні бу де мо вжи ва ти са ме цей термін. 

Як слуш но відзна чає О. В. Да ни люк, «існу ван ня фак тич них складів обу -
мов ле но спе цифікою праці ок ре мих ка те горій працівників, особ ли вою склад -
ністю ви ко ну ва них ни ми робіт, підви ще ною відповідальністю за ви ко нан ня
ос танніх то що. Не о рди нар ний ха рак тер за зна че ної ви ще діяль ності ви су ває
до сить ви со кий рівень ви мог до відповідних осіб для заміщен ня пев них по сад
і зу мов лює не обхідність вста нов лен ня особ ли во го по ряд ку до бо ру ви со коква -
ліфіко ва них кадрів. У од них ви пад ках вста нов люється кон курс ний по ря док, в
інших – кан ди дат на по са ду ви су вається відповідним ко лек ти вом лю дей, після
чо го за до три ман ня вста нов ле ної про це ду ри оби рається на по са ду (ви бо ри)
або ж при зна чається на по са ду ви ще сто я щим ор га ном уп равління (акт при зна -
чен ня)»5.

У на уці тру до во го пра ва до про бле ми юри дич них фак тич них складів звер -
та ли ся у своїх досліджен нях такі вчені-тру до ви ки, як М. Г. Алек сан д ров,
О. В. Ба ри нов, В. Л. Гейх ман, А. З. До ло ва, О. В. Да ни люк, В. В. Єрьо мен ко,
С. П. Маврін, П. Д. Пи ли пен ко, Л. В. Со ло дов ник, Є. Б. Хох лов та інші. Од нак
на сьо годні за ли шається ба га то су пе реч ли вих пи тань що до склад них пра во у -
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тво рю ю чих підстав ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син, які по тре бу ють по -
даль ших на уко вих досліджень.

Сто сов но са мо го по нят тя юри дич но го фак тич но го скла ду мож на кон ста ту -
ва ти відсутність істот них розбіжно с тей у по гля дах на уковців на йо го виз на чен -
ня. У найбільш уза галь не но му ви гляді юри дич ний фак тич ний склад виз на ча -
ють як су купність юри дич них фактів, на стан ня яких не обхідне для ви ник нен -
ня пев них пра во вих наслідків6. Про те що до виз на чен ня струк тур них еле ментів
скла ду, їх зна чен ня, по ряд ку на ко пи чен ня та спо со бу зв’яз ку між со бою дум ки
вче них не збіга ють ся. Так, на сьо годні три ва ють дис кусії на вко ло співвідно -
шен ня по нять юри дич но го фак тич но го скла ду і та кої пра во вої кон ст рукції, як
склад ний юри дич ний факт.

Юри дич ний фак тич ний склад ут во рю ють, як пра ви ло, різнорідні, са мо -
стійні життєві об ста ви ни, кож на з яких є ок ре мим юри дич ним фак том. Вод но -
час відмінною ри сою юри дич но го фак тич но го скла ду є те, що життєві об ста -
ви ни, які вхо дять до ньо го, ста нов лять пев ну єдність і пе ре бу ва ють у
взаємозв’яз ку. 

Відо мий дослідник юри дич них фактів у цивільно му праві О. О. Кра сав чи -
ков за зна чив, що під еле мен том юри дич но го скла ду слід ро зуміти ок ре мий
юри дич ний факт (подію або дію), а під еле мен том юри дич но го фак ту – яви ще,
яке ста но вить подію або дію7. 

За виз на чен ням В. Б. Іса ко ва, фак тич ний склад – це си с те ма юри дич них
фактів, пе ред ба че них нор ма ми пра ва як підста ва для на стан ня пра во вих
наслідків (ви ник нен ня, зміни, при пи нен ня пра вовідно шен ня). Ви хо дя чи із
цьо го виз на чен ня, вче ний відме жо вує юри дичні фак тичні скла ди від склад них
юри дич них фактів. Го ло вна відмінність, на йо го дум ку, по ля гає в то му, що
склад – це си с те ма різнорідних юри дич них фактів, а склад ний юри дич ний
факт – це си с те ма оз нак фак ту8. 

Як склад ний юри дич ний факт у тру до во му праві, на на шу дум ку, слід роз -
гля да ти тру до вий до говір як підста ву ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син, що
скла дається з та ких еле ментів, як: за ява працівни ка про прий нят тя на ро бо ту;
ви дан ня ро бо то дав цем на ка зу (роз по ря д жен ня) про прий нят тя на ро бо ту; оз -
най ом лен ня працівни ка з на ка зом; про ве ден ня інструк та жу; фак тич ний по ча -
ток ро бо ти.

Від юри дич них фактів слід відрізня ти умо ви, тоб то об ста ви ни, які ма ють
юри дич не зна чен ня для на стан ня пра во вих наслідків, але пов’язані з ни ми не
пря мо, а опо се ред ко ва но. На при клад, для звільнен ня працівни ка, окрім іншо -
го, не обхідне існу ван ня тру до во го пра вовідно шен ня. Од нак, на дум ку В. Б. Іса -
ко ва, це не оз на чає, що всі пра во у тво рю ючі фак ти тру до во го пра вовідно шен ня
вхо дять до пра во при пи ня ю чо го фак тич но го скла ду. Во ни при ми ка ють до ньо -
го інак ше – як юри дичні умо ви. Вче ний виділяє дві гру пи юри дич них умов. До
пер шої він відно сить об ста ви ни, що обу мов лю ють пра во здатність та гро ма -
дянсь кий стан суб’єктів пра ва (гро ма дян ст во, стать, вік, сімей не ста но ви ще,
освіту). До дру гої – еле мен ти пра во у тво рю ю чих, пра возміню ю чих та пра во -
при пи ня ю чих складів, що пе ре ду ва ли да но му9. На при клад, для зміни чи при -
пи нен ня тру до во го пра вовідно шен ня не обхідним є са ме йо го існу ван ня, для
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ви ник нен ня цивільних пра вовідно син що до роз по ря д жан ня річчю – на явність
пра ва влас ності на неї. 

Як за зна чив П. Д. Пи ли пен ко, для тру до во го пра ва вла с ти ви ми є так звані
фак ти-умо ви, які ха рак те ри зу ють ся тим, що без по се ред ньо не вклю ча ють ся до
фак тич но го скла ду, але ма ють юри дич не зна чен ня для по яви інших юри дич -
них фактів10. На не обхідність відо крем лю ва ти підста ви та умо ви ви ник нен ня
тру до вих пра вовідно син вка зу вав О. В. Ба ри нов11. 

Роз ме жу ван ня юри дич них фактів та юри дич них умов має не аби я ке прак -
тич не зна чен ня для пра во за с то сов ної прак ти ки. На явність ос танніх за зви чай
пре зю мується, ад же в іншо му ви пад ку пра во за с то сов ний ор ган мав би у кож -
но му кон крет но му ви пад ку вста нов лю ва ти нескінчен ний лан цюг юри дич них
фактів, що пря мо та опо се ред ко ва но пов’язані з пев ним пра во вим наслідком12. 

Вод но час слід звер ну ти ува гу, що у тру до во му праві об ста ви ни, які обу мов -
лю ють цивільний стан суб’єкта пра ва, в од них ви пад ках мо жуть бу ти умо вою,
а в інших – підста вою, тоб то юри дич ним фак том. На при клад, до сяг нен ня осо -
бою 16-річно го віку, з яко го, за за галь ним пра ви лом, закріпле ним у статті 188
КЗпП Ук раїни, до пу с кається прий нят тя на ро бо ту, є однією з умов ук ла ден ня
тру до во го до го во ру, але са ме по собі не є підста вою ви ник нен ня тру до во го
пра вовідно шен ня. У ви пад ку ж зай нят тя осо бою по са ди, пе ре бу ван ня на якій
об ме жується гра нич ним віком, до сяг нен ня пев но го віку мо же бу ти пра во при -
пи ня ю чим юри дич ним фак том для тру до вих пра вовідно син. 

У де я ких ви пад ках для ви ник нен ня тру до во го пра вовідно шен ня пра во ве
зна чен ня мо же ма ти і так зва ний не га тив ний юри дич ний факт, ви ра же ний у
відсут ності пев ної об ста ви ни, тоб то у відсут ності пра во пе реш ко д жа ю чо го
юри дич но го фак ту. Зо к ре ма, відсутність су ди мості вза галі або за певні зло чи -
ни – не обхідний еле мент юри дич но го фак тич но го скла ду при ви ник ненні ок -
ре мих тру до вих пра вовідно син. На при клад, в аб заці 3 статті 12 За ко ну Ук раїни
«Про дер жав ну служ бу» вста нов ле но, що не мо жуть бу ти об ра ни ми або при -
зна че ни ми на по са ду в дер жав но му ор гані та йо го апа раті осо би, які ма ють не -
зня ту або не по га ше ну су димість за вчи нен ня зло чи ну13. 

Для повнішо го вив чен ня пра во у тво рю ю чих юри дич них фак тич них складів
у тру до во му праві не обхідно звер ну ти ся до кла сифікації юри дич них фак тич -
них складів, що до по мо же глиб ше роз кри ти їх сутність і ви я ви ти особ ли вості,
зу мов лені сфе рою пра во во го ре гу лю ван ня. 

Кла сифіку ва ти юри дичні фак тичні скла ди мож на за різни ми кри теріями,
най по ши реніши ми з яких у те орії пра ва є кла сифікація: 1) за бу до вою (прості
та складні); 2) за ха рак те ром зв’яз ку між еле мен та ми – юри дич ни ми фак та ми
(вільно пов’язані, складні (пов’язані) та змішані); за сту пе нем виз на че ності
(виз на чені та віднос но виз на чені); за по ряд ком та об ся гом на ко пи чен ня (за вер -
шені і не за вер шені). 

Сто сов но роз ме жу ван ня юри дич них фак тич них складів за їх бу до вою слід
за зна чи ти, що в юри дичній літе ра турі існу ють різні по гля ди що до виз на чен ня
про стих і склад них юри дич них фак тич них складів. Ви хо дя чи з пер шо го,
склад ним юри дич ним скла дом вва жається кож ний юри дич ний склад, який
вклю чає більше двох різнорідних юри дич них фактів14. Іншу дум ку вис ло вив

248 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



О. О. Кра сав чи ков, який вва жає, що під склад ни ми юри дич ни ми скла да ми слід
ро зуміти такі, в яких пер шим еле мен том є пра вовідно шен ня15. 

За ха рак те ром зв’яз ку між еле мен та ми роз ме жо ву ва ти юри дичні фак тичні
скла ди сво го ча су за про по ну вав С. С. Алексєєв. Так, прості або вільно
пов’язані скла ди – це ком плек си юри дич них фактів, між яки ми існує вільний
зв’язок, тоб то фак ти у та ко му складі мо жуть на ко пи чу ва ти ся у будь-яко му по -
ряд ку. Важ ли вим є те, щоб во ни у пев ний мо мент збігли ся всі ра зом. Складні
або пов’язані скла ди, вва жає вче ний, – це си с те ми юри дич них фактів, між яки -
ми існує жор ст ка за лежність що до пе ред ба че но го за ко ном по ряд ку їх на ко пи -
чен ня, тоб то фак ти у та ко му складі ма ють на ко пи чу ва ти ся у су во ро виз на ченій
послідо вності. Змішані фак тичні скла ди – це такі си с те ми юри дич них фактів,
зв’язок між яки ми є ча ст ко во вільним, а ча ст ко во жор ст ким16. 

З роз г ля ну тою ви ще кла сифікацією юри дич них фак тич них складів тісно
пе реплітається кла сифікація за та ким кри терієм, як по ря док та об сяг на ко пи -
чен ня еле ментів у складі. При цьо му слід за зна чи ти, що роз ме жу ван ня у пра -
вовій на уці юри дич них фак тич них складів на за вер шені та не за вер шені ви -
дається не до стат ньо обґрун то ва ним: не за вер ше ний юри дич ний фак тич ний
склад ста но вить ли ше пев ну «схо дин ку» чи етап роз вит ку юри дич но го фак -
тич но го скла ду. То му підста вою ви ник нен ня тру до во го пра вовідно шен ня слід
виз на ти увесь юри дич ний фак тич ний склад в ціло му, а не ту пев ну ча с ти ну чи
за вер шаль ний мо мент, який ос таннім у часі за ми кає ста нов лен ня юри дич но го
фак тич но го скла ду. 

Як до во дить у своїй ро боті О. О. Кра сав чи ков, для на стан ня пра во вих
наслідків у пев них ви пад ках не обхідний пев ний по ря док та послідовність на -
ко пи чен ня еле ментів юри дич но го скла ду17. 

Роз гля да ю чи зв’язок еле ментів юри дич них фак тич них складів, не обхідних
для ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син, мож на дійти вис нов ку, що для біль -
шості та ких складів при та ман ний су во ро виз на че ний нор мою пра ва по ря док
на ко пи чен ня ок ре мих юри дич них фактів, які по винні йти один за од ним у пев -
ній послідо вності, і ко ли на явність по пе ред нь о го юри дич но го фак ту у складі
не обхідна для на стан ня на ступ но го. На при клад, об ран ня на по са ду як юри дич -
ний фак тич ний склад, що є підста вою ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син,
скла дається з та ких еле ментів як: акт об ран ня і ук ла ден ня тру до во го до го во ру.
На звані еле мен ти ма ють од на ко ву юри дич ну си лу, їх на ко пи чен ня відбу ва -
ється послідо вно, тоб то по ява од но го еле мен ту відкри ває юри дич ну мож ли -
вість для по яви дру го го. У ви пад ку ук ла ден ня тру до во го до го во ру на підставі
рішен ня су ду, зо к ре ма, внаслідок ос кар жен ня не обґрун то ва ної відмо ви у при -
йнятті на ро бо ту, відповідне рішен ня су ду як еле мент юри дич но го фак тич но го
скла ду має обов’яз ко во пе ре ду ва ти ук ла ден ню тру до во го до го во ру. 

Вче ний В. Б. Іса ков, досліджу ю чи різно ви ди юри дич них фак тич них
складів, ок ре мо виділяє од норідні (скла да ють ся з юри дич них фактів однієї га -
лузі пра ва) та ком плексні (об’єдну ють юри дичні фак ти з різних га лу зей пра ва)
скла ди18. Пра во у тво рю ючі юри дичні фак тичні скла ди у тру до во му праві мо -
жуть бу ти як од норідни ми, так і ком плек сни ми, тоб то скла да ти ся з юри дич них
фактів, що на ле жать до тру до во го пра ва, або як до тру до во го пра ва, так і до
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інших га лу зей. Зо к ре ма, об ран ня на по са ду на ле жить до про це дур, які пе ре ду -
ють ук ла ден ню тру до во го до го во ру, і во но згідно зі стат тею 61 про ек ту Тру до -
во го ко дек су Ук раїни здійснюється у ви пад ках, ко ли це пе ред ба че но за ко но дав -
ст вом або ус та нов чи ми до ку мен та ми ро бо то дав ця. На при клад, у стат тях 53, 54
За ко ну Ук раїни «Про акціонерні то ва ри ст ва» виз на че ний по ря док об ран ня
членів та го ло ви на гля до вої ра ди акціонер но го то ва ри ст ва; вод но час вка зані
нор ми не на ле жать до тру до во го за ко но дав ст ва, а є нор ма ми кор по ра тив но го
пра ва.

Ок ре ме місце у кла сифікації юри дич них фак тич них складів зай ма ють
скла ди з еле мен том-во ле ви яв лен ням. Більшість фак тич них складів у праві, на
дум ку В. Б. Іса ко ва, вклю ча ють як еле мент індивіду аль не во ле ви яв лен ня або
кілька індивіду аль них во ле ви яв лень. Цю гру пу фак тич них складів дослідник
умов но на зи ває «ак тив ною», оскільки вка зані скла ди пов’язані з діяльністю
гро ма дян, дер жав них ор ганів, підприємств, ор ганізацій, тоб то об слу го ву ють
ак тив ну діяльність суб’єктів пра ва. Як пра ви ло, во ле ви яв лен ня пе ред ба чається
за вер шаль ним еле мен том фак тич но го скла ду. Але існу ють і такі скла ди, які
містять декілька еле ментів-во ле ви яв лень19. Що до та кої підста ви ви ник нен ня
тру до вих пра вовідно син, як при зна чен ня на по са ду, то до ви дан ня відповідно -
го ак та про при зна чен ня осо ба не мо же при сту пи ти до ви ко нан ня своїх
обов’язків. На відміну від тру до во го до го во ру, во ле ви яв лен ня осо би у ви пад ку
при зна чен ня на по са ду ви ще сто я щим ор га ном не збігається у часі з во ле ви яв -
лен ням цьо го ор га ну, тільки після здійснен ня яко го ви ник нуть юри дичні
наслідки.

Чітка виз на ченість юри дич них фак тич них складів у тру до во му за ко но -
давстві є своєрідною га рантією охо ро ни прав гро ма дян у сфері праці. 

Не зва жа ю чи на те, що чин ний Ко декс за конів про пра цю Ук раїни пе ред ба -
чає ли ше дві підста ви ви ник нен ня тру до вих пра вовідно син (тру до вий до говір
та кон тракт), існує ще кілька за галь но виз на них, хоч і не закріпле них у КЗпП
Ук раїни, юри дич них фактів, які успішно за сто со ву ють ся з ме тою за лу чен ня до
праці ок ре мих ка те горій працівників20. Ця про га ли на у за ко но давстві про пра -
цю по вин на бу ти за пов не на з прий нят тям но во го Тру до во го ко дек су Ук раїни, у
про екті яко го виз на че но, що у ви пад ках, пе ред ба че них за ко но дав ст вом, ста тут -
ни ми до ку мен та ми або нор ма тив ни ми ак та ми ро бо то дав ця, ко лек тив ним до го -
во ром, тру до вий до говір ук ла дається (змінюється) на підставі: 1) при зна чен ня
на по са ду; 2) об ран ня на по са ду; 3) ре зуль татів кон кур су; 4) рішен ня су ду21. На
дум ку ав то ра, цей пе релік по ви нен бу ти до пов не ний та кою підста вою, як на -
прав лен ня на ро бо ту осіб, які по тре бу ють соціаль но го за хи с ту, в ра ху нок вста -
нов ле ної кво ти.

Аналіз на ве де ної нор ми, а та кож ста тей 61–64 про ек ту Тру до во го ко дек су,
в яких де талізується про це ду ра ви ник нен ня тру до вих відно син за вка за ни ми
підста ва ми, свідчить про те, що провідна роль у ви ник ненні тру до вих пра -
вовідно син відво дить ся тру до во му до го во ру, без ук ла ден ня яко го тру дові
відно си ни не ви ник нуть, навіть як що відбу ли ся вка зані ви ще об ста ви ни (про -
ве де но кон курс чи об ран ня на по са ду то що). Та ким чи ном, тру до вий до говір
по ви нен ви с ту пи ти не мов би «за ключ ним акор дом» усіх по пе редніх дій. 
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Усі пе релічені ви ще юри дичні фак тичні скла ди, які є підста ва ми ви ник нен -
ня тру до вих пра вовідно син, вклю ча ють в се бе ви ключ но дії, які умов но мож -
на поділи ти на дві гру пи. До пер шої гру пи мож на відне с ти при зна чен ня та об -
ран ня на по са ду, а та кож кон курс, оскільки їх ініціато ра ми ви с ту па ють ро бо то -
давці, а во ле ви яв лен ня пре тен дентів на зай нят тя по са ди та їхнє ба жан ня ук ла -
с ти тру до вий до говір у цьо му ви пад ку про яв ля ють ся у по данні за яви про намір
взя ти участь у кон курсі чи ви бо рах. До дру гої гру пи слід відне с ти та ку підста -
ву, як су до ве рішен ня, ад же у цьо му ви пад ку ро бо то да вець зо бов’язується в си -
лу за ко ну ук ла с ти тру до вий до говір з кон крет ною осо бою. 

Про аналізу вав ши те о ре тичні підхо ди до змісту по нят тя юри дич но го фак -
тич но го скла ду, мож на зро би ти вис но вок, що пра во у тво рю ю чий юри дич ний
фак тич ний склад у тру до во му праві ста но вить цілісну си с те му різнорідних
юри дич них фактів та юри дич но зна чу щих умов, пе ред ба че них нор ма ми пра ва,
що у пев них ви пад ках зу мов лює ви ник нен ня тру до во го пра вовідно шен ня.
Опе ру ва ти цією си с те мою, як за ува жив О. В. Да ни люк, не обхідно шля хом її
поділу на ок ремі еле мен ти, оскільки са ме та ким чи ном зво дить ся нанівець ри -
зик вклю чен ня до фак тич но го скла ду тих еле ментів, які не є не обхідни ми, або,
на впа ки, ри зик упу щен ня не обхідних еле ментів22. 

Юри дичні фак тичні скла ди, які є підста ва ми ви ник нен ня тру до вих пра -
вовідно син, мо жуть ут во рю ва ти ся як з юри дич них фактів, що на ле жать тільки
до тру до во го пра ва, так і з юри дич них фактів інших га лу зей пра ва. При цьо му
ха рак тер ною оз на кою та ких юри дич них фак тич них складів у тру до во му праві
є те, що обов’яз ко вим за вер шаль ним еле мен том у них ви с ту пає тру до вий до -
говір. 
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УДК 349.3
М. М. ШУ МИ ЛО,

кан ди дат юри дич них на ук

ДЕ МО ГРАФІЧНІ ЗМІНИ ЯК ЧИН НИК РЕ ФОР МУ ВАН НЯ
ПЕНСІЙНОЇ СИ С ТЕ МИ УК РАЇНИ

У статті роз гля дається вплив де мо графічних про цесів на пенсійну си с те му Ук -
раїни. Вка зується на те, що де мо графічні по каз ни ки є об’єктив ни ми чин ни ка ми, які не -
обхідно вра хо ву ва ти при ре фор му ванні пенсійно го за ко но дав ст ва. На ве дені ста ти с -
тичні дані що до де мо графічних про цесів, які відбу ва ли ся у Західній Європі по чи на ю чи з
ХIV ст. В ре зуль таті аналізу соціаль них ре форм на прикінці ХІХ сторіччя вста нов ле но,
що де мо графічні зміни ста ли од ним із го ло вних чин ників за по чат ку ван ня все охоп лю ю -
чої си с те ми пенсійно го за без пе чен ня. На во дять ся ста ти с тичні дані що до три ва лості
жит тя на се лен ня Ук раїни з 1927 р. до на ших днів, а та кож стан пенсійно го за ко но -
дав ст ва у цей період. На го ло шується на то му, що вра ху ван ня де мо графічних по каз -
ників при ре фор му ванні пенсійно го за ко но дав ст ва сприяє йо го дієвості та
стабільності.

Клю чові сло ва: де мо графічні зміни, пенсійна ре фор ма, пенсійне за без пе чен ня,
пенсійна си с те ма, пенсійний вік. 

Шу ми ло М. Н. Де мо гра фи че с кие из ме не ния как фак тор ре фор ми ро ва ния пен -

си он ной си с те мы Ук ра и ны

В ста тье рас сма т ри ва ет ся вли я ние де мо гра фи че с ких про цес сов на пен си он ную си -
с те му Ук ра и ны. Ука зы ва ет ся на то, что де мо гра фи че с кие по ка за те ли яв ля ют ся объ -
ек тив ны ми фак то ра ми, ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при ре фор ми ро ва нии пен си -
он но го за ко но да тель ст ва. При ве де ны ста ти с ти че с кие дан ные от но си тель но де мо -
гра фи че с ких про цес сов, про ис хо дя щих в За пад ной Ев ро пе на чи ная с ХIV ве ка. В ре зуль -
та те ана ли за со ци аль ных ре форм в кон це ХІХ ве ка ус та нов ле но, что де мо гра фи че с кие
из ме не ния ста ли од ним из глав ных фак то ров ос но ва ния об щей си с те мы пен си он но го
обес пе че ния. При во дят ся ста ти с ти че с кие дан ные ка са тель но про дол жи тель но с ти
жиз ни на се ле ния Ук ра и ны с 1927 го да до на ших дней, а так же со сто я ние пен си он но го
за ко но да тель ст ва в этот пе ри од. От ме ча ет ся, что учет де мо гра фи че с ких по ка за те -
лей при ре фор ми ро ва нии пен си он но го за ко но да тель ст ва спо соб ст ву ет его эф фек тив -
но с ти и ста биль но с ти.

Клю че вые сло ва: де мо гра фи че с кие из ме не ния, пен си он ная ре фор ма, пен си он ное
обес пе че ние, пен си он ная си с те ма, пен си он ный воз раст.

Shumylo M.M. Demographic changes as a factor in reforming the pension 

system of Ukraine
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The article examines the influence of demographic processes on the pension system of
Ukraine. The author emphasizes that the demographic issues are important and objective fac-
tors that must be considered when reforming pension legislation. Statistical data of demo-
graphic processes that occurred in Western Europe since the XIV-th century are included. The
analysis of the late XIX-th century social reforms suggests that demographic changes have
been one of the main factors in establishing comprehensive pension systems. Data of life
expectancy in Ukraine in the XX-th and XXI-st century, and the corresponding state pension
legislation are analyzed. It is stressed that taking into account demographics when reforming
the pension legislation enhances the legislation’s effectiveness and stability.

Key words: demographic changes, pension reform, pension, pension system, retirement
age.

Ре фор му ван ня пенсійної си с те ми Ук раїни не за вер ше не. Як уже не од но ра -
зо во на го ло шу ва ло ся, існує ряд ак ту аль них пи тань, які за ли ши ли ся по за ува -
гою за ко но дав ця у 2010 році. До них вар то відне с ти: доцільність за про ва д жен -
ня на ко пи чу валь ної пенсійної си с те ми, про бле ма обґрун то ва ності існу ван ня
ок ре мих видів спеціаль но го пенсійно го за без пе чен ня, до час но го ви хо ду на
пенсію, роз ба лан со ва ності пра во вих норм при ре гу лю ванні пенсійних відно -
син то що. Од нак го ло вне, чо го слід праг ну ти при ре фор му ванні пенсійно го за -
ко но дав ст ва, – це йо го ко дифікація. З ог ля ду на ви кла де не не має жод но го
сумніву в то му, що пенсійне за ко но дав ст во най б лиж чим ча сом за знає чер го вих
змін. Відо мо, що пра во за га лом та особ ли во соціаль но спря мо вані йо го га лузі
є невід’ємною ча с ти ною суспільно го про це су. Все, що відбу вається у
суспільстві, зго дом не ми ну че відіб’ється у пра вовій нормі. Пенсійне за ко но -
дав ст во – од на з най ди намічніших га лу зей за ко но дав ст ва. Вра хо ву ю чи той
факт, що пра во на пенсію сто сується кож но го, і ра но чи пізно гро ма дя нин ре -
алізо ву ва ти ме це пра во, дієвість за ко но дав ст ва має бу ти до сяг ну та шля хом
ура ху ван ня ціло го спе к т ру суспільних про цесів, що відбу ва ють ся. Од ни ми з
клю чо вих, об’єктив них фак торів, які ма ють вплив на ре фор му ван ня пенсійно -
го за ко но дав ст ва, є де мо графічні зміни. 

Вра хо ву ю чи су часні тен денції у на уко вих досліджен нях пра ва за га лом та
пра ва соціаль но го за без пе чен ня зо к ре ма, мож на дійти вис нов ку, що
досліджен ня ви ключ но нор ма тив но-пра во во го ма теріалу є ма ло про дук тив ним,
оскільки пра во – це над бу до ва. Вва жаємо, що для всебічно го досліджен ня пра -
во вих явищ не обхідно ви ко ри с то ву ва ти знан ня інших суспільних на ук. Для де -
таль но го вив чен ня пенсійно го за без пе чен ня та ки ми на ука ми є де мо графія та
соціологія. Де мо графія вив чає склад і рух люд ності (на се лен ня) та за ко -
номірності йо го роз вит ку. Соціологія вив чає умо ви та про це си у суспільстві.
Ви хо дя чи із цих мірку вань, вва жаємо за не обхідне звер ну ти ува гу на ці на уки
для глиб шо го ро зуміння суспільних про цесів у соціальній сфері. Крім то го, за -
вдя ки емпірич ним да ним де мо графії мож на зро би ти вис нов ки про жит тя
суспільства, при чи ни роз вит ку і за не па ду дер жав у ми ну ло му. 

Як слуш но за зна чає О. В. Пе т ри шин, од ним із ак ту аль них на прямів адап -
тації ук раїнсько го за ко но дав ст ва до вик ликів сьо го ден ня має ста ти
соціологізація юри дич них знань, що пе ред ба чає роз гляд пра во вої про бле ма ти -
ки у шир шо му кон тексті – суспільства за га лом, а не ли ше йо го дер жав ної ор -
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ганізації, опо се ред ко ва ної відно си на ми ви ключ но що до фор му ван ня та ре -
алізації дер жав ної вла ди1. 

Ви ко ри с то ву ю чи ме то ди ку і знан ня соціології пра ва, не обхідно зро зуміти її
пред мет. У цьо му кон тексті виз на чен ня Д. А. Керімо ва є найв далішим: пред ме -
том соціології пра ва є ре аль не бут тя пра ва, яке взя те в ціло му, йо го співвідно -
шен ня та взаємодія з при род ни ми фак то ра ми, на пра цю ван ня на цій ос нові за -
галь них та спе цифічних особ ли во с тей пра во вих об’єктів2. Особ ли вої ак ту аль -
ності ці пи тан ня на бу ва ють при дослідженні пенсійно го за без пе чен ня,
пенсійних пра вовідно син, пенсій то що. 

Еко номічний і суспільний роз ви ток істот но впли нув на соціаль ний за хист
осіб, які повністю або ча ст ко во втра ти ли пра цез датність. Од ним із виз на чаль -
них фак торів ви ник нен ня пенсійно го за без пе чен ня є індустріалізація західних
дер жав у ХІХ ст. і як наслідок – підви щен ня про фесійно го трав му ван ня, а та -
кож підви щен ня рівня та три ва лості жит тя; тоб то з’яв ляється ве ли ка кількість
лю дей, які не мо жуть се бе ут ри му ва ти з ог ля ду на ча ст ко ву (че рез трав ми) або
по вну (че рез вік) втра ту пра цез дат ності.

Суспільство дов гий час не звер та ло ува ги на про бле му стар шо го по -
коління, оскільки йо го про сто не бу ло. За да ни ми аме ри кансь ко го істо ри ка
Джея Рас се ла, ав то ра досліджен ня “На се лен ня в епо ху пізньої ан тич ності і се -
ред нь овіччя”, три валість жит тя бу ла ду же низь кою. Для при кла ду, англієць
XIV–XV ст. у се ред нь о му жив 24,3 ро ку. До XVII ст. три валість жит тя в Європі
до сяг ла 37,7 років, у ХІХ ст. – 40 років. Знач не зро с тан ня три ва лості жит тя бу -
ло відзна че но у 1820-х ро ках: се ред нь о ста ти с тич ний євро пеєць жив 37 років.
У 1900 р. три валість жит тя збільши ла ся до 46 років. Ана логічні по каз ни ки де -
мон ст ру ва ли і країни Азії. Так, в Японії кінця XVIII ст. лю ди на в се ред нь о му
про жи ва ла 32,2 ро ку3. Про тен денцію змен шен ня смерт ності і, як наслідок,
підви щен ня три ва лості жит тя йдеть ся і в до повіді Ге не раль но го се к ре та ря
ООН Пан Гі Му на “Охо ро на здо ров’я, за хво рю ваність, смертність і роз ви ток”
на засіданні Комісії по на ро до на се лен ню і роз вит ку Еко номічної і Соціаль ної
Ра ди ООН 12–16 квітня 2010 р. В ній за зна чається, що в період з 1800 р. до
2005 р. три валість жит тя ви рос ла із 30 до 67 років, що при ве ло у свою чер гу
до збільшен ня на се лен ня з 1 млрд. у 1810 р. до 7 млрд. у 2010 р.4

Та ким чи ном, дер жа ва, щоб змен ши ти фінан сові ви т ра ти, зму ше на бу ла за -
про по ну ва ти пра во вий ме ханізм, який би доз во лив ма теріаль но за без пе чи ти
лю дей, які втра ти ли повністю або ча ст ко во пра цез датність, і в ре зуль таті змен -
ши ти фінан со ве на ван та жен ня на дер жав ний бю д жет. 

Вда лим при кла дом впли ву соціаль но-еко номічних про цесів (підви щен ня
рівня три ва лості жит тя та про ле та ри зація суспільства) на роз ви ток пенсійно го
за без пе чен ня бу ли «соціальні ре фор ми» кінця ХІХ ст., які здійснив уряд
Німець кої імперії під керівництвом пер шо го рейхс-канц ле ра От то Еду ар да Ле -
о поль да фон Бісмар ка-Шьон га у зе на (1815–1898). Однією з го ло вних при чин
про ве ден ня соціаль ної ре фор ми в імперії бу ло не до пу щен ня соціаль но го не -
вдо во лен ня («соціалістич но го ру ху»). Са ме О. Бісмар ком бу ло вве де но си с те -
му за галь но обов’яз ко во го соціаль но го стра ху ван ня для працівників про мис ло -
вості, яка охоп лю ва ла за без пе чен ня у зв’яз ку з хво ро бою: За кон про ме дич не
стра ху ван ня (1883 р.), За кон про стра ху ван ня від не щас них ви падків на ви роб -
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ництві (1884 р.), За кон про пенсійне стра ху ван ня за віком та у зв’яз ку з втра -
тою пра цез дат ності (1889 р.). Вне ски в лікар няні ка си та стра хові фон ди (про -
об ра зи су час них фондів соціаль но го стра ху ван ня) ро би ли ро бо то давці і
працівни ки. По зи тивні ре зуль та ти функціону ван ня німець кої си с те ми стра ху -
ван ня чітко ок рес ли ли ся вже після пер шо го де ся тиріччя її існу ван ня.

Епо ха індустріалізації зу мо ви ла зсув і в де мо графічно му роз вит ку. Так, на -
се лен ня Німець кої імперії збільши ло ся з 41,6 млн. у 1873 р. до 52 млн. у
1895 р. Зро с тан ня про мис ло вості фор су ва ло про цес ур банізації. Так, як що в
1871 р. у містах про жи ва ло 4,8 % на се лен ня, то у 1910 – вже 21,3 %. Зміню ва -
ла ся і соціаль на струк ту ра суспільства. На кінець ХІХ ст. 67,5 % на се лен ня
Німеч чи ни ста но вив робітни чий клас. Кількість робітників у всіх сек то рах
еко номіки сяг ну ла у 1882 р. 10,7 млн.5, в 1895 р. – 12,8 млн.6. Крім то го, не
мож на ігно ру ва ти ґен дер ний фак тор: у цей період жінки по чи на ють пра цю ва -
ти, тоб то приєдну ва ти ся до робітни чо го кла су. Ча ст ка жінок, зай ня тих у пе ре -
робній про мис ло вості, за 1875–1907 рр. зрос ла з 16,3 до 17,8 %, у сфері по -
слуг – з 21,7 до 38,1 %7. Не мож на та кож не вра хо ву ва ти аг рар ну ре во люцію, в
ре зуль таті якої ча с ти на сільсько го на се лен ня, яка не змог ла ні збе рег ти свої
гос по дар ст ва, ні ста ти орен да ря ми, пе ре тво рю ва ла ся у вільну най ма ну си лу з
пер спек ти вою або ста ти без зе мель ни ми сільсько го с по дарсь ки ми робітни ка ми,
або відірва ти ся від землі й мігру ва ти в міста в по шу ках ро бо ти в несільсько го -
с по дарсь ко му сек торі еко номіки. За га лом з 1880 по 1914 р. 60 млн. євро пейців
пе ре се ли ли ся з сіл до міст. Це при ве ло до то го, що в них ста ла кон цен т ру ва ти -
ся знач на ча с ти на на се лен ня: 1910 р. в Англії – 75 %, в Німеч чині – 49 %, у
Франції – 39 %8.

Та ко го ро ду зміни в соціальній струк турі суспільства спри чи ни ли соціальні
ре фор ми і в інших країнах Євро пи. Зви чай но, пенсійне за без пе чен ня за віком
бу ло од ним із важ ли вих пи тань цих ре форм. «The Economist» на го ло шує на та -
ко му факті: ко ли О. Бісмарк 1889 р. за про ва див дер жавні пенсії за віком осо -
бам, які до сяг ли 70 років, то се ред ня три валість жит тя бу ла 45 років. Ко ли
1908 р. у Ве ли ко бри танії ста ли вип ла чу ва ти пенсію за віком (70 років і стар -
ше), більшість бри танців до жи ва ла ли ше до 50 років. У США 1935 р. ство ре -
но си с те му дер жав них пенсій; пенсійний вік був вста нов ле ний на рівні
65 років. Се ред ня три валість жит тя тоді бу ла 62 ро ки, а за галь ний об сяг пенсій
дорівню вав усь о го 0,2 % ВВП країни9. 

В. Д. Роїк за зна чає: зни жен ня смерт ності і змен шен ня ри зи ку пе ред час ної
смерті, з од но го бо ку, зу мо ви ло не обхідність ви бу до ву ва ти дов го ст ро кові стра -
тегії за ня тості, роз роб ля ти та здійсню ва ти дер жавні про гра ми ре гу лю ван ня
рин ку праці, з іншо го – зму си ло гро ма дян та уря ди пе ре до вих країн за ду ма ти -
ся про дже ре ла до ходів на се лен ня після закінчен ня періоду тру до вої діяль -
ності. Вче ний на во дить цікаві дані: у се ред нь овіччі старість бу ла над зви чай но
рідкісним яви щем: май же до XVII ст. тільки 1 % лю дей до ся гав 65-річно го
віку. На по чат ку ХІХ ст. цей по каз ник виріс до 4 %. Нині, за оцінка ми де мо -
графів, близь ко 70 % на се лен ня Західної Євро пи про жи вуть більше 65 років, а
30–40 % – по над 80. Вра хо ву ю чи такі тен денції, вче ний про по нує ви ко ри с то -
ву ва ти мож ли вості «еко номіки пре старіло го на се лен ня»10.

255РОЗДІЛ 5 • Актуальні проблеми аграрного та земельного права…



Що до де мо графічної си ту ації на те ри торії Ук раїни в першій по ло вині
ХХ ст., то вар то на ве с ти такі ста ти с тичні дані. У 1927–1931 рр., не зва жа ю чи
на не значні ко ли ван ня, очіку ва на три валість жит тя при на ро д женні бу ла
віднос но стабільною і підви щи лась. Цей період стабільності бу ло пе ре рва но
різким 9-річним зни жен ням три ва лості жит тя в 1932 р. і по даль шим падінням
у 1933 р. Не мож на оми ну ти ува гою і наслідки Го ло до мо ру 1932–33 років та
Дру гої світо вої війни: три валість жит тя у ці періоди різко змен ши лась
(див. таб ли цю 1). Пенсійний вік за ли шав ся незмінним (60 років для чо ловіків
та 55 років для жінок) – так ви гля да ла соціаль на дер жа ва ра дянсь ко го зраз ка11.

У ме жах СРСР ча ст ка на се лен ня стар шо го за 60 років у 1920 р. ста но ви ла
6,2 %, у 1925 р. – 5,9 %, а в 1930 р., на мо мент за про ва д жен ня пенсії за віком,
зни зи ла ся до 5,8 % від за галь но го чис ла на се лен ня12; для більшої ча с ти ни на -
се лен ня цей вид пенсії за ли шав ся ма ло до с туп ним. 

Три валість жит тя в Ук раїні у другій по ло вині ХХ ст. і до 2010 ро ку відо б -
ра же но в таб лиці 2 (за да ни ми Де пар та мен ту еко номіки і соціаль них справ
ООН)13. 

До 1 жовт ня 2011 р. в Ук раїні пенсійний вік ста но вив 60 років для чо ловіків
і 55 – для жінок. Він не пе ре гля дав ся з 1928 р., тоб то проісну вав по над 83 ро -
ки, тоді як країни Західної Євро пи по сту по во йо го підніма ли. Та ким чи ном,
Ук раїна ра зом з Біло русією, Росією та Уз бе ки с та ном ма ли най ниж чий
пенсійний вік се ред країн-учас ниць СНД, не ка жу чи вже про країни Євро -
пейсь ко го Со ю зу. Так, в Азер бай д жані, Мол дові та Турк ме ни с тані пенсійний
вік ста но вить 62 ро ки для чо ловіків і 57 – для жінок, у Вірменії в 2003 р. він
до сяг 63 років для обох ста тей, у Ка зах стані та Кир гиз стані – 63 ро ки для чо -
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Таб ли ця 1

Рік Чол. Жінки Рік Чол. Жінки Рік Чол. Жінки

1927 43,3 46,8 1938 47,9 52,7 1949 56,8 64,6

1928 44,6 48,7 1939 47,7 52,5 1950 59,0 66,3

1929 42,8 46,7 1940 13,6 36,3 1951 59,0 66,6

1930 42,5 46,9 1941 13,7 25,4 1952 59,9 66,2

1931 43,5 47,9 1942 15,9 20,6 1953 60,7 66,8

1932 34,5 39,4 1943 18,4 39,5 1954 61,7 67,4

1933 7,3 10,8 1944 26,9 44,2 1955 63,5 69,3

1934 37,5 42,0 1945 51,2 59,4 1956 64,4 70,2

1935 46,4 52,8 1946 40,3 50,2 1957 64,4 70,3

1936 47,6 53,0 1947 53,8 62,0 1958 66,2 72,0

1937 46,2 51,9 1948 53,8 62,0 1959 65,2 71,1



ловіків та 58 років для жінок. І це при то му, що се ред ня три валість жит тя у
країнах СНД за ли шається не ви со кою. Так, тільки у Вірменії та Азер бай д жані
во на пе ре ви щує 70 років, у Біло русі – 68,5 ро ку, у Ка зах стані – 66 років, у Кир -
гиз стані, Мол дові, Та д жи ки с тані – 68 років, у Турк ме ни с тані, Уз бе ки с тані –
67 років, у Росії се ред ня три валість жит тя чо ловіків – 58 років14. В Ук раїні се -
редній вік жит тя чо ловіків дорівнює 62 ро кам. Од нак се ред ня очіку ва на три -
валість жит тя чо ловіків, які до сяг ли 60-річно го віку, ста но вить 74,5 ро ку. При
цьо му ча ст ка осіб віком по над 60 років у 2010 р. ста но ви ла 20,9 %, що є од ним
з най ви щих по каз ників у світі15. Для порівнян ня: се ред ня три валість жит тя ук -
раїнських жінок – 74 ро ки. Се ред ня очіку ва на три валість жит тя жінок, які до -
сяг ли 55-річно го віку, – 79 років. От же, се ред нь о ста ти с тич на ук раїнська
пенсіонер ка має шанс от ри му ва ти пенсію про тя гом 24 років – період, ре корд -
ний порівня но з усіма роз ви не ни ми країна ми світу16. Провідний на уко вий
співробітник Інсти ту ту де мо графії і соціаль них досліджень ім. М. В. Пту хи
НАН Ук раїни Л. Г. Тка чен ко за зна чає, що в Ук раїні очіку ва на три валість жит -
тя для но во на ро д же них дівча ток ста но вить 75,5 ро ку. Але в жінок, які до жи ли
до 60 років, по пе ре ду ще по над 20 років, тоб то за галь на три валість їхньо го
жит тя ся га ти ме в се ред нь о му 80,3 ро ку. При цьо му ймовірність для но во на ро -
д же них дівча ток до жи ти до 60 років ста но вить 87,1 %. Для чо ловіків
відповідні по каз ни ки знач но нижчі, але й во ни в пе ре важній більшості до жи -
ва ють до 60-річно го віку, а «пенсійний» період жит тя в них ста но вить у се ред -
нь о му 15,2 ро ку17. У кон тексті ска за но го та для порівняль ної ха рак те ри с ти ки
вар то на ве с ти по каз ни ки се ред нь о очіку ва ної три ва лості жит тя у віці ви хо ду на
пенсію в Ук раїні у різних ро ках (див. таб ли цю 3)18. 

Нині в Європі се ред ня три валість жит тя ста но вить 79 років. Так, у Німеч -
чині та Ве ли ко бри танії (пенсійний вік 67 років) три валість жит тя – по над
79 років, у Франції (пенсійний вік 62 ро ки) – по над 80,5 ро ку, в Італії
(пенсійний вік 65 із по даль шим збільшен ням до 68 років ) – 80,2 ро ку, в Іспанії
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Таб ли ця 2

Ро ки
1950-
1955

1955-
1960

1960-
1965

1965-
1970

1970-
1975

1975-
1980

1980-
1985

1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

Чол. 61,3 65,4 67,4 67,1 65,3 64,2 64,4 66,0 63,6 61,9 61,9 61,7

Жін. 69,7 72,1 73,8 74,4 74,0 73,7 73,9 74,5 73,6 72,9 73,4 73,5

Таб ли ця 3

Ро ки Жінки у віці 55 років Чо ловіки у віці 60 років

1930 20,0 14,9

1959 24,2 16,7

1989 24,1 15,7

2009 24,0 14,8



(пенсійний вік 65 років зі збільшен ням до 67) – 80 років. От же, в се ред нь о му
євро пейці на пенсії пе ре бу ва ють 12–13 років19.

Відповідно до Кон венції МОП № 102 «Про мінімальні нор ми соціаль но го
за без пе чен ня» (1952 р.) (Ук раїною во на не ра тифіко ва на) нор маль ним
пенсійним віком вва жається од на ко вий для чо ловіків та жінок вік – 65 років.
Національ ним за ко но дав ст вом мо же вста нов лю ва ти ся і ви щий вік з ура ху ван -
ням се ред ньої три ва лості жит тя і еко номічно го ста но ви ща країни20. Схожі по -
ло жен ня містять ся і в ча с тині 5 («Пенсія за віком») Євро пейсь ко го ко дек су
соціаль но го за без пе чен ня (пе ре гля ну то го) (ETS № 139) від 6 ли с то па да
1990 р., м. Рим21. Так, у статті 26 йдеть ся про те, що об ста ви ною, за якої на -
дається пенсія, є період жит тя після до сяг нен ня виз на че но го віку. Вік не по ви -
нен пе ре ви щу ва ти 65 років, як що відповідним де мо графічним, еко номічним та
соціаль ним кри терієм не бу де обґрун то ва но ви щий пенсійний вік. Ціка во, що
в Євро пейсь ко му ко дексі соціаль но го за без пе чен ня у ре дакції 1964 р.22 ця нор -
ма бу ла про пи са на більш де таль но і виз на ча ла кри терії, за яких мож ли ве
піднят тя пенсійно го віку. Так, у статті 26 за зна ча ло ся, що виз на че ний вік не пе -
ре ви щує 65 років або та ко го більш по хи ло го віку, ко ли кількість меш канців,
які до сяг ли цьо го віку, ста но вить не мен ше 10 % кількості меш канців, які не
до сяг ли цьо го віку, але яким більше 15 років. На на шу дум ку, та кий підхід є
вірним і мо же бу ти об’єктив ним по каз ни ком при роз гляді пи тан ня про підви -
щен ня пенсійно го віку. 

Згідно з да ни ми Дер жав но го коміте ту ста ти с ти ки Ук раїни ста ном на
1 жовт ня 2012 р., на се лен ня Ук раїни ста но вить 45 559 235 чол.23. Згідно зі
Звітом Пенсійно го фон ду Ук раїни про роз поділ пенсіонерів за розміра ми при -
зна че них місяч них пенсій на 1 жовт ня 2012 р. (фор ма 5-ПФ) в Ук раїні про жи -
ває 13 630 033 пенсіонерів24, тоб то 29,91 % від усь о го на се лен ня, або 23 % від
пра цез дат но го на се лен ня. Найбільше пенсіонерів про жи ває у До нецькій об -
ласті (1 429 095 чол.) та Дніпро пе т ровській об ласті (1 033 394 чол.). Ста ном на
1 жовт ня 2012 р. пенсію за віком от ри му ють 10 537 839 чол., по інвалідності –
1 500 118 чол., у зв’яз ку з втра тою го ду валь ни ка – 775 515 чол., за вис лу гу
років – 678 872 чол., соціальні пенсії – 136 345 чол., довічне ут ри ман ня
суддів – 1 344 чол. При цьо му пенсії ниж че про жит ко во го мініму му от ри му ють
130 951 чол., у розмірі про жит ко во го мініму му – 114 338 чол., ви ще про жит ко -
во го мініму му – 13 384 744 чол. Про дов жу ють пра цю ва ти після ви хо ду на
пенсію 3 037 412 чол. 

1 жовт ня 2011 р. на брав чин ності За кон Ук раїни «Про за хо ди що до за ко но -
дав чо го за без пе чен ня ре фор му ван ня пенсійної си с те ми» від 8 лип ня 2011 р.
№ 366825, яким вне се но зміни до 22 чин них за конів, які тією чи іншою мірою
ре гу лю ють пенсійні відно си ни в дер жаві. На при клад, бу ли вне сені зміни до
ст. 26 За ко ну Ук раїни «Про за галь но обов’яз ко ве дер жав не пенсійне стра ху ван -
ня» від 9 лип ня 2003 р., № 105826, якою виз на чав ся пенсійний вік. Та ким чи -
ном, осо би обох ста тей (для жінок пенсійний вік по сту по во збільшу ва ти меть -
ся) ма ють пра во на при зна чен ня пенсії за віком після до сяг нен ня 60 років і за
на яв ності стра хо во го ста жу не мен ше 15 років. Вва жаємо, що цей крок за ко но -
дав ця вже дав но назрів і був ви прав да ним.
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Як за зна чає В. Д. Роїк, пенсійна ре фор ма має бу ти соціаль но прий нят ною
(на ос нові ши ро ко го суспільно го кон сен су су), еко номічно обґрун то ва ною, а
та кож вра хо ву ва ти ре алії де мо графічно го ста но ви ща і рин ку праці27. 

Бе зу мов но, на ве дені де мо графічні про це си, що відбу ва ють ся в суспільстві,
сьо годні впли ва ють на пенсійну си с те му країн. Мож на вка за ти й на те, що во -
ни відігра ли вирішаль ну роль у ста нов ленні за галь ної, все охоп лю ю чої си с те -
ми пенсійно го за без пе чен ня, спри я ли і при ско ри ли про ве ден ня соціаль них ре -
форм в Європі кінця ХІХ по чат ку ХХ ст. Але не мож на ігно ру ва ти і той факт,
що сам еко номіко-пра во вий інстру мент пенсійно го за без пе чен ня був відо мий
раніше (що прав да, він не мав за галь но го ха рак те ру). 

Ре зю му ю чи ви кла де не, вар то на ве с ти дум ку Л. Г. Тка чен ко, що старіння на -
се лен ня є од ним із го ло вних гло баль них трендів де мо графічно го роз вит ку
в нинішньо му сторіччі. Бу ду чи ре зуль та том пе ре хо ду до су час но го ти пу
відтво рен ня на се лен ня, для яко го ха рак терні ре гу ль о ва на на ро д жу ваність
і зро с та ю ча три валість жит тя, старіння на се лен ня са ме по собі не слід
розціню ва ти як не га тив ний про цес. Вод но час про гре су ю че старіння є серй оз -
ним вик ли ком для су час но го суспільства і ви ма гає ре фор му ван ня еко -
номічних, соціаль них, політич них струк тур. Особ ли во гос трою є по тре ба
здійснен ня пенсійної ре фор ми. Са ме внаслідок то го, що старіння на се лен ня
має об’єктив ний, дов го ст ро ко вий і гло баль ний ха рак тер, у за рубіжній прак -
тиці пенсійних ре форм де далі більшо го по ши рен ня на бу ва ють за хо ди сти му -
лю ван ня пізнішо го ви хо ду на пенсію, на сам пе ред у ре зуль таті підви щен ня
пенсійно го віку28.

Вра хо ву ю чи за зна че не, вар то по го ди ти ся з дум кою Е. М. Ліба но вої, що за -
хо ди пенсійної ре фор ми не обхідно пла ну ва ти на ос нові прин ци пу соціаль но-
де мо графічних по колінь – са ме та кий підхід дає змо гу роз ро би ти зба лан со ва -
ний па кет ре фор му вань для різних ка те горій на се лен ня за леж но від об ся гу
пенсійних прав, які во ни вже здо бу ли на мо мент ре фор му ван ня чи мо жуть здо -
бу ти у пер спек тиві, а та кож вста но ви ти рівно ва гу між їх пенсійни ми пра ва ми
та обов’яз ка ми29. 

Вра хо ву ю чи ви ще ви кла де не, мож на ре зю му ва ти, що де мо графічні зміни є
істот ним чин ни ком ре фор му ван ня пенсійно го за ко но дав ст ва у кон тексті підви -
щен ня пенсійно го віку. Цей об’єктив ний по каз ник є до ро гов ка зом для ав торів
пенсійних ре форм. Крім то го, про бле ма де мо графічних криз сьо годні на бу ла
гло баль них мас штабів, що не ми ну че при зве де до піднят тя пенсійно го віку. Ук -
раїна не за ли шається ос то ронь цих про цесів, що зу мо ви ло по сту по ве піднят тя
пенсійно го віку для жінок до 60 років, а для ок ре мих ка те горій працівників –
до 62 років для чо ловіків. 
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УДК 347.61/.64
Л. М. ЗІЛКОВСЬ КА,

кан ди дат юри дич них на ук

ЗА ГАЛЬ НА ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА ПО НЯТЬ, 
ЩО ВИ КО РИ С ТО ВУ ЮТЬ СЯ У ЗА КО НО ДАВСТВІ 
ЩО ДО ВЛА Ш ТУ ВАН НЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 
ПОЗ БАВ ЛЕ НИХ БАТЬКІВСЬКО ГО ПІКЛУ ВАН НЯ

У статті роз г ля ну то за ко но давчі дефініції що до вре гу лю ван ня вла ш ту ван ня дітей
дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. За до по мо гою аналізу
кож ної з форм вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу -
ван ня, вре гу ль о ва них у СК Ук раїни, а та кож підза кон ни ми нор ма тив но-пра во ви ми ак -
та ми (інно ваційна фор ма вла ш ту ван ня і ви хо ван ня), сфор му ль о ва но про по зиції що до
удо с ко на лен ня їх пра во во го ре гу лю ван ня.

Клю чові сло ва: фор ми вла ш ту ван ня, уси нов лен ня, опіка та піклу ван ня, прий ом на
сім’я, ди тя чий бу ди нок сімей но го ти пу, інно ваційна фор ма вла ш ту ван ня та ви хо ван ня.

Зил ков ская Л. М. Об щая ха рак те ри с ти ка по ня тий, ис поль зу е мых в за ко но да -

тель ст ве об ус т рой ст ве де тей-си рот и де тей, ли шен ных ро ди тель ско го по пе че ния

В ста тье рас смо т ре ны за ко но да тель ные де фи ни ции от но си тель но уре гу ли ро ва -
ния ус т рой ст ва де тей-си рот и де тей, ли шен ных ро ди тель ско го по пе че ния. С по мо щью
ана ли за каж дой из форм ус т рой ст ва де тей-си рот и де тей, ли шен ных ро ди тель ско го
по пе че ния, уре гу ли ро ван ных в СК Ук ра и ны, а так же под за кон ны ми нор ма тив но-пра во -
вы ми ак та ми (ин но ва ци он ная фор ма ус т рой ст ва и вос пи та ния), сфор му ли ро ва ны
пред ло же ния по их со вер шен ст во ва нию.

Клю че вые сло ва: фор мы ус т рой ст ва, усы нов ле ние, опе ка и по пе чи тель ст во, при -
ём ная се мья, дет ский дом се мей но го ти па, ин но ва ци он ная фор ма ус т рой ст ва и вос пи -
та ния.

Zilkovska L. M. General description of the notions and definitions used in the legis-

lation concerning arrangements of orphans and children deprived of parental care

The article examined the legislative definitions regarding settlement of the arrangement
of orphans and children deprived of parental care. With the help of analysis of each form of
care for orphans and children deprived of parental care, regulated by the Family Code of
Ukraine, as well as bylaws regulatory and legislative acts (innovative form organization and
education), the proposals for their improvement are formulated.

Key words: forms of placement, adoption, guardianship and care, adoptive family, 
family-type orphanage, innovative form of placement and upbringing.

На уко во-си с тем ний аналіз по нять і термінів, що ви ко ри с то ву ють ся у за ко -
но давстві про вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, має як те о ре тич не, так і прак тич не зна чен ня. У на уко вих
досліджен нях ком плекс не їх вив чен ня на сьо годні відсутнє, а пра во за с тов ча
прак ти ка над то су пе реч ли ва.

Ме тою цієї статті є висвітлен ня де я ких ре зуль татів вив чен ня по нять, що ви -
ко ри с то ву ють ся у сфері за ко но дав чо го ре гу лю ван ня форм вла ш ту ван ня дітей-
сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня.
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В Ук раїні відсутній єди ний нор ма тив но-пра во вий акт, який містив би си с -
тем ний по няттєвий апа рат за ко но дав чо го ре гу лю ван ня форм вла ш ту ван ня
дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. Так, СК Ук раїни
не містить ок ре мої статті, яка без по се ред ньо виз на ча ла б пе релік форм вла ш -
ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, як це, на -
при клад, зроб ле но у СК РФ (стат тя 123) та За коні Ре с публіки Ка зах стан «Про
шлюб і сім’ю» (стат тя 102).

У розділі IV «Вла ш ту ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня» СК Ук раїни вре гу ль о ва но такі фор ми вла ш ту ван ня дітей-сиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, як уси нов лен ня, опіка та піклу -
ван ня, ди тя чий бу ди нок сімей но го ти пу, прий ом на сім’я, па тро нат, а стат тя 1
За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов соціаль но го
за хи с ту дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня» до форм
вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня,
відно сить уси нов лен ня, вста нов лен ня опіки та піклу ван ня, пе ре да чу до прий -
ом ної сім’ї, ди тя чих бу динків сімей но го ти пу, до за кладів для дітей-сиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. На пер ший по гляд, логічним ви -
гля дає відсутність вре гу лю ван ня у сімей но му за ко но давстві та кої фор ми вла ш -
ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, як пе ре да -
ча до за кладів для дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня,
оскільки це не є сімей ною фор мою вла ш ту ван ня. Од нак розділ IV СК Ук раїни
має на зву «Вла ш ту ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу -
ван ня», не на го ло шу ю чи са ме на сімей но му вла ш ту ванні та ких дітей. На жаль,
на ше суспільство по ки що не мо же обійти ся без інтер нат но го вла ш ту ван ня
дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. Не по оди но ки ми є
ви пад ки вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу -
ван ня до ди тя чих за кладів (ус та нов) для про жи ван ня, на вчан ня, ліку ван ня або
по вер нен ня та ких дітей в ди тячі за кла ди (ус та но ви) із сімей, до яких во ни бу -
ли вла ш то вані. На на шу дум ку, нор ми що до вла ш ту ван ня за зна че ної ка те горії
дітей ма ють місти ти ся са ме у СК Ук раїни. Це зу мов люється не тільки відо б ра -
жен ням про блем ної си ту ації, яка вирішується за до по мо гою за ко но дав ст ва, а й
зручністю ви ко ри с тан ня нор ма тив но-пра во во го ак та у прак тичній діяль ності,
до по ма гає сприй ма ти за кон в йо го си с темній цілісності.

Роз г лянь мо за ко но давчі виз на чен ня кож ної з форм вла ш ту ван ня дітей-сиріт
та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня.

Пе ре дусім слід звер ну ти ува гу на терміно логічну не уз го д женість виз на чен -
ня по нят тя «уси нов лен ня», яке на во дить ся в трьох за ко но дав чих ак тах:

1) стат тя 207 СК Ук раїни дає та ке по нят тя уси нов лен ня: уси нов лен ням є
прий нят тя уси нов лю ва чем у свою сім’ю осо би на пра вах доч ки чи си на, що
здійсне не на підставі рішен ня су ду, крім ви пад ку, пе ред ба че но го стат тею 282
цьо го Ко дек су. Стат тя 282 СК пе ред ба чає здійснен ня уси нов лен ня гро ма дя ни -
ном Ук раїни та іно зем ця ми дітей, які про жи ва ють за ме жа ми Ук раїни, в кон -
сульській ус та нові або дип ло ма тич но му пред став ництві Ук раїни;

2) ч. 1 статті 24 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну ди тин ст ва» виз на чає уси нов -
лен ня (удо черіння) ди ти ни як оформ ле ну спеціаль ним юри дич ним ак том
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(рішен ням су ду) пе ре да чу на ви хо ван ня в сім’ю не по внолітньої ди ти ни на пра -
вах си на чи доч ки; 

3) відповідно до статті 1 За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня ор ганізаційно-
пра во вих умов соціаль но го за хи с ту дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня» уси нов лен ня – це прий нят тя уси нов лю ва чем у свою
сім’ю ди ти ни на пра вах доч ки чи си на, що здійсне не на підставі рішен ня су ду.

Всі ці виз на чен ня ма ють певні ва ди.
Вста нов лен ня смис ло вих меж, роз ме жу ван ня схо жих за зна чен ням по нять

і ка те горій є го ло вною ме тою за ко но дав чо го дефініціюван ня. Пер ше виз на чен -
ня, не зва жа ю чи на те, що во но містить ся у розділі СК Ук раїни, який вре гу ль о -
вує вла ш ту ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня,
вка зує на осіб, які мо жуть бу ти уси нов лені, безвіднос но до їх віку. Це по яс -
нюється тим, що СК Ук раїни пе ред ба чає мож ливість уси нов лен ня по внолітніх
осіб. От же, нор ми СК Ук раїни є за галь ни ми що до уси нов лен ня. Крім то го, це
виз на чен ня має нор му – відси лан ня до іншої статті СК Ук раїни, яка са ма по
собі містить пев ну за гро зу для ста ну уси нов лен ня в Ук раїні і по тре бує ок ре мо -
го роз гля ду. 

Аналіз дру го го і тре ть о го виз на чен ня дає підста ви для вис нов ку, що уси -
нов лен ня сто сується ли ше дітей, які ма ють ста тус ди ти ни-си ро ти та ди ти ни,
поз бав ле ної батьківсько го піклу ван ня. Од нак уси нов лен ня мо же здійсню ва ти -
ся вітчи мом (ма чу хою) ди ти ни, яка про жи ває в сім’ї з од ним із батьків та з
їхнім по друж жям, які фак тич но є вітчи мом або ма чу хою. І пра ва та ких дітей
так са мо ма ють за хи ща ти ся, як і пра ва дітей, які ма ють ста тус дітей-сиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. У за ко но дав чо му виз на ченні уси -
нов лен ня це не вра хо ва но. 

Уси нов лен ня є склад ним юри дич ним ак том, до яко го вхо дять пра во у тво рю -
ючі, пра возміню ючі та пра во при пи ня ючі фак ти. Оче вид но, що всі ці фак ти
склад но вмісти ти в од не виз на чен ня. За га лом уси нов лен ня мо же роз гля да ти ся
як прий нят тя уси нов лю ва чем у свою сім’ю осо би, що здійсне не на підставі
рішен ня су ду (юри дич но го ак ту), внаслідок яко го між уси нов лю ва чем і йо го
ро ди ча ми, з од но го бо ку, та уси нов лю ва ним і йо го на щад ка ми, з іншо го бо ку,
ви ни ка ють такі ж пра ва та обов’яз ки, як між бать ка ми і дітьми, а та кож ро ди -
ча ми за по хо д жен ням1. Як ба чи мо, та ке виз на чен ня не відо б ра жає те перішньо -
го за ко но дав чо го ре гу лю ван ня, оскільки не вклю чає мож ливість уси нов лен ня
в кон сульській ус та нові або дип ло ма тич но му пред став ництві Ук раїни. Од нак
ми на по ля гаємо на важ ли вості са ме на ве де но го виз на чен ня, оскільки маємо
намір за про по ну ва ти за ко но дав цю ви клю чи ти по ло жен ня про уси нов лен ня в
кон сульській ус та нові або дип ло ма тич но му пред став ництві Ук раїни. За зна чені
ор га ни, на відміну від су ду, не упов но ва жені з’ясо ву ва ти всебічно і по вно об -
ста ви ни спра ви.

На на шу дум ку, виз на чен ня уси нов лен ня мо же бу ти тільки на уко вим. Ми
по го д жуємо ся з дум кою А. О. Де ревніна, що «за ко но давчі дефініції по винні
бу ти мак си маль но ко рот ки ми, наскільки це мож ли во, але ра зом з цим зро -
зуміли ми і зруч ни ми для їх прак тич но го ви ко ри с тан ня»2. На ве дені на ми
дефініції уси нов лен ня не мож на виз на ти вда ли ми, оскільки во ни є не по вни ми
і вод но час громіздки ми.
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Іншою фор мою вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьків -
сько го піклу ван ня, є опіка та піклу ван ня. За гальні по ло жен ня про опіку та
піклу ван ня містить цивільне за ко но дав ст во, і гла ва 6 ЦивК Ук раїни не дає виз -
на чен ня опіки та піклу ван ня, вка зу ю чи ли ше ме ту їх вста нов лен ня. Не дає
тако го виз на чен ня і СК Ук раїни, нор ми яко го є спеціаль ни ми віднос но норм
ЦивК Ук раїни що до пра вовідно син опіки та піклу ван ня.

Стат тя 1 За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов
соціаль но го за хи с ту дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван -
ня» закріплює, що вста нов лен ня опіки та піклу ван ня – це вла ш ту ван ня дітей-
сиріт, дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, в сім’ї гро ма дян Ук раїни,
які пе ре бу ва ють пе ре важ но у сімей них, ро дин них відно си нах з ци ми дітьми-
си ро та ми або дітьми, поз бав ле ни ми батьківсько го піклу ван ня, з ме тою за без -
пе чен ня їх ви хо ван ня, освіти, роз вит ку і за хи с ту їх прав та інте ресів. Ця
спеціаль на нор ма виз на чає па ра ме т ри дій при вста нов ленні опіки та піклу ван -
ня ор га на ми дер жав ної вла ди. Од нак, закріплю ю чи юри дич ну оцінку осіб, які
мо жуть бу ти опіку ном, піклу валь ни ком ди ти ни, кон кре ти зу ю чи та ких осіб, да -
на дефініція су пе ре чить ос нов ним по ло жен ням ЦивК Ук раїни та СК Ук раїни,
які не ви ма га ють пе ре бу ван ня осо би у сімей них, ро дин них відно си нах із ци ми
дітьми-си ро та ми або дітьми, поз бав ле ни ми батьківсько го піклу ван ня. Та ка
кон кре ти зація, на на шу дум ку, є зай вою, оскільки знач но зву жує ко ло осіб, в
сім’ї яких мо жуть бу ти вла ш то вані діти.

На ступ ною фор мою вла ш ту ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня, на зва ною та кож у стат тях 252–256 СК Ук раїни, є па -
тро нат, дефініція яко го у за ко но давстві відсут ня, а пра во вий ста тус за ли -
шається не виз на че ним, на що на ми не од но ра зо во на го ло шу ва ло ся у по пе -
редніх публікаціях. У су час но му стані йо го важ ко вва жа ти сімей ною фор мою
вла ш ту ван ня дітей; це рад ше фор ма ви хо ван ня. Оче вид но, са ме з ог ля ду на це
нор ми що до па тро на ту відсутні в За ко нах «Про охо ро ну ди тин ст ва» та «Про
за без пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов соціаль но го за хи с ту дітей-сиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня». На на шу дум ку, па тро нат не мо -
же вва жа ти ся фор мою вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня. Доцільніше роз гля да ти йо го як до говірну фор му
опіку ван ня над осо ба ми із чис ла дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько -
го піклу ван ня. 

Прий ом на сім’я, як од на із форм вла ш ту ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле -
них батьківсько го піклу ван ня, у статті 256-1 СК Ук раїни виз на чається як сім’я,
яка до б ровільно взя ла на ви хо ван ня та спільне про жи ван ня від од но го до чо -
ти рь ох дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. У статті 1
За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов соціаль но го
за хи с ту дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня» пе ре да ча
дітей до прий ом ної сім’ї – це до б ровільне прий нят тя за пла ту сім’єю або ок ре -
мою осо бою, яка не пе ре бу ває у шлюбі, із за кладів для дітей-сиріт і дітей, поз -
бав ле них батьківсько го піклу ван ня, від од но го до чо ти рь ох дітей на ви хо ван ня
та для спільно го про жи ван ня. Та ке виз на чен ня За ко ну су пе ре чить по ло жен ням
СК Ук раїни, який не ви ма гає вла ш ту ван ня дітей до прий ом них сімей са ме із
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за кладів для дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. У цьо -
му виз на ченні ви яв ляється і не уз го д женість із п. 6 По ло жен ня про прий ом ну
сім’ю, за твер д же но го по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 26 квітня
2002 р. № 565, який вста нов лює, що ор ган опіки і піклу ван ня має вжи ва ти ви -
черп них за ходів до за побіган ня не тільки по вер нен ню дітей в інтер натні за кла -
ди, а й їх вла ш ту ван ню. Та ким чи ном, діти до прий ом них сімей мо жуть пе ре -
да ва ти ся як із за кладів для дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, так і з місць їх тим ча со во го пе ре бу ван ня.

Ди тя чий бу ди нок сімей но го ти пу, за виз на чен ням у статті 256-5 СК Ук раї -
ни, – це ок ре ма сім’я, що ство рюється за ба жан ням по друж жя або ок ре мої осо -
би, яка не пе ре бу ває у шлюбі, для за без пе чен ня сімей ним ви хо ван ням та
спільно го про жи ван ня не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня. Так са мо виз на чається ди тя чий бу ди нок сімей но го
ти пу у По ло женні про ди тя чий бу ди нок сімей но го ти пу, за твер д же но му по ста -
но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 26 квітня 2002 р. № 564. 

Май же схо же виз на чен ня містить ся у статті 1 За ко ну Ук раїни «Про за без -
пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов соціаль но го за хи с ту дітей-сиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня», з однією ли ше відмінністю: у
цій статті закріпле но об ме жен ня що до кількості дітей – за галь на кількість
дітей, вклю ча ю чи рідних, у такій сім’ї не мо же пе ре ви щу ва ти де ся ти осіб. І тут
спо с терігаємо чер го ву невідповідність виз на чен ня та кої фор ми вла ш ту ван ня
дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, як ди тя чий бу ди -
нок сімей но го ти пу. Оче вид но, що об ме жен ня за галь ної кількості дітей ма ють
бу ти вста нов лені у СК Ук раїни. До то го ж слід вра хо ву ва ти і те, що кількість
рідних дітей мо же збільшу ва ти ся. Це пи тан ня має бу ти виріше не по зи тив но, у
статті 256-5 СК Ук раїни.

Несімей на фор ма вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня, – вла ш ту ван ня до за кладів для дітей-сиріт і дітей,
поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, – ме дичні, на вчальні, ви ховні за кла ди,
за кла ди та ус та но ви ор ганів праці та соціаль но го за хи с ту на се лен ня, в яких
про жи ва ють діти-си ро ти і діти, поз бав лені батьківсько го піклу ван ня (стат тя 1
За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня ор ганізаційно-пра во вих умов соціаль но го
за хи с ту дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня»).

В Ук раїні прий ня то низ ку до ку ментів, які виз на ча ють особ ли вості діяль -
ності ок ре мих видів інтер нат них за кладів, підста ви та по ря док поміщен ня в
них дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня (зо к ре ма По ло -
жен ня про за галь но освітню шко лу-інтер нат та за галь но освітню са на тор ну
шко лу-інтер нат, за твер д же не на ка зом Міністер ст ва освіти і на уки Ук раїни
12.06.2003 р. № 363, за реєстро ва не в Міністерстві юс тиції Ук раїни 27 черв ня
2003 р. за № 525/7846; По ло жен ня про спеціаль ну за галь но освітню шко лу
(шко лу-інтер нат) для дітей, які по тре бу ють ко рекції фізич но го та (або) ро зу мо -
во го роз вит ку, за твер д же не на ка зом Міністер ст ва освіти і на уки Ук раїни
15.09.2008 р. № 852, за реєстро ва не в Міністерстві юс тиції Ук раїни 22 груд ня
2008 р. за № 1219/15910; По ря док про ва д жен ня діяль ності з уси нов лен ня та
здійснен ня на гля ду за до три ман ням прав уси нов ле них дітей та інших нор ма -
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тив но-пра во вих актів, за твер д же ний по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 8 жовт ня 2008 р. № 905; По ря док про ва д жен ня ор га на ми опіки та піклу ван -
ня діяль ності, пов’яза ної із за хи с том прав ди ти ни, за твер д же ний по ста но вою
Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 24 ве рес ня 2008 р. № 866). Од нак жо ден з них
не виз на чає по нят тя «вла ш ту ван ня до за кладів для дітей-сиріт і дітей, поз бав -
ле них батьківсько го піклу ван ня». Для при кла ду, стат тя 155.1 СК РФ під вла ш -
ту ван ням дітей, які за ли ши ли ся без піклу ван ня батьків, в ор ганізації дітей-
сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, ро зуміє поміщен ня та ких
дітей під на гляд до освітніх ор ганізацій, ме дич них ор ганізацій, ор ганізацій, які
на да ють соціальні по слу ги, або в не ко мерційні ор ганізації, як що вка за на
діяльність не су пе ре чить меті їх ство рен ня. Да не виз на чен ня ви дається точ ним
і ла конічним. Од нак впро ва д жен ня подібної дефініції до на шо го за ко но дав ст -
ва є де що за вча сним, оскільки чин не вітчиз ня не за ко но дав ст во хо ча й пе ред ба -
чає існу ван ня за кладів для дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, різних форм влас ності, вод но час не вре гу ль о вує ос но ви діяль ності
непідприємниць ких то ва риств, ме тою яких бу ло б вла ш ту ван ня дітей-сиріт і
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня.

Ми роз г ля ну ли фор ми вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня, рег ла мен то вані за ко но дав чо. Од нак не що дав но відо -
мчим нор ма тив но-пра во вим ак том бу ло за про ва д же но ще од ну фор му вла ш ту -
ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня. Йдеть ся про
за твер д же ний 08.06.2012 р. на ка зом Міністер ст ва соціаль ної політи ки Ук раїни
№ 350 По ря док про ве ден ня ек с пе ри мен ту із за про ва д жен ня інно ваційної фор -
ми вла ш ту ван ня і ви хо ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, на базі ко му наль но го за кла ду «Ди тя чий бу ди нок «Наш дім» Кіро -
во градсь кої міської ра ди Кіро во градсь кої об ласті» (далі – По ря док). Цей По ря -
док рег ла мен тує ор ганізацію діяль ності ко му наль но го за кла ду «Ди тя чий бу ди -
нок «Наш дім» Кіро во градсь кої міської ра ди Кіро во градсь кої об ласті» інно -
ваційни ми фор ма ми вла ш ту ван ня і ви хо ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле -
них батьківсько го піклу ван ня, діяльність яко го спря мо вується на індивіду аль -
не ви хо ван ня осо би с тості, яка здат на до життєдіяль ності в прин ци по во но вих
соціаль но-еко номічних, політич них, міжна род них умо вах, відповідно до євро -
пейсь ких та світо вих стан дартів (п. 1). По ря док дек ла рує за вдан ня, які ма ють
ви ко ну ва ти ся, вста нов лює учас ників ви хов но го про це су, рег ла мен тує по ря док
ство рен ня жит ло во-по бу то вих умов, ма теріаль но го за без пе чен ня, хар чу ван ня
та ме дич но го об сте жен ня дітей у за кладі. 

Вітчиз ня на інтер нат на си с те ма по тре бує кар ди наль но го ре фор му ван ня.
Відо мо, що діти, які про жи ва ють і ви хо ву ють ся у за кла дах для дітей-сиріт і
дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, відрізня ють ся на явністю по вно -
го соціаль но го за без пе чен ня, стро гою рег ла мен тацією і мо но тонністю спо со бу
жит тя, відсутністю сво бо ди ви бо ру в по ведінці і спілку ванні, орієнтацією на
зовнішній кон троль. Це фор мує в дітях стійку по ведінку ут ри манців, спо жи -
ваць ке став лен ня до ото чен ня, зу мов лює соціаль ну дез адап то ваність ди ти ни.

Про те да ний По ря док не розв’яже про блем і не за без пе чить по треб прак ти -
ки з ут ри ман ня і ви хо ван ня дітей-сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсько го

266 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



піклу ван ня. В ньо му, зо к ре ма, не виз на че но пра во вий ста тус ви хо ва телів, ди -
рек то ра ди тя чо го бу дин ку, відсутнє по си лан ня на за ко но дав ст во, на підставі
яко го роз роб ле но По ря док і яким ма ють ке ру ва ти ся учас ни ки да них пра -
вовідно син то що. Крім цьо го, вказівка на те, що діяльність да но го ди тя чо го бу -
дин ку спря мо вується на індивіду аль не ви хо ван ня осо би с тості, яка здат на до
життєдіяль ності в прин ци по во но вих соціаль но-еко номічних, політич них,
міжна род них умо вах, відповідно до євро пейсь ких та світо вих стан дартів ви -
гля дає де що не виз на че но. Це по ло жен ня По ряд ку мо же роз гля да тись як та ке,
що су пе ре чить статті 24 Кон сти туції Ук раїни, статті 6 За ко ну Ук раїни «Про
освіту» то що, які відповідно за бо ро ня ють привілеї чи об ме жен ня за оз на ка ми
політич них та інших пе ре ко нань, пе ред ба ча ють не за лежність освіти від
політич них партій, гро мадсь ких і релігійних ор ганізацій. До речі, навіть від
батьків, згідно з ч. 3 статті 150 СК Ук раїни, ви ма гається ви ко нан ня обов’яз ку
в ме жах підго тов ки ди ти ни до са мостійно го жит тя.

По при ті ва ди, які має По ря док, по зи тив ним у да но му но во вве денні є те,
що ви хо ва телі у за кладі не вва жа ють ся об слу го ву ю чим пер со на лом, а на да ють
соціальні по слу ги та здійсню ють ви хо ван ня дітей, діти ма ють на вча ти ся у
дошкільних та за галь но освітніх на вчаль них за кла дах.

Інно вації у сфері форм вла ш ту ван ня дітей-сиріт та дітей, поз бав ле них
батьківсько го піклу ван ня, мож ливі і доцільні, од нак за га лом про по но ва на
Міністер ст вом соціаль ної політи ки Ук раїни інно ваційна фор ма ви дається не
до кінця про ду ма ною і ма ло зро зумілою.

Підсу мо ву ю чи, слід зро би ти та кий за галь ний вис но вок. По нят тя, що ви ко -
ри с то ву ють ся у за ко но давстві для по зна чен ня форм вла ш ту ван ня дітей-сиріт
та дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, ха рак те ри зу ють ся су пе реч но -
с тя ми і по тре бу ють своєї си с те ма ти зації та уз го д жен ня в про цесі пра во твор -
чості.

1. Зілковсь ка Л. М. Пра во ве ре гу лю ван ня уси нов лен ня в Ук раїні: ав то реф. дис. ...
канд. юрид. на ук: 12.00.03. – К., 2002. – С. 3. 2. Де рев нин А. А. Оп ре де ле ние юри ди че с -
ких по ня тий // Ака де ми че с кий юри ди че с кий жур нал. – 2004. – № 1. – С. 7.

УДК 349.2
К. Л. ТО МА ШЕВ СКИЙ,

кан ди дат юри ди че с ких на ук

ФЕ НО МЕН СО ЦИ АЛЬ НО ГО ПРА ВА И ТЕН ДЕН ЦИИ РАЗ ВИ ТИЯ 
СИ С ТЕ МЫ ИС ТОЧ НИ КОВ ТРУ ДО ВО ГО ПРА ВА

В ста тье ана ли зи ру ют ся под хо ды к по ни ма нию фе но ме на со ци аль но го пра ва, а
так же обос но ва на не об хо ди мость вы де ле ния от дель ной от рас ли со ци аль но го за ко но -
да тель ст ва. Ав то ром из ло же ны те о ре ти че с кие идеи о по ня тии, ви дах и по ст ро е нии
си с те мы ис точ ни ков тру до во го пра ва. Сфор му ли ро ва ны тен ден ции в раз ви тии си с те -
мы ис точ ни ков тру до во го пра ва.
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Клю че вые сло ва: со ци аль ное пра во, со ци аль ное за ко но да тель ст во, тру до вое пра во,
ис точ ни ки тру до во го пра ва, за ко но да тель ст во о тру де, меж ду на род ные до го во ры.

То ма шевсь кий К. Л. Фе но мен соціаль но го пра ва і тен денції роз вит ку си с те ми

дже рел тру до во го пра ва

В статті аналізу ють ся підхо ди до ро зуміння фе но ме ну соціаль но го пра ва, а та кож
обґрун то ва на не обхідність виділен ня ок ре мої га лузі соціаль но го за ко но дав ст ва. Ав тор
вик лав те о ре тичні ідеї про по нят тя, ви ди та по бу до ву си с те ми дже рел тру до во го
пра ва. Сфор му ль о ва но тен денції в роз вит ку си с те ми дже рел тру до во го пра ва.

Клю чові сло ва: соціаль не пра во, соціаль не за ко но дав ст во, тру до ве пра во, дже ре ла
тру до во го пра ва, за ко но дав ст во про пра цю, міжна родні до го во ри.

Tomashevsky K.L. Phenomenon of social law and development tendencies of the sys-

tem of labour law sources 

Here are described scientific concepts of phenomena of social law and new ideas to the
social legislation in the article. The author shares theoretical ideas about concept, types and
structure of system of labour law sources. He formulates trends in development of labour law
sources.

Key words: social law, social legislation, labour law, labour law sources, labour legisla-
tion, international agreements.

Вве де ние

В за ру беж ной ли те ра ту ре уже бо лее де ся ти ле тия об суж да ют ся во про сы со -
ци аль но го пра ва (фран цу зом П. Сан де ву а ром, нем цем В. Гит те ром, рос сий ски -
ми уче ны ми А. М. Луш ни ко вым и М. В. Луш ни ко вой, М. В. Фи лип по вой и
Е. Б. Хох ло вым). Бе ло рус ские ав то ры (И. В. Гу щин, Т. А. По сто ва ло ва) за по -
след ние че ты ре го да так же вы ска зы ва ли свои взгля ды по дан но му во про су.
Вме с те с тем един ст ва мне ний уче ных о том, что со бой пред став ля ет фе но мен
со ци аль но го пра ва, по-преж не му не на блю да ет ся, рав но как и нет в бе ло рус -
ском за ко но да тель ст ве его ле галь но го за креп ле ния. 

С про бле мой фор ми ро ва ния со ци аль но го за ко но да тель ст ва вза и мо свя за на
и про бле ма со вер шен ст во ва ния си с те мы ис точ ни ков тру до во го пра ва, ко то рая,
хо тя и ис сле до ва лась в ря де ра бот рос сий ских и ук ра ин ских уче ных (Е. А. Ер -
шо ва1, В. И. Ми ро нов2, Г. В. Хны кин3, О. Н. Яро шен ко4 и др.), но при ме ни -
тель но к Бе ла ру си об ла да ет не со мнен ной ак ту аль но с тью и на уч ной но виз ной.

В на сто я щей ста тье ста вит ся цель на ос но ве ана ли за су ще ст ву ю щих то чек
зре ния вы ра бо тать кон цеп ту аль ные по хо ды к по ня тию и со от но ше нию со ци -
аль но го и тру до во го пра ва, а так же тен ден ции раз ви тия и на прав ле ния си с те -
ма ти за ции их ис точ ни ков.

1. По ня тие со ци аль но го пра ва и со ци аль но го за ко но да тель ст ва

В по след нее вре мя в ли те ра ту ре стал под ни мать ся во прос о су ще ст во ва нии
со ци аль но го пра ва и его со от но ше нии с тру до вым. Еще в 1996 г. не мец кий ис -
сле до ва тель В. Гит тер пред ло жил рас сма т ри вать со ци аль ное пра во как бо лее
ши ро кое по ня тие, в ко то рое вхо дит и со ци аль ное обес пе че ние5.

268 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



Од ни ми из пер вых на пост со вет ском про ст ран ст ве этот во прос под ня ли
рос сий ские уче ные из Яро слав ля А. М. Луш ни ков и М. В. Луш ни ко ва. По ле -
ми зи руя с фран цуз ским пра во ве дом П. Сан де ву а ром, ко то рый пред ло жил счи -
тать со ци аль ное пра во ком плекс ной от рас лью или су пер от рас лью пра ва, они
счи та ют, что речь долж на ид ти о со зда нии ком плекс ных нор ма тив ных ак тов6.
В том же клю че, что и П. Сан де ву ар, пи сал о со ци аль ном пра ве и рос сий ский
ав тор М. И. Ле пи хов7. В дру гой сво ей ра бо те А. М. Луш ни ков и М. В. Луш ни -
ко ва рас сма т ри ва ют со ци аль ное пра во как «ор га ни че с кое пе ре пле те ние норм
ча ст но го и пуб лич но го пра ва»8. 

Пред ста ви те ли санкт-пе тер бург ской шко лы тру до во го пра ва М. В. Фи лип -
по ва и Е. Б. Хох лов вер но от ме ча ют, что пра во по сво ей при ро де все гда со ци -
аль но, по сколь ку ре гу ли ру ет со ци аль ные (об ще ст вен ные) от но ше ния. При та -
ком под хо де те ря ет ся смысл сло во со че та ния «со ци аль ное пра во», по сколь ку
оно, по су ти, тож де ст вен но по ня тию «пра во». Вме с те с тем те же ав то ры, глу -
бо ко ис сле до вав фе но мен со ци аль но го пра ва, пред ло жи ли сле ду ю щее до ста -
точ но удач ное его оп ре де ле ние: «Со ци аль ное пра во – это си с те ма пра во от но -
ше ний и со от вет ст ву ю щих пра во вых норм, в рам ках ко то рых оп ре де ля ет ся
со дер жа ние и ре а ли зу ет ся со ци аль ная по ли ти ка, то есть ре гу ля тив ная де я -
тель ность го су дар ст ва и иных со ци аль ных об ра зо ва ний, вы сту па ю щих в ка -
че ст ве пуб лич ных аген тов, вы ра жа ю ща я ся, по пре иму ще ст ву, в ока за нии со -
ци аль ных ус луг и на прав лен ная на со ци аль ное раз ви тие»9. 

Как ви дим, в по ня тие со ци аль но го пра ва уче ные из Санкт-Пе тер бур га
вклю ча ют не толь ко си с те му пра во вых норм, но и си с те му пра во от но ше ний,
пы та ясь со еди нить как нор ма ти вист ский, так и со ци о ло ги че с кий под хо ды к
пра во по ни ма нию. Кро ме то го, в ка че ст ве при зна ков по ня тия со ци аль но го пра -
ва они упо ми на ют со ци аль ную по ли ти ку, со ци аль ные об ра зо ва ния, со ци аль -
ные ус лу ги и со ци аль ное раз ви тие, что тре бу ет до пол ни тель но го «раз вер ты ва -
ния» этих кри те ри ев.

Ин те рес ный взгляд на по ня тие со ци аль но го пра ва пред ло жил про фес сор
И. В. Гу щин, ко то рый убеж ден, что со ци аль ное пра во – «это но вая ком плекс -
ная са мо сто я тель ная от расль пра ва, пред став ля ю щая со бой со во куп ность пра -
во вых норм, ре гу ли ру ю щих об ще ст вен ные от но ше ния, ко то рые воз ни ка ют в
свя зи и по по во ду прак ти че с кой ор га ни за ции и осу ще ств ле ния со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния в Ре с пуб ли ке Бе ла русь». Тот же уче ный по ла га ет, что со ци -
аль ное пра во как ком плекс ная от расль пра ва об ра зу ет ся за счет си с тем ной ин -
те г ра ции норм кон сти ту ци он но го, ад ми ни с т ра тив но го, тру до во го, граж дан ско -
го, фи нан со во го пра ва и норм, не вхо дя щих в дру гие от рас ли, кро ме пра ва со -
ци аль ной за щи ты10. 

Спра вед ли во с ти ра ди от ме тим, что ук ра ин ский уче ный-юрист Н. Б. Бо ло -
ти на в 2005 г. в сво ей мо но гра фии пи са ла о по сте пен ной транс фор ма ции от -
рас ли пра ва со ци аль но го обес пе че ния в пра во со ци аль ной за щи ты и пред ла га -
ла струк ту ру со ци аль ной за щи ты в Ук ра и не11.

Об ра тим вни ма ние, что в Ев ро пей ском Со ю зе тер ми ны «со ци аль ное пра -
во» и «со ци аль ные пра ва» до ста точ но ши ро ко ис поль зу ют ся как в на уч ной,
учеб ной ли те ра ту ре, так и в нор мо твор че ст ве. По мне нию бе ло рус ско го ис сле -

269РОЗДІЛ 5 • Актуальні проблеми аграрного та земельного права…



до ва те ля Т. А. По сто ва ло вой, «со ци аль ное пра во – это от расль пра ва, ха рак -
тер ная для за ко но да тель ст ва не ко то рых стран-чле нов Ев ро пей ско го со ю за»,
ко то рое «долж но вклю чать в се бя три по дот рас ли, ко то рые раз ли ча ют ся меж -
ду со бой по ме то ду воз ме ще ния по терь при на ступ ле нии со ци аль ных и ин ди -
ви ду аль ных ри с ков». К ним дан ный ав тор от но сит со ци аль ное стра хо ва ние,
со ци аль ное обес пе че ние и со ци аль ную по мощь. Как по ла га ет Т. А. По сто ва ло -
ва, «со ци аль ное пра во от ра жа ет ев ро пей скую со ци аль ную мо дель – сво бод -
ный ры нок, ос но ван ный на кон ку рен ции, с раз ви тым со ци аль ным обес пе че ни -
ем и со ци аль ной про фи лак ти кой»12. 

Дан ный под ход, су ще ст ву ю щий в за ру беж ных пра во вых си с те мах, зна чи -
тель но рас хо дит ся с на ци о наль ны ми си с те ма ми пра ва Бе ла ру си и дру гих
стран-уча ст ниц СНГ и вряд ли мо жет быть в та ком клю че вос при нят пост со -
вет ски ми ре с пуб ли ка ми с соб ст вен ны ми пра во вы ми тра ди ци я ми и от лич ны ми
от за пад ных пра во вы ми си с те ма ми.

Дей ст ви тель но, в оте че ст вен ной те о рии пра ва ус то я лось мне ние о де ле нии
си с те мы пра ва на от рас ли, сре ди ко то рых тра ди ци он но вы де ля ют ся та кие от -
рас ли, как тру до вое пра во и пра во со ци аль но го обес пе че ния. Есть ли ве с кие
ос но ва ния для за ме ны или объ е ди не ния ука зан ных от рас лей (вто рая из ко то -
рых обо со би лась из пер вой в 1960-х гг.) в от расль со ци аль но го пра ва? По ла га -
ем, что нет. Раз де ляя от ча с ти под ход А. М. Луш ни ко ва и М. В. Луш ни ко вой,
пред став ля ет ся бо лее про дук тив ным ве с ти речь не об от рас ли или су пер от рас -
ли со ци аль но го пра ва, а о ком плекс ной от рас ли со ци аль но го за ко но да тель ст -
ва. К сло ву, в за ру беж ном за ко но да тель ст ве (к при ме ру, США), имен но в та ком
клю че и идет речь о дан ном фе но ме не. Пре иму ще ст во дан но го кон цеп ту аль но -
го под хо да со сто ит еще и в том, что не при хо дит ся ло мать ус то яв ши е ся в пра -
во вой до к т ри не пред став ле ния о де ле нии си с те мы пра ва на от рас ли, но од но -
вре мен но поз во ля ет про во дить си с те ма ти за цию и упо ря до че ние норм пра ва,
на це лен ных на обес пе че ние со ци аль ных ин те ре сов и вы пол не ние го су дар ст -
вом сво их со ци аль ных функ ций пе ред об ще ст вом.

При этом за ко но мер но воз ни ка ет во прос о том, ка кие от рас ли за ко но да -
тель ст ва долж на ох ва тить со бой эта ком плекс ная от расль со ци аль но го за ко но -
да тель ст ва. От вет нуж но ис кать в пред ме те пра во во го ре гу ли ро ва ния, то есть
в об ще ст вен ных от но ше ни ях, под ле жа щих пра во во му ре гу ли ро ва нию, ко то -
рые «за мы ка ют ся» на ин те ре сах от дель ных ин ди ви ду у мов или со ци аль ных
групп, ко то рые нуж да ют ся в со от вет ст ву ю щем обес пе че нии, за щи те и га ран -
ти ро ва нии со сто ро ны го су дар ст ва.

Та ким об ра зом, ком плекс ная от расль со ци аль но го за ко но да тель ст ва долж -
на ох ва тить си с те му нор ма тив ных пра во вых ак тов раз лич ной от рас ле вой при -
над леж но с ти, то есть за креп лен ных в тру до вом за ко но да тель ст ве, за ко но да -
тель ст ве о пен си он ном и ином со ци аль ном обес пе че нии, за ко но да тель ст ве о
здра во о хра не нии, об об ра зо ва нии, о пре до став ле нии ссуд, суб си дий, льгот ных
кре ди тов на жи лищ ное стро и тель ст во и не ко то рые дру гие. Оче вид но, что ука -
зан ные нор мы в си с те ме пра ва Ре с пуб ли ки Бе ла русь от но сят ся к раз лич ным
от рас лям пра ва: тру до во му, пра ву со ци аль но го обес пе че ния, ад ми ни с т ра тив но -
му, граж дан ско му. Но по кри те рию пред ме та пра во во го ре гу ли ро ва ния, свя зан -
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но го с обес пе чи ва е мым со ци аль ным ин те ре сом и субъ ект но му со ста ву (уча с -
тие в этих от но ше ни ях на ря ду с граж дан ски ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ци -
я ми го су дар ст вен ных ор га нов и иных пуб лич ных аген тов), мож но го во рить о
фор ми ро ва нии со ци аль но го за ко но да тель ст ва, ко то рое долж но су ще ст во вать в
лю бом го су дар ст ве, ко то рое про воз гла си ло се бя со ци аль ны ми пра во вым,
вклю чая и на шу ре с пуб ли ку (ста тья 1 Кон сти ту ции Ре с пуб ли ки Бе ла русь).

В пер спек ти ве пред став ля ет ся не об хо ди мым про ве с ти си с те ма ти за цию
мно же ст ва ра зоб щен ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре со ци аль ной за -
щи ты в фор ме кон со ли да ции или ин кор по ра ции для под го тов ки сво да (со бра -
ния) со ци аль но го за ко но да тель ст ва, в ко то рый в ка че ст ве со став ных ча с тей
во шли Тру до вой ко декс Ре с пуб ли ки Бе ла русь, иное за ко но да тель ст во о тру де,
пен си он ное за ко но да тель ст во, за ко но да тель ст во о со ци аль ной за щи те ин ва ли -
дов, мно го дет ных се мей, лиц, по ст ра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, и дру гих ка те го рий граж дан.

Оп ре де лив шись с по ня ти ем и си с те мой со ци аль но го за ко но да тель ст ва, ко -
то рое по ка не си с те ма ти зи ро ва но, из ло жим не ко то рые кон цеп ту аль ные идеи
по со вер шен ст во ва нию си с те мы ис точ ни ков тру до во го пра ва для по сле ду ю ще -
го упо ря до че ния тру до во го и со ци аль но го за ко но да тель ст ва.

2. Кон цеп ту аль ные под хо ды и тен ден ции 
в раз ви тии си с те мы ис точ ни ков тру до во го пра ва

1. Ав тор обос но вы ва ет и раз ви ва ет кон цеп цию дву еди ной си с те мы ис точ -
ни ков тру до во го пра ва Ре с пуб ли ки Бе ла русь, со сто я щей из двух под си с тем
(меж ду на род ные ис точ ни ки тру до во го пра ва; на ци о наль ные ис точ ни ки тру до -
во го пра ва)13 с пер спек ти вой пе ре хо да к три е ди ной си с те ме, вклю ча ю щей
три под си с те мы (меж ду на род ные ис точ ни ки тру до во го пра ва; ис точ ни ки тру -
до во го пра ва, сфор ми ро ван ные над го су дар ст вен ны ми ор га на ми; на ци о наль -
ные ис точ ни ки тру до во го пра ва). Ис точ ни ки тру до во го пра ва, вхо дя щие в ука -
зан ные под си с те мы, вза и мо дей ст ву ют, до пол ня ют и раз ви ва ют друг дру га.

Ком плекс ной и по сле до ва тель ной ре а ли за ции в за ко но да тель ст ве о тру де
Ре с пуб ли ки Бе ла русь тре бу ет кон цеп ту аль ная идея о це ле со об раз но с ти ис -
поль зо ва ния ши ро кой ка те го рии «ис точ ни ки пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до -
вых и свя зан ных с ни ми от но ше ний», ко то рая поз во ля ет объ е ди нить ис точ ни -
ки тру до во го пра ва (в объ ек тив ном и субъ ек тив ном смыс ле, с по зи ции раз ли -
че ния по зи тив но го и ес те ст вен но го пра ва). При этом в си с те ме ис точ ни ков
пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до вых и свя зан ных с ни ми от но ше ний мож но вы -
де лить три бло ка: объ ек тив но-пра во вые (нор ма тив ные) ис точ ни ки (ак ты за ко -
но да тель ст ва о тру де, нор ма тив ные до го во ры о тру де, ло каль ные нор ма тив ные
пра во вые ак ты), субъ ек тив но-пра во вые ис точ ни ки (тру до вые до го во ры и иные
ин ди ви ду аль ные со гла ше ния о тру де), ес те ст вен но-пра во вые ис точ ни ки (об -
ще приз нан ные прин ци пы меж ду на род но го пра ва в сфе ре тру да).

Для обес пе че ния си с тем но с ти ис то ри ко-пра во во го ана ли за ис точ ни ков
тру до во го пра ва с уче том до сти же ний ис то ри ко-пра во вой на уки и от рас ле вых
осо бен но с тей про ве де на пе ри о ди за ция эта пов ста нов ле ния и раз ви тия пра во -
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вых ис точ ни ков, ре гу ли ру ю щих от но ше ния в сфе ре тру да, вклю ча ю щая че ты -
ре ос нов ных пе ри о да с вы де ле ни ем в трех из них де ся ти эта пов14.

2. На ос но ве пред ше ст ву ю щих раз ра бо ток уче ных-те о ре ти ков, спе ци а ли с -
тов в тру до вом пра ве на ми сфор му ли ро ва ны но вые кон цеп ту аль ные под хо ды к
по ня тию и сущ но с ти ис точ ни ков тру до во го пра ва и их си с те мы. Для це лей
дан ной ста тьи ог ра ни чим ся од ним оп ре де ле ни ем:

ис точ ни ки тру до во го пра ва (в фор маль ном смыс ле) – это внеш не объ ек -
ти ви ро ван ные ито ги пра во твор че с кой де я тель но с ти меж ду на род ных ор га ни за -
ций, го су дарств, на ни ма те лей, проф со ю зов и их объ е ди не ний, в ко то рых вы ра -
же ны нор мы пра ва, ре гу ли ру ю щие тру до вые и свя зан ные с ни ми от но ше ния.

3. Впер вые в Бе ла ру си про ве де на на уч но обос но ван ная клас си фи ка ция ис -
точ ни ков тру до во го пра ва по один над ца ти кри те ри ям, часть из ко то рых ра нее
уже бы ла15. Ра нее пред ло жен ные на ми де ле ния до пол ним сле ду ю щи ми: в за -
ви си мо с ти от при над леж но с ти к пра во вым си с те мам и уров ня при ня тия (меж -
ду на род ные, над на ци о наль ные и на ци о наль ные); в за ви си мо с ти от на ли чия
об щих ха рак тер ных при зна ков, свой ст вен ных ис точ ни кам тру до во го пра ва в
кон крет ной пра во вой си с те ме на оп ре де лен ном ис то ри че с ком от рез ке вре ме ни
(ти пич ные и не ти пич ные).

4. В не дав но из дан ной в Бе ла ру си кол лек тив ной мо но гра фии бы ло про ве -
де но те о ре ти че с кое обос но ва ние но вой кон цеп ции вза и мо дей ст вия меж ду на -
род но го тру до во го пра ва и на ци о наль но го тру до во го пра ва с фор му ли ро ва ни -
ем клю че вых по ня тий, си с те мы ис точ ни ков и их клас си фи ка ции, кон цеп ту аль -
ной идеи о при ори те те меж ду на род ных до го во ров и иных нор ма тив ных со гла -
ше ний по от но ше нию к на ци о наль ным ис точ ни кам, ко то ры ми вы ра же но со -
гла сие на обя за тель ность этих до го во ров (со гла ше ний)16. В той же ра бо те бы -
ли сфор му ли ро ва ны ав тор ские оп ре де ле ния меж ду на род но го тру до во го пра ва
(в ши ро ком и уз ком смыс лах), об ще приз нан ных прин ци пов меж ду на род но го
пра ва в сфе ре тру да, меж ду на род но го до го во ра о тру де. Уг луб ле ны клас си фи -
ка ции ис точ ни ков меж ду на род но го тру до во го пра ва по ше с ти важ ней шим кри -
те ри ям, меж ду на род ных до го во ров о тру де по пя ти ос но ва ни ям, а так же меж -
ду на род но-пра во вых ис точ ни ков МОТ по двум до пол ни тель ным при зна кам. К
ис точ ни кам меж ду на род но го тру до во го пра ва от не се ны: 1) меж ду на род ные
до ку мен ты, за креп ля ю щие об ще приз нан ные прин ци пы меж ду на род но го пра -
ва в сфе ре тру да; 2) меж ду на род ные до го во ры о тру де; 3) меж ду на род но-пра -
во вые обы чаи; 4) меж ду на род но-пра во вые ак ты и до ку мен ты ре ги о наль ных
над го су дар ст вен ных ор га нов, но ся щие ре ко мен да тель ный ха рак тер; 5) ак ты
на ци о наль но го за ко но да тель ст ва (в от но ше нии меж ду на род но го ча ст но го тру -
до во го пра ва – кол ли зи он ные нор мы тру до во го за ко но да тель ст ва; 6) су деб ная
и ар би т раж ная прак ти ка; 7) пра во вые до к т ри ны. Вы яв ле ны две со вре мен ные
тен ден ции в нор мо твор че ст ве МОТ (со кра ще ние при ни ма е мых но вых кон вен -
ций и ре ко мен да ций, си с те ма ти за ция ра нее при ня тых кон вен ций пу тем при ня -
тия ра моч ных кон вен ций).

В за клю че ние ста тьи ука жем на сле ду ю щие со вре мен ные тен ден ции в раз -
ви тии ис точ ни ков тру до во го пра ва Бе ла ру си и за ру беж ных го су дарств в ус ло -
ви ях гло ба ли за ции и ин те г ра ции пра во вых си с тем: 
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– воз дей ст вие меж ду на род но го тру до во го пра ва на на ци о наль ную пра во -
вую си с те му по сред ст вом меж ду на род ных тру до вых стан дар тов в фор ме об -
ще приз нан ных прин ци пов меж ду на род но го пра ва в сфе ре тру да, за клю че ния и
им пле мен та ции меж ду на род ных до го во ров о тру де;

– по сте пен ная уни фи ка ция и гар мо ни за ция норм тру до во го пра ва Бе ла ру -
си и за ру беж ных стран по сред ст вом нор мо твор че с кой де я тель но с ти меж ду на -
род ных спе ци а ли зи ро ван ных ор га ни за ций (преж де все го МОТ) и ре ги о наль -
ной ин те г ра ции (в рам ках СНГ, Ев рА зЭС и Ев ро пей ско го Со ю за);

– тен ден ция к при ня тию ком плекс ных и кон со ли ди ро ван ных меж го су дар -
ст вен ных, над го су дар ст вен ных и на ци о наль ных ис точ ни ков тру до во го пра ва
(ра моч ных кон вен ций в МОТ, Ос нов за ко но да тель ст ва о тру де Ев рА зЭС, мо -
дель ных за ко нов в рам ках СНГ, ук руп нен ных рег ла мен тов и ди рек тив в Ев ро -
пей ском Со ю зе), на це лен ных на си с тем ное ре гу ли ро ва ние тру до вых и свя зан -
ных с ни ми от но ше ний;

– тру до пра во вая по ли ти ка flexicurity (гиб ко за щи щен но с ти), про явив ша я ся
в со вре мен ных ис точ ни ках тру до во го пра ва го су дарств-чле нов Ев ро пей ско го
Со ю за и в про цес се со вер шен ст во ва ния тру до во го за ко но да тель ст ва Бе ла ру си,
осо бен но с кон ца 2010 го да;

– рас ши ре ние сфе ры ис поль зо ва ния гло баль ных кол лек тив ных до го во ров
(со гла ше ний) и ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов в транс на ци о наль ных
кор по ра ци ях, рег ла мен ти ру ю щих тру до вые и свя зан ные с ни ми от но ше ния с
вы хо дом за пре де лы го су дар ст ва ме с та ре ги с т ра ции юри ди че с ких лиц – на ни -
ма те лей.

Вы яв лен ные тен ден ции не об хо ди мо учи ты вать при со вер шен ст во ва нии
тру до во го и со ци аль но го за ко но да тель ст ва (в том чис ле при раз ра бот ке Сво да
со ци аль но го за ко но да тель ст ва Ре с пуб ли ки Бе ла русь).
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кан ди дат юри дич них на ук, до цент

СПІЛЬНЕ МАЙ НО ПО ДРУЖ ЖЯ: ПРО БЛЕ МИ ПРА ВО ВО ГО 
РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ, ПРА ВО ЗА С ТО СУ ВАН НЯ І ТЛУ МА ЧЕН НЯ

Стат тю при свя че но про бле мам за ко но дав чо го ре гу лю ван ня відно син влас ності
між по друж жям. На підставі аналізу нор ма тив но-пра во вих актів, на уко вих публікацій,
ма теріалів прак ти ки ав тор до во дить те зу про не обхідність за ко но дав чо го виз на чен ня
пе реліку об’єктів пра ва влас ності, які на ле жать по друж жю на праві спільної сумісної
влас ності.

Клю чові сло ва: пра во влас ності, пра во спільної сумісної влас ності, пра во спільної
сумісної влас ності по друж жя.

Тру ба В. И. Об щее иму ще ст во су пру гов: про бле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния,

пра во при ме не ния и тол ко ва ния

Ста тья по свя ще на про бле мам за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний соб ст -
вен но с ти су пру гов. На ос но ва нии ана ли за нор ма тив но-пра во вых ак тов, на уч ных пуб ли -
ка ций, ма те ри а лов прак ти ки ав тор до ка зы ва ет не об хо ди мость за ко но да тель но го оп -
ре де ле ния пе реч ня объ ек тов пра ва соб ст вен но с ти, при над ле жа щих су пру гам на пра ве
об щей сов ме ст ной соб ст вен но с ти.

Клю че вые сло ва: пра во соб ст вен но с ти, пра во об щей сов ме ст ной соб ст вен но с ти,
пра во об щей сов ме ст ной соб ст вен но с ти су пру гов.

Truba V. I. Marital property: problems regulation, enforcement and interpretation

The article is devoted to problems of legal regulation of property relations between spous-
es. Based on analysis of normative legal acts, scientific publications, material practices, the
author proves the necessity of a legislative definition of the list of objects of proprietary right
owned by the spouses as the right of joint ownership.

Key words: proprietary right, the right of joint ownership, the right of joint ownership of
spouses.
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Реєстрація шлю бу між чо ловіком і жінкою пе ред ба чає існу ван ня не тільки
осо би с тих відно син, а й май но вих. І як що перші – спра ва влас не по друж жя, то
відно си ни май нові рег ла мен то вані за ко но дав ст вом. Ре жим май на по друж жя за
за ко но дав ст вом Ук раїни за сно ва ний на ідеї спільної влас ності.

Пи тан ня влас ності по друж жя здав на при вер тає ува гу на уковців. Так, до йо -
го вив чен ня звер та лись М. В. Ан то кольсь ка, С. М. Бра тусь, Є. М. Во ро жейкін,
О. В. Дзе ра, Н. М. Єршо ва, І. В. Жилінко ва, О. С. Іоф фе, В. В. Луць, Р. П. Ма -
нан ко ва, В. Ф. Мас лов, Г. К. Матвєєв, О. М. Не чаєва, Л. М. Пчелінце ва,
З. В. Ро мовсь ка, В. О. Ря сен цев, І. В. Спа си бо-Фатєєва, Ю. К. Тол стой,
Є. О. Ха ри то нов, В. Ф. Чи гир, В. П. Шах ма тов, Я. М. Шев чен ко та інших вче -
них. Од нак ба га то пи тань по тре бу ють до дат ко во го вив чен ня з ог ля ду на пер ма -
нент ний стан за ко но твор чості. Най проб лемніши ми на сьо годні є відно си ни
що до спільно го май на по друж жя.

Ме тою цієї статті є висвітлен ня про блем них пи тань за ко но дав чої рег ла мен -
тації, пра во за с то су ван ня та тлу ма чен ня по ло жень за ко но дав ст ва що до спільно -
го май на по друж жя.

Схе ма внутрішньосімей них май но вих відно син між по друж жям транс фор -
му ва ла ся, що пов’яза не пе ре дусім з роз вит ком пра ва при ват ної влас ності,
підприємництва то що, з мож ливістю до говірно го ре гу лю ван ня май но вих
відно син між по друж жям. За спо с те ре жен ням І. В. Спа си бо-Фатєєвою, пе ре -
гляд пра во во го ре гу лю ван ня раніше ус та ле них інсти тутів цивільно го пра ва
(та ких, як власність, юри дичні осо би та ін.) впли ває на пра вовідно си ни між
по друж жям, труд нощі яких зу мов лені тим, що во ни ре гу лю ють ся на межі
цивільно го, сімей но го й кор по ра тив но го пра ва. Ви ни ка ють су пе реч ності з при -
во ду: пра ва на вне сок (ча ст ку) в ста тут но му капіталі гос по дарсь ких то ва риств
як об’єкта влас ності по друж жя; виз на чен ня суб’єктів кор по ра тив но го пра ва
при здійсненні по друж жям (або од ним із по друж жя) внесків до ста тут но го
капіта лу гос по дар ських то ва риств; по ряд ку здійснен ня ни ми своїх прав як
учас ників гос по дарсь ких то ва риств; за хи с ту пра ва влас ності то що1.

Ко жен з по друж жя ро бить свій вне сок у спільну власність різни ми спо со -
ба ми. Один з по друж жя – май ном, зо к ре ма й гро ши ма, вне сок іншо го (і це не
завжди жінка, як бу ло раніше) має ви раз ча с то-гу с то у ве денні до маш нь о го
гос по дар ст ва, ви хо ванні дітей, тоб то не ви ра жається у гро шовій формі, але є
не менш ре аль ним, ніж за робітки чо ловіка. Вне ски до ста тут но го капіта лу
юри дич ної осо би до сить ча с то зроб лені зі спільно го май на по друж жя, з май -
на, на леж но му од но му з по друж жя на праві при ват ної влас ності, а то му ма ють
вва жа ти ся спільною сумісною власністю.

СК Ук раїни де таль но вре гу ль о вує май нові пра вовідно си ни між по друж -
жям, вирішен ня спірних си ту ацій що до спільно го май на по друж жя. Од нак
існу ють і певні про га ли ни. Найбільше про блем ви ни кає при за сто су ванні сто -
ро на ми спо ру і су да ми статті 61 СК Ук раїни, яка з мо мен ту прий нят тя СК Ук -
раїни двічі за зна ва ла кар ди наль них змін.

Ча с ти на 1 статті 61 СК Ук раїни (ста ном на 19.09.2012 р.), яка знач них змін
не за зна ва ла, виз на чає, що об’єктом пра ва спільної сумісної влас ності по друж -

275РОЗДІЛ 5 • Актуальні проблеми аграрного та земельного права…



жя мо же бу ти будь-яке май но, за ви нят ком ви клю че но го з цивільно го обо ро ту.
Інші ча с ти ни цієї статті де що кон кре ти зу ють об’єкти пра ва спільної влас ності
по друж жя. Од нак по за ува гою вітчиз ня но го за ко но дав ця за ли ши лось пи тан ня
що до виз на чен ня пра ва влас ності по друж жя на ча ст ки, акції, паї юри дич ної
осо би. Пи тан ня пріори те ту інте ресів сім’ї та кож но го з її членів при поділі
май на, на леж но го по друж жю на праві спільної влас ності, яке ви ко ри с то -
вується в підприємницькій діяль ності, виз на ченні май но вих ча с ток, на леж них
кож но му влас ни ку, на прак тиці тлу ма чить ся не од но знач но. Та кий стан пра во -
во го ре гу лю ван ня спра вед ли во кри ти ку вав ся І. В. Жилінко вою, І. В. Спа си бо-
Фатєєвою, інши ми на уков ця ми. З ог ля ду на ос танні зміни у пра во во му полі
країни вва жаємо за доцільне де що до да ти до цієї кри ти ки.

Відо мо, що в за ко но давстві ок ре мих по ст ра дянсь ких країн пи тан ня на леж -
ності по друж жю прав на ча ст ки, акції, паї то що юри дич ної осо би до сить вре -
гу ль о ва не. Так, стат тя 34 СК РФ се ред іншо го відно сить до спільної влас ності
по друж жя, на жи тої під час шлю бу, на буті за ра ху нок спільних до ходів по друж -
жя цінні па пе ри, паї, вкла ди, ча ст ки в капіталі, вне сені в кре дитні ус та но ви або
в інші ко мерційні ор ганізації, і будь-яке інше на жи те по друж жям в період
шлю бу май но, не за леж но від то го, на ім’я ко го з по друж жя во но прид ба не або
на ім’я ко го або ким із по друж жя вне се но гро шові ко ш ти.

Відсутність чіткої вказівки в за коні на на лежність цінних па перів, паїв,
вкладів, ча с ток у скла де но му капіталі то ва риств по ро ди ло ба га то манітну су до -
ву прак ти ку. Пред ме том спо ру бу ли цінні па пе ри, ча ст ки (паї, долі) кор по ра -
тив них юри дич них осіб, а та кож кор по ра тивні пра ва. З ог ля ду на це, Пле ну мом
Вер хов но го Су ду Ук раїни прий ня то по ста но ву № 11 від 21.12.2007 р. «Про
прак ти ку за сто су ван ня су да ми за ко но дав ст ва при роз гляді справ про пра во на
шлюб, розірван ня шлю бу, виз нан ня йо го недійсним та поділ спільно го май на
по друж жя», ме тою якої бу ло за без пе чен ня пра виль но го й од на ко во го за сто су -
ван ня за ко но дав ст ва, зо к ре ма що до май но вих прав по друж жя. Од нак цією по -
ста но вою бу ло вне се но ще більше сум’ят тя у вирішен ня справ да ної ка те горії.
У п. 26 по ста но ви да но роз’яс нен ня, що при вирішенні пи тан ня про поділ май -
на у ви гляді акцій, ча ст ки (паю, долі) у фон дах кор по ра тив них гос по дарсь ких
ор ганізацій су дам слід ви хо ди ти з то го, що пи тан ня їх поділу вирішується за -
леж но від ви ду юри дич ної осо би, ор ганізаційно-пра во вої фор ми її діяль ності,
ха рак те ру пра вовідно син по друж жя із цим суб’єктом. Вод но час у п. 29 по ста -
но ви з по си лан ням на статті 57, 61 СК Ук раїни, стат тю 52 ЦивК Ук раїни за зна -
че но, що май но при ват но го підприємства чи фізич ної осо би – підприємця не є
об’єктом спільної сумісної влас ності по друж жя, а інший із по друж жя має пра -
во тільки на ча ст ку одер жа них до ходів від цієї діяль ності.

Не од на ко ва су до ва прак ти ка, а та кож по ру шен ня прав та інте ресів лю ди ни
зму си ли Кон сти туційний Суд Ук раїни по ста ви ти крап ку в цьо му пи танні,
прий няв ши рішен ня. Так, 19 ве рес ня 2012 р. Кон сти туційним Су дом Ук раїни
бу ло прий ня то рішен ня № 17-рп/2012 у справі № 1-8/2012 за кон сти туційним
звер нен ням при ват но го підприємства «ІКІО» що до офіційно го тлу ма чен ня по -
ло жен ня ча с ти ни пер шої статті 61 Сімей но го ко дек су Ук раїни2. 

Згідно зі стат тею 320 ЦивК Ук раїни од ним із видів роз по ря д жан ня влас -
ністю є пра во влас ни ка ви ко ри с то ву ва ти своє май но для здійснен ня підприєм -
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ниць кої діяль ності, крім ви падків, вста нов ле них за ко ном; за ко ном мо жуть
бути вста нов лені умо ви ви ко ри с тан ня влас ни ком сво го май на для здійснен ня
підприємниць кої діяль ності.

Однією з про блем виз на чен ня на леж ності май на по друж жю є відне сен ня
підприємства Цивільним ко дек сом Ук раїни до об’єктів цивільних прав, а Гос -
по дарсь ким ко дек сом Ук раїни – до суб’єктів гос по дарсь ких пра вовідно син.

За леж но від спо со бу ут во рен ня (за сну ван ня) та фор му ван ня ста тут но го
капіта лу в Ук раїні мо жуть ство рю ва ти ся та діяти унітарні та кор по ра тивні
підприємства. Унітар ни ми є підприємства, за сно вані, зо к ре ма, на при ватній
влас ності за снов ни ка (ч. 3, 4 статті 63 ГК Ук раїни).

Вклад до ста тут но го капіта лу та виділе не із спільної сумісної влас ності по -
друж жя май но (ко ш ти) пе ре да ють ся у власність при ват но го підприємства.
Відповідно до статті 191 ЦивК Ук раїни підприємство є єди ним май но вим ком -
плек сом, що ви ко ри с то вується для здійснен ня підприємниць кої діяль ності; до
скла ду підприємства як єди но го май но во го ком плек су вхо дять усі ви ди май на,
при зна чені для йо го діяль ності, вклю ча ю чи зе мельні ділян ки, будівлі, спо ру ди,
ус тат ку ван ня, інвен тар, си ро ви ну, про дукцію, пра ва ви мо ги, бор ги, а та кож
пра во на тор го вель ну мар ку або інше по зна чен ня та інші пра ва, як що інше не
вста нов ле но до го во ром або за ко ном; підприємство як єди ний май но вий ком -
плекс є не ру хомістю; підприємство або йо го ча с ти на мо жуть бу ти об’єктом
купівлі-про да жу, за ста ви, орен ди та інших пра во чинів. Тоб то зі змісту цієї
статті вба чається, що сто сов но підприємства як єди но го май но во го ком плек су
або йо го ча с ти ни мо жуть ви ни ка ти цивільні пра ва і обов’яз ки.

На дум ку Кон сти туційно го Су ду Ук раїни, при ват не підприємство (або йо -
го ча с ти на), за сно ва не од ним із по друж жя, – це ок ре мий об’єкт пра ва спільної
сумісної влас ності по друж жя, до яко го вхо дять усі ви ди май на, у то му числі
вне сок до ста тут но го капіта лу та май но, виділе не з їх спільної сумісної влас -
ності.

Та ким чи ном, Кон сти туційний Суд Ук раїни дійшов вис нов ку, що ста тут ний
капітал і май но при ват но го підприємства, сфор мо вані за ра ху нок спільної
сумісної влас ності по друж жя, є об’єктом їх спільної сумісної влас ності.

За зна че не рішен ня Кон сти туційно го Су ду Ук раїни є ко ри сним, од нак прий -
ня те во но з пев ним запізнен ням, оскільки ба га ть ма рішен ня ми, прий ня ти ми з
ог ля ду на слав нозвісну по ста но ву Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни № 11 від
21.12.2007 р., бу ло по ру ше но пра ва не од но го по друж жя; мож на пе ред ба чи ти,
що такі рішен ня ос кар жу ва ти муть ся в Євро пейсь ко му суді з прав лю ди ни.

На на шу дум ку, вирішен ня пи тан ня про спільну сумісну власність по друж -
жя слід вирішу ва ти шля хом за ко но дав чої рег ла мен тації пе реліку об’єктів, які
мо жуть на ле жа ти по друж жю на праві спільної сумісної влас ності. Зро зуміло,
що ці зміни – ще од не «по трясіння» для чин но го СК Ук раїни, од нак такі зміни
вне суть ясність у відно си ни влас ності між по друж жям.

Пи тан ня пра во вої рег ла мен тації відно син спільної сумісної влас ності по -
друж жя не об ме жу ють ся за зна че ним. До дат ко во го вив чен ня по тре бу ють, зо к -
ре ма, пи тан ня спад ку ван ня ча ст ки у ста тут но му капіталі юри дич ної осо би од -
ним із по друж жя.
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кан ди дат юри дич них на ук

ПРО ВИ МО ГИ, ЯКІ ВИ СУ ВА ЮТЬ СЯ ДО СУ ДО ВО ГО РІШЕН НЯ 
В ЦИВІЛЬНО МУ ПРО ЦЕСІ

У статті аналізу ють ся ви мо ги за ко но дав ст ва та пра во за с то сов ної прак ти ки що -
до рішен ня су ду як про це су аль но го до ку мен та. На во дить ся ха рак те ри с ти ка ок ре мих
видів су до вих рішень. Вно сять ся про по зиції з удо с ко на лен ня за ко но дав ст ва що до ви мог
до су до вих рішень про стяг нен ня коштів у іно земній ва люті та що до за хи с ту прав осіб
при ре алізації пра ва на звер нен ня до су ду шля хом своєчас но го от ри ман ня су до во го
рішен ня з ме тою ефек тив но го йо го ви ко нан ня.

Клю чові сло ва: су до ве рішен ня; рішен ня су ду; за оч не рішен ня су ду; здійснен ня пра -
ва на за хист.

Мо ляв ко О. М. О тре бо ва ни ях к су деб но му ре ше нию в граж дан ском про цес се

В ста тье ана ли зи ру ют ся тре бо ва ния за ко но да тель ст ва и пра во при ме ни тель ной
прак ти ки к ре ше нию су да как про цес су аль но му до ку мен ту. При во дит ся ха рак те ри с ти -
ка от дель ных ви дов су деб ных ре ше ний. Вно сят ся пред ло же ния по усо вер шен ст во ва -
нию за ко но да тель ст ва от но си тель но: тре бо ва ний к су деб ным ре ше ни ям о взы с ка нии
средств в ино ст ран ной ва лю те; за щи ты прав лиц при ре а ли за ции пра ва на об ра ще ние
в суд пу тем свое вре мен но го по лу че ния су деб но го ре ше ния с це лью эф фек тив но го его ис -
пол не ния.

Клю че вые сло ва: су деб ное ре ше ние; ре ше ние су да; за оч ное ре ше ние су да; осу ще -
ств ле ние пра ва на за щи ту.

Moliavko O.M. About the requirements to court decisions in civil proceeding

This article analyzes the requirements of legislation and law enforcement practice for
court decision as a procedural document. Certain court decisions are characterized. The pro-
posals to improve legislation concerning requirements to court decisions for the recovery of
funds in foreign exchange are offered; concerning the protection of person’s rights in realiza-
tion of the right to appeal to court by the way of receipt of the court decision for its effective
execution in time.

Key words: judicial decision, court decision, court decision in absentia, implement the
right to protection.

Ос нов ною ме тою цивільно го су до чин ст ва в Ук раїні відповідно до статті 1
Цивільно го про це су аль но го ко дек су Ук раїни є спра вед ли вий, не упе ре д же ний
та своєчас ний роз гляд і вирішен ня цивільних справ з ме тою за хи с ту по ру ше -
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них, не виз на них та ос по рю ва них прав, сво бод чи інте ресів фізич них та юри -
дич них осіб і дер жа ви. Ре алізацією цієї ме ти у кож но му кон крет но му ви пад ку
є по став лен ня за кон но го, обґрун то ва но го рішен ня, ух ва ле но го на підставі по -
вно і всебічно з’ясо ва них об ста вин, на які сто ро ни по си ла ю ся як на підста ву
своїх ви мог і за пе ре чень, підтвер д же них ти ми до ка за ми, які бу ли досліджені в
су до во му засіданні (стат тя 213 Цивільно го про це су аль но го ко дек су Ук раїни). 

Пи тан ня про кон ст рукцію су до во го рішен ня вив ча ли ся М. І. Ба лю ком,
В. В. Ба ран ко вою, А. О. За мчен ко, В. В. Ко ма ро вим, Д. Д. Лу с пе ни ка, В. І. Тер -
тишніко вим, Г. В. Фа зи кош та інши ми на уков ця ми. Про те пи тан ня що до ви мог,
які ви су ва ють ся до су до во го рішен ня у цивільно му про цесі, по тре бує до дат ко -
во го вив чен ня, че рез йо го важ ливість для за без пе чен ня кож но му пра ва на
спра вед ли вий су до вий роз гляд та не упе ре д женість су ду.

Ме тою цієї статті є виз на чен ня за ко но дав чих ви мог та ви мог актів су ду що -
до тлу ма чен ня пра во за с то сов ної прак ти ки, що скла ла ся, сто сов но рішен ня су -
ду як про це су аль но го до ку мен та.

Рішен ня су ду по кли ка не за без пе чи ти про го ло ше ний Кон сти туцією Ук раїни
прин цип вер хо вен ст ва пра ва. Цивільним про це су аль ним за ко но дав ст вом вста -
нов ле но техніко-юри дич ний інстру мен тарій, що доз во ляє до сяг ну ти цієї ме ти.
Але в про цесі ста нов ленні цивільно го про це су аль но го за ко но дав ст ва ви ни ка -
ють су пе реч ності, на уко вий аналіз яких доз во ляє далі вдо с ко на лю ва ти цей ме -
ханізм.

По нят тя су до во го рішен ня – це за ко но дав ча ка те горія, і існу ють різні по гля -
ди на сутність цьо го по нят тя. Це є акт легітим ної су до вої вла ди, яким суд ре -
алізо вує свої го ловні юри с дикційні по вно ва жен ня і який є ча с ти ною пра во по -
ряд ку в дер жаві, на дум ку Г. В. Фа зи кош1.

О. М. Ши ма но вич вва жає, що су до ве рішен ня – це про це су аль ний акт-до -
ку мент, який ґрун тується на вста нов ле них у су до во му роз гляді фак тах і за сто -
су ванні норм пра ва, яким вирішу ють ся по суті ви мо ги заінте ре со ва ної осо би
про за хист прав, сво бод чи інте ресів у по ряд ку по зов но го про ва д жен ня або ви -
мо ги, спря мо ва ної на за хист охо ро ню ва них за ко ном інте ресів у по ряд ку ок ре -
мо го про ва д жен ня, що на би рає за кон ної си ли у вста нов ле но му за ко ном по ряд -
ку і підля гає ви ко нан ню2.

У будь-яко му разі обид ва ав то ри, що досліджу ва ли це терміно логічне по -
нят тя, вва жа ють су до ве рішен ня ак том, що ви дається су дом як упов но ва же ним
ор га ном дер жа ви. Важ ли вим для ро зуміння йо го сут ності є та об ста ви на, що
він сто сується пев но го ко ла осіб, які чітко в ньо му виз на чені, має для них най -
ви щу юри дич ну си лу, обу мов ле ну по вно ва жен ня ми, на да ни ми су дові як дер -
жав но му ор га ну. Та кий акт має ча сові межі дії та про сто рові – на бу ває чин -
ності у виз на че ний за ко ном час та у пев но му, вста нов ле но му за ко ном по ряд ку
та при пи няє свою чинність у ви пад ку йо го ви ко нан ня або ж у разі не мож ли -
вості ви ко нан ня (при чи ни та підста ви та кої не мож ли вості чітко виз на чені за -
ко ном), а та кож є обов’яз ко вим до ви ко нан ня всіма ор га на ми дер жав ної вла ди,
місце во го са мо вря ду ван ня, їх по са до ви ми осо ба ми, об’єднан ня ми гро ма дян та
інши ми ор ганізаціями, гро ма дя на ми та юри дич ни ми осо ба ми на всій те ри торії
Ук раїни)3.
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Ви мо ги до змісту су до во го рішен ня ви кла дені у статті 215 ЦПК Ук раїни.
Ух ва ле не у справі рішен ня має бу ти гра нич но по вним, яс ним, чітким, ви кла де -
ним у послідо вності, вста нов леній стат тею 215 ЦПК Ук раїни і обов’яз ко во
місти ти всі пе ред ба чені нею еле мен ти. Ра зом з тим рішен ня не по вин но місти -
ти зай вої де талізації, яка не має пра во во го зна чен ня у даній справі, а та кож не -
зро зумілих сло во спо лу чень, за над то дов гих ре чень, че рез які ви кла ден ня фак -
тич них об ста вин важ ко сприй мається. Рішен ня не по вин но місти ти ско ро чень,
аб ревіатур, ініціалів4.

До три ман ня та ви ко нан ня цих про стих умов за кон ності су до во го рішен ня
доз во лить зро би ти за вдан ня по си лен ня ефек тив ності функціону ван ня су до вої
си с те ми більш здійснен ним, оскільки чіткість і про сто та й по вно та ви кла ду
суті ух ва ле но го су до во го рішен ня ро бить йо го більш про зо рим та до ступ ним і
зро зумілим для ви ко нан ня.

По ста но вою Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни № 14 від 18 груд ня 2009 р.
«Про су до ве рішен ня у цивільній справі» де таль но ви кла де но ви мо ги до кож -
ної із ча с тин су до во го рішен ня як уза галь ню ю чо го ре зуль та ту вирішен ня
цивільної спра ви. Зу пи ни мось на ре зо лю тивній ча с тині рішен ня, на підставі
якої за не обхідності ви дається ви ко нав чий до ку мент. Во на по вин на місти ти
чіткі й кон кретні вис нов ки, що не мо жуть трак ту ва ти ся інак ше, ніж во ни ви -
кла дені. У ре зо лю тивній ча с тині має місти тись пе релік усіх ви мог, що ста ви -
ли ся пе ред су дом, із вказівкою, які із них за до во лені, а які ні, по ря док ви ко нан -
ня рішен ня (за умо ви, що та ка ви мо га ста ви ла ся пе ред су дом), по ря док роз -
поділу су до вих ви т рат, стро ки на бран ня рішен ням за кон ної си ли та по ря док
йо го ос кар жен ня з де талізацією ор ганів, що здійсню ють пе ре гляд рішен ня; у
ви пад ку, ко ли до пу с кається не гай не ви ко нан ня – вказівка на та ке ви ко нан ня,
має бу ти виріше не пи тан ня що до за без пе чен ня по зо ву на цій стадії. На те ри -
торії Ук раїни не за бо ро не не за ко ном здійснен ня роз ра хунків між сто ро на ми в
іно земній ва люті і то му пе ред ба че не стяг нен ня коштів, у то му числі і в іно -
земній ва люті. У та ко му ви пад ку мо ти ву валь на ча с ти на має місти ти роз ра хун -
ки з пе ре ве ден ням іно зем ної ва лю ти в ук раїнську за кур сом, вста нов ле ним
Національ ним бан ком на день ух ва лен ня рішен ня. Та ка ви мо га містить ся у
п. 14 вка за ної по ста но ви Пле ну му Вер хов но го Су ду. Не обхідно за зна чи ти, що
ця ви мо га ви ко нується су да ми да ле ко не завжди, оскільки роз ра ху нок на -
дається по зи ва чем при звер ненні до су ду і не завжди мож ли во виз на чи ти за -
вчас но да ту ух ва лен ня ос та точ но го рішен ня, і то му су да ми, як пра ви ло, ух ва -
лю ють ся у та ких ви пад ках рішен ня, де за зна че но курс пе ре ве ден ня іно зем ної
ва лю ти в ук раїнську на день звер нен ня до су ду або ж на день уточ нен ня по зо -
ву в цій ча с тині.

Однією із форм су до вих рішень є за оч не рішен ня. За кон на си ла та ко го
рішен ня не відрізняється від зви чай но го рішен ня, але йо го фор ма пе ред ба чає
на явність спеціаль них умов для за сто су ван ня та спеціаль ний по ря док вве ден -
ня в дію, що пе ред ба чає відмінний від зви чай но го рішен ня по ря док пе ре гля ду
і ос кар жен ня.

За кон пе ред ба чає на явність чо ти рь ох умов, су купність яких на дає мож -
ливість су ду ух ва ли ти за оч не рішен ня: не яв ка відповіда ча; на леж не йо го
повідо млен ня; відсутність по важ них при чин не яв ки відповіда ча та зго да по зи -
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ва ча. Як що у справі бе ре учать кілька відповідачів, то ви ключ но не яв ка усіх
відповідачів є підста вою для ух ва лен ня рішен ня в за очній формі. Ух ва лен ня
рішен ня в за очній формі є пра вом, а не обов’яз ком су ду. Так, як що по зи вач на -
по ля гає на ух ва ленні за оч но го рішен ня, а суд вва жає, що для цьо го не має за -
кон них умов, то він відмов ляє по зи ва чеві шля хом ви не сен ня ух ва ли про це.
Та ка ух ва ла не підля гає апе ляційно му ос кар жен ню ок ре мо від рішен ня су ду.

Не обхідно та кож вра хо ву ва ти при ух ва ленні за оч но го рішен ня, що від сут -
ність сто ро ни відповіда ча (у то му числі і йо го пред став ни ка) про тя гом усь о го
су до во го роз гля ду є підста вою для ух ва лен ня та кої фор ми рішен ня. Відсут -
ність сто ро ни відповіда ча тільки на ос тан нь о му су до во му засіданні ко ли ух ва -
люється рішен ня, не є до стат нь ою умо вою для ух ва лен ня за оч но го рішен ня,
оскільки відповідач був при сутнім при роз гляді, на да вав до ка зи і по яс нен ня
(тоб то ви ко ну вав свою про це су аль ну роль), то му тут не мо же йти ся про
вирішен ня спра ви на підставі на яв них у справі на да них по зи ва чем до казів).

При ух ва ленні за оч но го рішен ня, а та кож за умо ви відсут ності у су до во му
засіданні сто ро ни відповіда ча, їм про тя гом 5 днів має бу ти надісла но рішен ня
су ду у пись мовій формі. Вва жаємо, що це по ло жен ня має по ши рю ва ти ся на
усіх учас ників про це су. Єди ною ме тою звер нен ня до су ду є за хист по ру ше них,
ос кар жу ва них та не виз на них прав, сво бод та інте ресів осіб (фізич них та юри -
дич них) і дер жа ви шля хом ух ва лен ня су до во го рішен ня. Го во ря чи по бу то вою
мо вою, ре зуль та том су до во го роз гля ду є от ри ман ня до ку мен та (ак та), в яко му
ви кла де но та кий ре зуль тат роз гля ду. Са ме за цей акт, який мо же ста ти пра во -
вста нов лю ю чим до ку мен том, що підтвер д жує пра во на май но, або ви ко нав чим
до ку мен том, який на дає пев ний ар се нал за собів впли ву на зо бов’яза ну осо бу
то що, сто ро на спла чує су до вий збір. Але тільки осо би, що не бу ли при сутніми
в су до во му засіданні, от ри му ють цей акт ав то ма тич но по што вим зв’яз ком, тоб -
то осо би, що, як пра ви ло, зло вжи ва ють своїми про це су аль ни ми пра ва ми, не
з’яв ля ю чись до су ду під час роз гля ду цивільної спра ви. Осо ба ж, яка ак тив но
зацікав ле на в от ри манні ре зуль та ту – су до во го рішен ня та вчи няє до цьо го пе -
ред ба чені за ко ном дії, оп ла ти ла збо ром от ри ман ня цьо го ре зуль та ту, зму ше на
не сти до дат кові за тра ти (час, ви т ра ти на до ро гу) для до сяг нен ня цьо го ре -
зульта ту.

З ог ля ду на ор ганізацію ро бо ти су до вих ус та нов та кий стан справ є
нерівноцінним що до прав і обов’язків осіб у про цесі. Однією із про по зицій,
яка виріши ла б цю ди ле му, мо же ста ти звер нен ня із за явою по закінченні роз -
гля ду цивільної спра ви або навіть на етапі звер нен ня до су ду із по зо вом про ав -
то ма тич ну ви да чу усім сто ро нам спо ру су до во го рішен ня. На на шу дум ку, у
будь-яко му ви пад ку рішен ня має ви го тов лю ва ти ся су дом у тій кількості
примірників, скільки сторін бра ло участь у роз гляді спра ви, з тим щоб кож на
зі сторін бе зу мов но от ри ма ла засвідче ний примірник су до во го рішен ня. Не ви -
ко нан ня та кої про стої ви мо ги при зво дить, у то му числі, і до по ру шен ня ос но -
во по лож но го пра ва на за хист, яке вклю чає у се бе мож ливість апе ляційно го та
ка саційно го пе ре гля ду су до во го рішен ня. Так, для звер нен ня до су ду ка -
саційної інстанції ка са тор має на да ти на леж ним чи ном засвідчені копії
(засвідчені са ме су дом) рішень су ду пер шої інстанції та апе ляційної інстанції.
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З ог ля ду на до сить стислі стро ки ка саційно го ос кар жен ня та по ря док і стро ки
до ку мен то обігу між су до ви ми інстанціями, ка са тор мо же і не от ри ма ти не -
обхідних для звер нен ня до ка саційної інстанції копій су до вих рішень. Такі ви -
пад ки не по оди нокі і ви ма га ють сво го вирішен ня з ме тою по си лен ня ефек тив -
ності цивільно го су до чин ст ва.

Пи тан ня су до во го рішен ня в цивільно му про цесі не ви чер пується вив чен -
ням ви мог, що до ньо го ви су ва ють ся. Ок ре мо го досліджен ня по тре бує про бле -
ма не обхідності ви ко ри с тан ня в су до во му про цесі прак ти ки ЄСЗЛ.

1. Фа зи кош Г. В. Су до ве рішен ня в цивільно му су до чинстві: ав то реф. дис. ... канд.
юрид. на ук: 12.00.03 «Цивільне пра во і цивільний про цес; сімей не пра во; міжна род не
при ват не пра во». – Х., 2008. – 21 с. 2. Ши ма но вич О. М. Су дові по ста но ви у цивільно -
му про цесі Ук раїни (на ма теріалах рішень і ух вал сду пер шої інстанції): ав то реф. дис. ...
канд. юрид. на ук: 12.00.03 «Цивільне пра во і цивільний про цес; сімей не пра во; міжна -
род не при ват не пра во». – К., 2005. – 16 с. 3. Са мо люк Ю. М. Су до ве рішен ня у цивільно -
му про цесі: спірні пи тан ня // Су до ва апе ляція. – 2009. – № 1 (14). – С. 94. 4. По ста но ва
Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни № 14 від 18 груд ня 2009 ро ку «Про су до ве рішен ня
у цивільній справі», п. 8 [Еле к трон ний ре сурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Ре жим до сту -
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0014700-09.

УДК 347.66.028
Л. В. КОЗ ЛОВСЬ КА,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРА ВО ВЕ ОФОРМ ЛЕН НЯ СПАД КО ВИХ ПРАВ 
НА НЕ РУ ХО МЕ МАЙ НО: ПРО БЛЕ МА СУ ДО ВО ГО ПІДТВЕР Д ЖЕН НЯ 

ПРА ВА НА СПАД ЩИ НУ

У статті роз гля да ють ся про бле ми пра во во го оформ лен ня пра ва на спад щи ну на не -
ру хо ме май но шля хом ви дачі но таріусом свідоцтва про пра во на спад щи ну в кон тексті
йо го співвідно шен ня із виз нан ням су дом пра ва влас ності на не ру хо ме май но, що вхо дить
до скла ду спад щи ни. Виз нан ня у су до во му по ряд ку пра ва влас ності на не ру хо ме май но,
яке вхо дить до скла ду спад щи ни, є най по ши ренішим спо со бом за хи с ту по ру ше них і ос -
кар жу ва них суб’єктив них прав спад коємців. Обґрун то ва но, що но таріаль не оформ лен -
ня спад ко вих прав на ле жить виз на чи ти як обов’яз ко вий еле мент ме ханізму їх здійснен -
ня та за хи с ту з ог ля ду на ви мо ги публічної до стовірності прав на не ру хо ме май но. 

Клю чові сло ва: спад ку ван ня; спад щи на, спад кові спо ри, пра во влас ності на спад ко -
ве май но; но таріаль не оформ лен ня спад ко вих прав.

Коз лов ская Л. В. Пра во вое оформ ле ние на след ст вен ных прав на не дви жи мое

иму ще ст во: про бле ма су деб но го под тверж де ния пра ва на на след ст во

В ста тье рас сма т ри ва ют ся про бле мы пра во во го оформ ле ния пра ва на на след ст во
не дви жи мо го иму ще ст ва, ко то рое осу ще ств ля ет ся пу тем вы да чи сви де тель ст ва о
пра ве на на след ст во в его со от но ше нии с при зна ни ем су дом пра ва соб ст вен но с ти на не -
дви жи мое иму ще ст во, вхо дя щее в со став на след ст ва. При зна ние в су деб ном по ряд ке
пра ва соб ст вен но с ти на не дви жи мое иму ще ст во, вхо дя щее в со став на след ст ва, яв ля -
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ет ся на и бо лее рас про ст ра нен ным спо со бом за щи ты на ру шен ных и ос па ри ва е мых прав
на след ни ков. Обос но ва но, что но та ри аль ное оформ ле ние на след ст вен ных прав сле ду ет
оп ре де лять в ка че ст ве обя за тель но го эле мен та ме ха низ ма их осу ще ств ле ния и за щи -
ты, ис хо дя из тре бо ва ний пуб лич ной до сто вер но с ти прав на не дви жи мое имуще ст во.

Клю че вые сло ва: на сле до ва ние; на след ст во; на след ст вен ные спо ры; пра во соб ст -
вен но с ти на на след ст вен ное иму ще ст во; но та ри аль ное оформ ле ние на след ст вен ных
прав.

Kozlovska L.V. Legal registration of inheritance rights to real estate: the problem of

judicial confirmation of the right to inheritance

The article discusses the problem of legal registration of rights of inheritance to real
estate, by issuing a notary certificate for inheritance, in the context of its relationship with the
recognition by the court the ownership for real property that is part of the heritage. The most
common way to protect affected and contested subjective rights of the heirs is recognition in
court title to real property that is part of the legacy. The reason that notarization inheritance
rights to be determined as a mandatory element of the mechanism of their realization and pro-
tection due to the demands of public credibility of real estate rights is proved.

Key words: inheritance, legacy, inheritance disputes, ownership of inherited property;
notarization inheritance rights.

Однією із най ак ту аль них про блем в су довій та но таріальній прак тиці Ук -
раїни є про бле ма су до во го підтвер д жен ня пра ва на спад щи ну, а точніше виз -
нан ня пра ва влас ності на не ру хо ме май но, яке пе ре хо дить у по ряд ку спад ку -
ван ня. Про блемні пи тан ня за хи с ту спад ко вих прав у вітчиз няній юри дичній
літе ра турі роз гля да ють ся вче ни ми, які зай ма ють ся досліджен ня ми в га лузі
спад ку ван ня: Ю. О. Заікою, І. В. Жилінко вою, З. В. Ро мовсь кою, Є. О. Мічу рі -
ним, І. В. Спа си бо-Фатєєвою та інши ми на уков ця ми1. Ме тою статті є
досліджен ня місця і зна чен ня пра во во го оформ лен ня спад ко вих прав у ме -
ханізмі їх здійснен ня та за хи с ту.

Гос тро та за зна че но го пи тан ня зу мов ле на цілою низ кою фак торів, се ред
яких за сто су ван ня су дом влас не пра во вих, юри дич них ме ханізмів на бут тя пра -
ва влас ності на не ру хо ме спад ко ве май но відіграє важ ли ву, про те не вирішаль -
ну роль. Соціаль на зна чимість легіти мації пра ва влас ності на не ру хо ме май но,
зо к ре ма то го, пра во на яке не бу ло оформ ле не за жит тя спад ко дав ця у пе ред ба -
че но му за ко ном по ряд ку, важ ли ва з ог ля ду на не обхідність до сяг ти виз на че -
ності що до йо го на леж ності осо бам, які є спад коємця ми фак тич но го во -
лодільця за зна че но го май на.

Спо ри, по зовні ви мо ги в яких ма ють змістом виз нан ня пра ва влас ності на
спад ко ве май но, є най чис леннішою ка те горією спорів, що ви ни ка ють зі спад -
ко вих пра вовідно син. Йдеть ся го ло вним чи ном про жит лові будівлі, спо ру ди,
які збу до вані пра во по пе ред ни ка ми спад коємців, од нак що до яких із тих чи
інших при чин відсутні пра во вста нов лю ючі до ку мен ти, що підтвер д жу ють
пра во влас ності на це май но та йо го дер жав ну реєстрацію. 

За та ких умов но таріуси відмов ля ють спад коємцям у оформ ленні спад ко -
вих прав шля хом ви дачі свідоцтва про пра во на спад щи ну, що зму шує ос танніх
звер та тись до су ду із по зов ни ми ви мо га ми про виз нан ня пра ва влас ності на
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спад ко ве май но, ос кар жу ва ти в су до во му по ряд ку відмо ву у вчи ненні но -
таріаль них дій, звер та ти ся з інши ми ви мо га ми про за хист своїх по ру ше них,
ос кар жу ва них та не виз на них прав. Це ство рює не ви прав да не до дат ко ве на ван -
та жен ня на су ди, тоді, як пра во ве оформ лен ня спад ко вих прав відповідно до
чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни по кла де не без по се ред ньо на но таріат. У зв’яз -
ку з чим по стає низ ка про блем них пи тань як що до обґрун то ва ності відмо ви
но таріусів у вчи ненні відповідних но таріаль них дій, так і що до підтвер д жен ня
пра ва на спад щи ну у су до во му по ряд ку.

Пра во ве оформ лен ня спад ко вих прав, відповідно до змісту гла ви 89 ЦивК
Ук раїни, здійснюється у но таріаль но му по ряд ку шля хом ви дачі спад коємцеві
свідоцтва про пра во на спад щи ну, що уз го д жується із п. 3 ч. 1 статті 34 За ко ну
Ук раїни «Про но таріат»2.

Су до вий за хист спад ко вих прав пе ред ба чає як вста нов лен ня в су до во му по -
ряд ку ок ре мих юри дич них фактів, які вхо дять до скла ду підстав спад ко во го
пра во на с туп ництва, так і вирішен ня спад ко вих спорів по суті. 

Вста нов лен ня су дом ок ре мих фактів, що ма ють юри дич не зна чен ня, мож ли -
ве в по ряд ку по зов но го та ок ре мо го про ва д жен ня. Пунк том 2 По ста но ви Пле -
ну му Вер хов но го Су ду від 30 трав ня 2008 р. № 7 «Про су до ву прак ти ку у спра -
вах про спад ку ван ня» (далі – По ста но ва Пле ну му ВСУ № 7)3 виз на че но, що
спра ви про спад ку ван ня роз гля да ють ся су да ми за пра ви ла ми по зов но го про ва -
д жен ня, як що осо ба звер тається до су ду з ви мо гою про вста нов лен ня фактів,
що ма ють юри дич не зна чен ня, які мо жуть впли ну ти на спад кові пра ва та
обов’яз ки інших осіб і/або за на яв ності інших спад коємців та спо ру між ними. 

Як що ви ник нен ня пра ва на спад ку ван ня за ле жить від до ве ден ня пев них
фактів, осо ба мо же звер ну ти ся в суд із за явою про вста нов лен ня цих фактів,
яка, у разі відсут ності спо ру, роз гля дається за пра ви ла ми ок ре мо го про ва д жен -
ня. У та ко му по ряд ку су ди по винні роз гля да ти за яви про вста нов лен ня ро дин -
них відно син із спад ко дав цем, про жи ван ня з ним однією сім’єю, постійно го
про жи ван ня ра зом із спад ко дав цем на час відкрит тя спад щи ни то що. В абз. 3
п. 2 По ста но ви Пле ну му ВСУ № 7 за зна че но, що як що під час роз гля ду спра -
ви у по ряд ку ок ре мо го про ва д жен ня з’ясується, що має місце спір про пра во,
суд на підставі ча с ти ни шо с тої статті 235 ЦПК за ли шає за яву без роз гля ду та
роз’яс нює за яв ни кові, що він має пра во звер ну ти ся до су ду з по зо вом на за -
галь них підста вах. Закріпле ний в По ста нові Пле ну му ВСУ № 7 підхід є
обґрун то ва ним з точ ки зо ру роз ме жу ван ня при зна чен ня по зов но го та ок ре мо -
го про ва д жен ня і зу мов лює те, що більшість справ про вста нов лен ня фактів,
що ма ють юри дич не зна чен ня і вхо дять до юри дич но го скла ду спад ку ван ня,
роз гля дається са ме у по ряд ку по зов но го про ва д жен ня. Ад же за умо ви на яв -
ності інших спад коємців за за ко ном чи за за повітом, а та кож те ри торіаль ної
гро ма ди як вірогідно го пра во на с туп ни ка віду мер лої спад щи ни, вста нов лен ня
та ких фактів впли ває на спад кові пра ва на зва них суб’єктів. 

Най по ши ренішим спо со бом за хи с ту спад ко вих прав у вітчиз няній су довій
прак тиці є са ме виз нан ня пра ва влас ності на спад ко ве май но. В більшості ви -
падків осо би звер та ють ся до су ду із по зо ва ми про виз нан ня пра ва влас ності на
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спад ко ве май но без по пе ред нь о го звер нен ня до но таріусів за ви да чею
свідоцтва про пра во на спад щи ну. Як що в ма теріалах спра ви відсут ня обґрун -
то ва на по ста но ва но таріуса про відмо ву у вчи ненні но таріаль ної дії – ви дачі
свідоцтва про пра во на спад щи ну, слід вва жа ти, що не виз нан ня чи ос кар жен -
ня пра ва влас ності на спад ко ве май но не має. 

На леж ним спо со бом за хи с ту у ви пад ку, як що но таріусом не пра вомірно
відмов ле но у ви дачі свідоцтва про пра во на спад щи ну, є ос кар жен ня не пра -
вомірних дій но таріуса із зо бов’язан ням ви да ти свідоцтво про пра во на спад -
щи ну відповідно до чин но го за ко но дав ст ва, а не пред’яв лен ня по зов них ви мог
про виз нан ня пра ва влас ності на спад ко ве май но. 

Так, рішен ням Іршавсь ко го рай он но го су ду від 26.01.2010 ро ку (спра ва
№ 2-65/10) відмов ле но в за до во ленні по зо ву Г. В. Є. про ска су ван ня по ста но -
ви дер жав но го но таріуса і виз нан ня пра ва влас ності. Рішен ням апе ляційно го
су ду За кар патсь кої об ласті від 04.06.2010 ро ку да не су до ве рішен ня зміне но.
По зов Г. В. Є. в ча с тині ос кар жен ня по ста но ви дер жав но го но таріуса про
відмо ву у ви дачі свідоцтва про пра во на спад щи ну за до во ле но та виз на но не -
за кон ною і ска со ва но по ста но ву дер жав но го но таріуса про відмо ву у ви дачі
свідоцтва про пра во на спад щи ну. Як вста нов ле но апе ляційним су дом, на -
явність осо би, яка має пра во на обов’яз ко ву ча ст ку у спад щині, не є пра во вою
підста вою для відмо ви у вчи ненні но таріаль них дій, оскільки на но таріуса по -
кла де но обов’язок виз на ча ти ко ло осіб, які ма ють пра во на обов’яз ко ву ча ст ку
у спад щині, а розмір обов’яз ко вої ча ст ки чітко вста нов ле ний за ко ном. Що сто -
сується по зов ної ви мо ги про виз нан ня пра ва влас ності, то во на за до во лен ню
не підля гає, оскільки по зи вач не поз бав ле ний мож ли вості офор ми ти пра во на
спад щи ну в но таріаль но му по ряд ку4. 

Про те у значній кількості ви падків пред’яв лен ня ви мог про виз нан ня пра -
ва влас ності на май но, що вхо дить до скла ду спад щи ни, спад ко вий спір
відсутній. Сутність спад ко во го спо ру по ля гає в то му, що на підставі пред’яв ле -
них сто ро на ми ви мог у ре зо лю тивній ча с тині су до во го рішен ня за осо бою мо -
же виз на ва тись пра во вий ста тус спад коємця за за повітом або за за ко ном та
місти тись при су д жен ня спад ко во го май на, як що по зи вач за яв ляє по зовні ви мо -
ги про та ке при су д жен ня. 

Пев ну спе цифіку ма ють по зовні ви мо ги про виз на чен ня до дат ко во го стро -
ку для по дан ня за яви про прий нят тя спад щи ни, за до во лен ня яких не мо же вва -
жа тись вирішен ням спо ру про пра во із при су д жен ням спад ко во го май на, але
мо ти ву валь на ча с ти на відповідно го су до во го рішен ня, що не має обов’яз ко во -
го зна чен ня, містить вказівку на пра во вий ста тус осо би, яка звер тається з
вимо гою. 

У ви пад ках ви ник нен ня спад ко во го спо ру та підтвер д жен ня пра ва на спад -
щи ну у су до во му рішенні по стає пи тан ня що до обов’яз ко вості но таріаль но го
оформ лен ня пра ва на спад щи ну. Відповідно до п. 23 По ста но ви Пле ну му ВСУ
№ 7 за на яв ності умов для одер жан ня в но таріальній кон торі свідоцтва про
пра во на спад щи ну ви мо ги про виз на чен ня пра ва на спад щи ну су до во му роз -
гля дові не підля га ють. У разі відмо ви но таріуса в оформ ленні пра ва на спад -
щи ну осо ба мо же звер ну ти ся до су ду за пра ви ла ми по зов но го про ва д жен ня.
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На ве де не по ло жен ня, відо б ра же не в акті пра во за с то су ван ня Вер хов но го
Су ду Ук раїни, є єди ною ілю с т рацією спро би ча ст ко во го розв’язан ня ви ще заз -
на че ної про бле ми співвідно шен ня но таріаль но го та су до во го підтвер д жен ня
пра ва на спад щи ну. На разі ця про бле ма по стає ще з більшою гос тро тою що до
не ру хо мо го май на, яке вхо дить до скла ду спад щи ни. Са ме у зв’яз ку з роз вит -
ком рин ку не ру хо мо го май на ак ту алізу ва ли ся де які ас пек ти вка за ної про бле ми,
які не ма ли раніше настільки істот но го зна чен ня. 

Так, у своєму фун да мен таль но му дослідженні про блем спад ко во го пра ва і
про це су П. С. Нікітюк за зна чав, що в ос нові розв’язан ня про бле ми співвідно -
шен ня но таріаль но го та су до во го підтвер д жен ня пра ва на спад щи ну ле жить за -
вдан ня охо ро ни фіскаль но го інте ре су дер жа ви5. На на шу дум ку, вка за на про -
бле ма є складнішою і про яв ляється у кількох ас пек тах: 

1. Публічна до стовірність юри дич них фактів на бут тя пра ва на спад щи ну
осо ба ми, спад кові пра ва яких підтвер д жені рішен ням су ду. При зна чен ня но -
таріаль ної діяль ності – на дан ня юри дич ним фак там публічної до стовірності.
Са ме ви хо дя чи з та ких мірку вань і по треб, не обхідно за без пе чи ти обов’яз ко -
вий но таріаль ний по ря док оформ лен ня спад ко вих прав, не за леж но від на яв -
ності спо ру про спад щи ну та вирішен ня йо го по суті шля хом прий нят тя су до -
во го рішен ня.

Най е фек тивніше публічна до стовірність спад ко вих прав за без пе чується
шля хом вне сен ня до Спад ко во го реєстру відо мо стей про спад кові спра ви. Зо -
к ре ма, при посвідченні пра во чинів спря мо ва них на роз по ря д жен ня май ном,
яке на бу те в по ряд ку спад ку ван ня, но таріус мо же пе ревіри ти на явність спад -
ко вої спра ви за да ни ми Спад ко во го реєстру. 

Потрібно за зна чи ти, що у ви пад ках, ко ли осо ба звер тається з по зов ни ми
ви мо га ми до су ду без звер нен ня до но таріуса, спад ко ва спра ва не за во дить ся.
Це мо же ма ти найрізно манітніші не спри ят ливі наслідки, як на при клад, по -
даль ше відчу жен ня май на на підставі рішен ня су ду з од но ча сним про ва д жен -
ням спад ко вої спра ви за за ява ми інших осіб, які звер ну ли ся із за явою про
прий нят тя спад щи ни, в то му числі, і у ви пад ках, ко ли рішен ням су ду бу ло виз -
на че но до дат ко вий строк для по дан ня за яви про прий нят тя спад щи ни для
інших спад коємців. 

Не ви клю чається та кож вчи нен ня пра во чинів про відчу жен ня май на, яке
пе рей ш ло в по ряд ку спад ку ван ня, на підставі рішен ня су ду, що бу ло підроб ле -
не (су до ва прак ти ка зі спорів про відчу жен ня спад ко во го май на на підставі
підроб ле но го су до во го рішен ня, на жаль, існує). 

2. Легіти мація спад ко вих прав на май но на підставі рішен ня су ду.
Потрібно за зна чи ти, що ми до три муємо ся точ ки зо ру що до пра вопідтвер д -

жу ю чо го зна чен ня рішен ня су ду в більшості спад ко вих спорів, ад же во но ґрун -
тується на нор мах ма теріаль но го пра ва, які є нор ма тив ною пе ре ду мо вою ви -
ник нен ня спад ко во го пра вовідно шен ня, та кон ста тує на явність юри дич них
фактів, що є підста вою для виз нан ня спад ко во-пра во вих зв’язків між спад ко -
дав цем та осо бою-спад коємцем, і юри дич ний факт прий нят тя спад щи ни. 

Те о ре тич на дис кусія що до виз нан ня за су до ви ми рішен ня ми, зо к ре ма у
спад ко вих спо рах, пра во пе ре тво рю ю чо го ха рак те ру в за галь них ри сах зво -
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дить ся до вирішен ня пи тан ня, чи мо же су до ве рішен ня зміню ва ти або при пи -
ня ти існу ю че пра вовідно шен ня6. На на шу дум ку, у та ких ви пад ках су до ве
рішен ня ви с ту пає як юри дич ний факт ма теріаль но го пра ва, що є підста вою ви -
ник нен ня цивільних прав і обов’язків (ч. 5 статті 12 ЦивК Ук раїни).

Емпірич ни ми при кла да ми пра во пе ре тво рю ю чих по зовів та, відповідно, су -
до вих рішень мог ли б слу гу ва ти ви мо ги про виз нан ня пра ва влас ності на
об’єкти са мо чин но го будівництва та об’єкти не за вер ше но го будівництва, май -
нові пра ва на які пе ре хо дять у по ряд ку спад ку ван ня. Але у цьо му ви пад ку
існує од не істот не за сте ре жен ня: за своєю сут тю во ни не пов’язані із вирішен -
ням спо ру про пра во спад ку ван ня, як що не поєдну ють ся із виз нан ням спад ко -
во-пра во во го ста ту су осо би. 

Здійснен ня дер жав ної реєстрації пра ва на спад щи ну, в складі якої є не ру хо -
ме май но, на підставі рішен ня су ду є зви чай ною прак ти кою в Ук раїні. Це зу -
мов ле но об’єктив ною ви мо гою за ко но дав ця на да ва ти пра во вста нов лю ючі до -
ку мен ти на не ру хо ме май но, яке пе ре хо дить у по ряд ку спад ку ван ня і пра во на
яке ле галізується у свідоцтві про пра во на спад щи ну. 

На на шу дум ку, в цивільно му за ко но давстві Ук раїни закріплені пра вові
підста ви не обхідності обов’яз ко во го підтвер д жен ня пра ва на спад щи ну в но -
таріаль но му по ряд ку. Виз нан ня за су до вим рішен ням пра вопідтвер д жу ю чо го
ха рак те ру не ви клю чає не обхідності (обов’яз ку осо би) звер ну ти ся за ви да чею
свідоцтва про пра во на спад щи ну на не ру хо ме май но (стат тя 1297 ЦивК Ук -
раїни).

Певні вис нов ки що до зна чен ня су до во го рішен ня у спад ко вих спо рах для
легіти мації спад ко во го май на мож на зро би ти на підставі аналізу абз. 4 п. 24
По ста но ви Пле ну му ВСУ № 7. Вказівка на обов’язок осо би-спад коємця по да -
ти до но таріаль ної кон то ри за яву про прий нят тя спад щи ни не пря мо, але все ж
підтвер д жує не обхідність но таріаль но го оформ лен ня спад ко вих прав.
Відповідно до абз. 3 п. 211 Інструкції про по ря док вчи нен ня но таріаль них дій
но таріуса ми Ук раїни (Інструкція втра ти ла чинність на підставі на ка зу
Міністер ст ва юс тиції № 3306/5 від 11.11.2011 р.): «Спад коємець, яко му за
рішен ням су ду вста нов ле но до дат ко вий строк для прий нят тя спад щи ни, по ви -
нен у ме жах ус та нов ле но го су дом стро ку прий ня ти спад щи ну шля хом по дан -
ня но таріусу за місцем відкрит тя спад щи ни відповідної за яви». Ана логічне по -
ло жен ня містить ся в п. 3.17 По ряд ку вчи нен ня но таріаль них дій но таріуса ми
Ук раїни, за твер д же но го На ка зом Міністер ст ва юс тиції Ук раїни від 22.02.2012
№ 296/5.

3. До три ман ня фіскаль них інте ресів дер жа ви, які за без пе чу ють ся спла тою
дер жав но го ми та за ви да чу свідоцтва про пра во на спад щи ну (дер жав не ми то
відповідно до Де к ре ту КМУ «Про дер жав не ми то» від 21.01.1993 р. № 7-93
ста но вить 2 не о по дат ко вані мініму ми до ходів гро ма дян) та спла тою по дат ку з
до ходів фізич них осіб відповідно до За ко ну Ук раїни «Про по да ток з до ходів
фізич них осіб» від 22.05.2003 № 889-ІV. З пев ною гос тро тою пи тан ня до три -
ман ня фіскаль них інте ресів дер жа ви, у зв’яз ку із вста нов лен ням дер жав но го
ми та за ви да чу свідоцтва про пра во на спад щи ну в розмірі двох не о по дат ко ва -
них мінімумів та існу ван ням цілої низ ки пільг при сплаті дер жав но го ми та за
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ви да чу свідоцтва про пра во на спад щи ну, по стає ли ше при от ри манні спад щи -
ни спад коємця ми, які не є чле на ми сім’ї спад ко дав ця пер шо го сту пе ня
споріднен ня, та от ри манні спад щи ни будь-яким спад коємцем від спад ко дав ця-
не ре зи ден та. 

Та ким чи ном, не обхідність публічної до стовірності та пе ре ва ги но таріаль -
ної легіти мації спад ко вих прав ма ють бу ти по кла дені в ос но ву чітко го до три -
ман ня обов’яз ко вості но таріаль но го оформ лен ня пра ва на спад щи ну.
Розв’язан ня про бле ми роз ме жу ван ня но таріаль но го та су до во го підтвер д жен -
ня пра ва на спад щи ну з те о ре тич них по зицій, ле жить у пло щині ро зуміння
при ро ди су до во го рішен ня як особ ли во го ро ду юри дич но го фак ту, який інте г -
рує всі інші підста ви ви ник нен ня прав і обов’язків, та ви ключ но го ха рак те ру
но таріаль них актів спад ко во го пра ва як публічно го, офіційно го підтвер д жен ня
на бут тя суб’єктив них прав і обов’язків, які ста нов лять спад щи ну. Виз нан ня у
су до во му по ряд ку пра ва влас ності на не ру хо ме май но, яке вхо дить до скла ду
спад щи ни, є спо со бом за хи с ту суб’єктив них прав спад коємців. Відповідно до
змісту гла ви 89 ЦивК Ук раїни це не ви клю чає не обхідності одер жан ня свідоцт -
ва про пра во на спад щи ну на не ру хо ме май но у но таріаль но му по ряд ку.

В прак тичній пло щині ви мо ги статті 1297 ЦивК Ук раїни, відповідно до
змісту якої спад коємець, що прий няв спад щи ну, у складі якої є не ру хо ме май -
но, зо бов’яза ний звер ну ти ся до но таріуса за ви да чею йо му свідоцтва про пра -
во на спад щи ну на не ру хо ме май но, мо жуть бу ти ре алізо вані з ура ху ван ням
норм цивільно го про це су аль но го за ко но дав ст во що до дис по зи тив ності
цивільно го су до чин ст ва (ст. 11 ЦПК). 

Ре алізація та ко го ме ханізму пов’яза на із про бле мою знач но го по до рож чан -
ня пра во во го оформ лен ня спад щи ни, що мо же ста ти вирішаль ним для ма ло за -
без пе че них спад коємців, і та ким чи ном си ту ація не виз на че ності що до пра ва
влас ності на спад ко ве май но не ли ше збе ре жеть ся, а й по гли бить ся. Важ ли ва
пра во ва та соціаль на про бле ма легіти мації прав на не ру хо ме май но мо же бу ти
розв’яза на ли ше у разі більш ви ва же но го підхо ду що до оформ лен ня спад ко вих
прав у но таріальній прак тиці. На на шу дум ку, не має, на при клад, пе ре шкод для
ви дачі свідоцтва про пра во на спад щи ну на об’єкти не за вер ше но го
будівництва, як що та ке будівництво не здійсню ва ло ся як са мо чин не.
Відповідно до змісту статті 1218 ЦивК Ук раїни май нові пра ва за бу дов ни ка
вхо дять до скла ду спад щи ни, як такі, що на ле жа ли спад ко дав цеві і не при пи -
ни ли ся внаслідок йо го смерті. Крім то го, вар то відшу ку ва ти інші шля хи
оформ лен ня спад ко вих прав у но таріаль но му по ряд ку, як що відсутній спір про
спад щи ну між спад коємця ми та інши ми заінте ре со ва ни ми осо ба ми. Це змен -
ши ло б на ван та жен ня на су ди са ме в ча с тині виз нан ня пра ва влас ності на не -
ру хо ме май но, пра во на яке вхо дить до скла ду спад щи ни та спри я ло послідо -
вно му втілен ню закріпле но го в ЦивК Ук раїни підхо ду що до но таріаль но го
оформ лен ня спад ко вих прав. 

1. Цивільний ко декс Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар (по яс нен ня, тлу ма чен -
ня, ре ко мен дації з ви ко ри с тан ням по зицій ви щих су до вих інстанцій, Міністер ст ва юс -
тиції, на уковців, фахівців) – Т. 12: Спад ко ве пра во / за ред. І. В. Спа си бо-Фатєєвої –
Харків: ФО-П Колісник А. А., 2009. – 544 с. – (Серія «Ко мен тарі та аналіти ка»). 2. Про
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но таріат: За кон Ук раїни від 02 ве рес ня 1993 р. № 3425-XII // Відо мості Вер хов ної Ра ди
Ук раїни. – 1993. – № 39. – Ст. 383. 3. Про су до ву прак ти ку у спра вах про спад ку ван ня:
По ста но ва Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни від 30 трав ня 2008 р. № 7 // Вісник Вер -
хов но го Су ду Ук раїни. – 2008. – № 6. – Ст. 17. 4. Єди ний дер жав ний реєстр су до вих
рішень Ук раїни [Еле к трон ний ре сурс] – Ре жим до сту пу: http://www. reyestr.court.gov.ua/
Review/15134885. 5. Ни ки тюк П. С. На след ст вен ное пра во и на след ст вен ный про цесс
(про бле мы те о рии и прак ти ки). – Ки ши нев: Шти ин ца, 1973. – 257 с. 6. Рож ко ва М. А.
Пре об ра зо ва тель ные ис ки [Эле к трон ный ре сурс] // За ко но да тель ст во. – 2001. – № 3. –
Ре жим до сту па: www.jursites.ru/rozhkova.
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ПРО БЛЕ МИ ПРА ВО ВО ГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ФОР МУ ВАН НЯ 
ТА РОЗ ВИТ КУ НАЦІОНАЛЬ НОЇ ЕКО ЛОГІЧНОЇ МЕ РЕЖІ В УК РАЇНІ

У статті висвітле но су час ний стан пра во во го за без пе чен ня фор му ван ня та роз -
вит ку еко логічної ме режі в Ук раїни та у світі, пред став ле но на укові ре ко мен дації що -
до удо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня у цій сфері для вирішен ня ак ту аль них пи тань.

Клю чові сло ва: еко логічна ме ре жа, при род но-за повідний фонд, те ри торії, що особ -
ли во охо ро няються при род не різно маніття, ланд шафт не різно маніття, біорізно -
маніття, те ри торіаль ний устрій, пла ну ван ня те ри торій.

Малышева Н. Р., Олещенко В. И. Проблемы правового обеспечения формиро -

вания и развития национальной экологической сети в Украине 

В ста тье ос ве ще но со вре мен ное со сто я ние пра во во го обес пе че ния фор ми ро ва ния и
раз ви тия эко ло ги че с кой се ти в Ук ра и не и в ми ре, пред став ле но на уч ные ре ко мен да ции
по со вер шен ст во ва нию пра во во го ре гу ли ро ва ния в этой сфе ре для ре ше ния ак ту аль ных
во про сов.

Клю че вые сло ва: эко ло ги че с кая сеть, при род но-за по вед ный фонд, осо бо ох ра ня е -
мые тер ри то рии, при род ное раз но об ра зие, ланд шафт ное раз но об ра зие, би о раз но об ра -
зие, тер ри то ри аль ное ус т рой ст во, пла ни ро ва ние тер ри то рий.

Malysheva N. R., Oleshchenko V. I. Problems of Legal Securing of the Formation and

Development of Ekological Network of Ukraine

The modern situation in the sphere of legal securing of the formation and development of
the Ecological Network in Ukraine and in the world, scientific recommendation for improve-
ment of the legal regulation for the better solution of the actual problems are described in the 
article.

Key words: Ecological Network, Natural Reserves Fund, Specially Protected Territories,
Natural Diversity, Landscape Diversity, Biodiversity, Territorial Order, Territorial Planning.

Все більший вплив гос по дарсь кої діяль ності на ланд шаф ти та інші об’єкти
на вко лиш нь о го се ре до ви ща підви щує ак ту альність збе ре жен ня при род них
ком плексів в усь о му їх різно манітті в інте ре сах ста ло го роз вит ку, стійкості

Розділ 6

ПРОБЛЕМИ  ЕКОЛОГІЧНОГО 
ТА  КОСМІЧНОГО  ПРАВА



при род них ком плексів до ан т ро по ген но го та іншо го на ван та жен ня, спри ят ли -
во го для лю ди ни довкілля, за без пе чен ня умов для роз вит ку на уки то що.

Вирішен ня цьо го за вдан ня за без пе чується на сам пе ред за ра ху нок за по -
відан ня найбільш цінних те ри торій, а та кож виділен ня інших те ри торій, що
особ ли во охо ро няються. Прак ти ка та кої діяль ності в Ук раїні має дав ню
історію і ся гає часів Яро сла ва Му д ро го, «Русь ка прав да» яко го пе ред ба ча ла
чис ленні пра вові нор ми, що ре гу лю ва ли ак ту альні на той час пи тан ня при ро -
до ко ри с ту ван ня, зо к ре ма й що до ре жи му ок ре мих те ри торій.

З кінця ХІХ – по чат ку ХХ століття та ка діяльність на бу ває все більшо го по -
ши рен ня, ство рю ють ся за повідни ки, за каз ни ки, пам’ят ки при ро ди, інші особ -
ли во охо ро ню вані те ри торії, по сту по во фор мується не обхідна для цьо го пра -
во ва ба за. Вже на прикінці 80-х років ми ну ло го століття вітчиз ня ни ми вче ни ми
все більш ак тив но вис лов лю ють ся дум ки що до не обхідності те ри торіаль но го
поєднан ня те ри торій та об’єктів, що особ ли во охо ро няються, ство рен ня для
цьо го відповідної пра во вої ос но ви1. У цей час ана логічні ідеї вис лов лю ють ся
і в інших країнах, що спри я ло роз гор тан ню міжна род но го співробітництва у
даній сфері2. 

Із здо бут тям Ук раїною не за леж ності ух ва лю ють ся За ко ни «Про охо ро ну
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща» (1991), «Про при род но-за повідний
фонд» (1992), низ ка інших за конів і ко дексів що до охо ро ни та ви ко ри с тан ня
ок ре мих при род них ре сурсів, і врешті – За кон Ук раїни «Про еко логічну ме ре -
жу» (2004), які сфор му ва ли до сить по туж ний пра во вий ме ханізм за без пе чен ня
ство рен ня та роз вит ку еко логічної ме режі як особ ли во го об’єкту пра во во го ре -
гу лю ван ня. 

Су час на кон цепція еко логічної ме режі ба зується на сам пе ред на усвідо -
мленні не обхідності віднов лен ня єдності при род них (або ма ло зміне них) ланд -
шафтів для за без пе чен ня збе ре жен ня біологічно го, ланд шафт но го та іншо го
при род но го різно маніття, фор му ван ня спри ят ли во го для життєдіяль ності лю -
ди ни се ре до ви ща, і та ким чи ном ство рен ня умов для  ста ло го роз вит ку те ри -
торій3.

Не зва жа ю чи на виз нан ня та кої кон цепції в ціло му як на уко ви ми, так і
політич ни ми ко ла ми, фор му ван ня цілісної еко логічної ме режі все ще за ли -
шається на по ряд ку ден но му, ви яв ля ю чи все більше про блем на уко во го, зо к ре -
ма пра во во го, та й ор ганізаційно го ха рак те ру4.

В су часній на уковій літе ра турі, міжна род них ак тах ши ро ко вжи вається низ -
ка термінів, які пов’язані з кон цепцією еко логічної ме режі, од нак не є то тож -
ни ми, що засвідчив про ве де ний пра во вий аналіз. Йдеть ся, зо к ре ма про «ме ре -
жу се ре до вищ існу ван ня» (Habitat Network), яка вклю чає се ре до ви ща існу ван -
ня чітко виз на че них видів рос лин но го і тва рин но го світу. По нят тя «ме ре жа
біорізно маніття» (Biodiversity Network) та кож вжи вається як у си нонімічно му
ро зумінні до по нят тя «еко логічна ме ре жа», так і у зна ченні інфор маційної ме -
режі, що пов’яза на зі сфе рою збе ре жен ня біорізно маніття. 

В рам ках діяль ності Про гра ми ЮНЕ С КО «Лю ди на і біос фе ра» сфор мо ва -
но Світо ву ме ре жу біос фер них за повідників» (The World Network of Biosphere
Reserves), по кли ка ну спри я ти збе ре жен ню  при род но го різно маніття на гло -
баль но му рівні та роз роб лен ню на уко вих за сад ста ло го роз вит ку. 
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Ор ганічно пов’яза не з кон цепцією еко логічної ме режі по нят тя «Сма раг до -
ва ме ре жа» (Emerald Network) як си с те ма те ри торій особ ли во го при ро до охо -
рон но го інте ре су, фор му ван ня яких здійснюється з ме тою ре алізації по ло жень
Бернсь кої кон венції, яка роз гля дається як дієвий ме ханізм імпле мен тації в
Європі цілей та за вдань Кон венції ООН про охо ро ну біологічно го різно маніт -
тя. В ме жах дер жав Євро пейсь ко го Со ю зу така си с те ма те ри торій, що особ ли -
во охо ро няються, одер жа ла на зву «На ту ра 2000» (NATURA 2000). 

Термін «зе ле ний по яс» (Greenbelt, Greenway) здебільшо го ви ко ри с то -
вується для виз на чен ня при род них або напівпри род них ланд шафтів, пер вин -
ним при зна чен ням яких є ре к ре аційні або за хисні функції (на при клад, зе ле ний
по яс міста). Слід за зна чи ти, що відмінним від цьо го за галь но прий ня то го ро -
зуміння терміну «зе ле ний по яс» є по нят тя «Євро пейсь кий зе ле ний по яс», яке
пов’яза не з ба га то с то рон нь ою за галь ноєвро пейсь кою ініціати вою уря до вих та
не уря до вих ор ганізацій, місце вих гро мад, на уковців, підприємців, жур -
налістів, спря мо ва ною на збе ре жен ня ма ло по ру ше них гос по дарсь кою
діяльністю при род них ком плексів ко лишніх при кор дон них те ри торій дер жав,
що на ле жа ли до різних політич них та військо вих блоків. Ця сму га про стя -
гається від Ба рен цо во го до Чор но го мо ря і роз гля дається як один з най важ -
ливіших вже ре аль но існу ю чих ко ри дорів еко логічної ме режі Євро пи. 

Ос таннім ча сом все шир ше вжи вається термін «зе ле на інфра с т рук ту ра»
(Green Infrastructure), який по ки що не має за галь но виз на но го тлу ма чен ня,
оскільки був сфор мо ва ний па ра лель но в різних сфе рах діяль ності і знач ною
мірою може відо б ра жати тех но логічний та еко номічний ас пек ти фор му ван ня
еко логічної ме режі. 

Важ ли ву роль у фор му ванні прин ципів ство рен ня си с те ми еко логічної ме -
режі на Євро пейсь ко му кон ти ненті відігра ла За галь ноєвро пейсь ка стра тегія
збе ре жен ня біологічно го та ланд шафт но го різно маніття, схва ле на у 1995 році
на ІІІ Кон фе ренції міністрів на вко лиш нь о го се ре до ви ща (м.Софія, Бол гарія)5.
Такі кон фе ренції про во дять ся в рам ках про це су «Довкілля для Євро пи». Клю -
чо вою ме тою ре алізації за зна че ної Стра тегії є спри ян ня си нер ге тичній
взаємодії між сфе рою охо ро ни довкілля, різни ми інши ми га лу зя ми людсь кої
діяль ності, пла ну ван ням зем ле ко ри с ту ван ня, сільсько го та місько го роз вит ку,
які ма ють фор му ва ти ся на ос нові та підтри му ва ти ся існу ю чи ми уго да ми, про -
гра ма ми та ініціати ва ми у сфері охо ро ни при ро ди. При цьо му особ ли ва роль
відво дить ся за без пе чен ню участі гро мадсь кості в про це сах збе ре жен ня
біологічно го та ланд шафт но го різно маніття, фор му ван ня еко логічної ме режі.
Ши ро ке за лу чен ня зацікав ле них сторін доз во ляє за без пе чи ти обізнаність у
даній сфері ши ро ко го ко ла учас ників про це су і од но час но уз го ди ти їх по тре би
та ба чен ня з ціля ми збе ре жен ня біологічно го та ланд шафт но го різно маніття.

За кла дені За галь ноєвро пейсь кою стра тегією збе ре жен ня біологічно го та
ланд шафт но го різно маніття, а та кож у відповідних міжна род них кон венціях та
інших до ку мен тах прин ци пи бу ли до стат ньо по вно ре алізо вані в національ но -
му за ко но давстві Ук раїни. Так у 2000 році За ко ном Ук раїни бу ла за твер д же на
За галь но дер жав на про гра ма фор му ван ня національ ної еко логічної ме режі
Украї ни на 2000-2015 ро ки, у якій бу ли сфор му ль о вані пер винні ос но ви та
визна чені пер шо чер гові за хо ди з фор му ван ня національ ної еко логічної ме режі.
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Більш ґрун тов но та струк ту ро ва но з пра во вої точ ки зо ру за са ди фор му ван -
ня національ ної еко логічної ме режі Ук раїни та її роз вит ку бу ли виз на чені у
2004 році За ко ном Ук раїни «Про еко логічну ме ре жу Ук раїни». Відповідно до
цьо го За ко ну еко логічна ме ре жа є єди ною те ри торіаль ною си с те мою, яка ут -
во рюється з ме тою: поліпшен ня умов для фор му ван ня та віднов лен ня
довкілля; підви щен ня при род но-ре сурс но го по тенціалу те ри торії Ук раїни, збе -
ре жен ня ланд шафт но го та біорізно маніття, місць осе лен ня та зро с тан ня
цінних видів тва рин но го і рос лин но го світу, ге не тич но го фон ду, шляхів
міграції тва рин.

За цим За ко ном фор му ван ня еко ме режі має здійсню ва ти ся шля хом поєднан -
ня те ри торій та об’єктів при род но-за повідно го фон ду, а та кож інших те ри торій,
які ма ють особ ли ву цінність для охо ро ни довкілля і відповідно до за конів та
міжна род них зо бов’язань Ук раїни підля га ють особ ливій охо роні. За ко ном виз -
на че но ме ханізми за без пе чен ня та ко го поєднан ня у про цесі здійснен ня
відповідно го про ек ту ван ня, вре гу ль о ва но пи тан ня дер жав но го уп равління у цій
сфері, по вно ва жен ня відповідних ор ганів, по ря док ко ор ди нації їх діяль ності,
виз на чен ня ре жи му ок ре мих те ри торій, здійснен ня обліку та моніто рин гу те ри -
торій та об’єктів еко логічної ме режі, а та кож інші важ ливі пи тан ня.  

Ра зом з тим, ба га торічна прак ти ка ре алізації ви мог цьо го За ко ну, засвідчи -
ла, що цей за ко но дав чий акт до цьо го ча су не спри чи нив очіку ва ний ре гу лю ю -
чий вплив на вирішен ня цьо го важ ли во го за вдан ня за галь но дер жав но го та й
міжна род но го зна чен ня.

Про ве де не досліджен ня засвідчи ло, що в інте ре сах удо с ко на лен ня пра во -
вих за сад фор му ван ня та роз вит ку національ ної еко логічної ме режі в Ук раїні
особ ли ву ува гу не обхідно звер ну ти на такі найбільш прин ци пові та ак ту альні
пи тан ня.

Ви хо дя чи з прин ципів ста ло го роз вит ку, по тре бує уточ нен ня на уко ве ро -
зуміння сут ності, пра во во го змісту са мо го по нят тя еко логічної ме режі, йо го
місця в си с темі те орії еко логічно го пра ва, те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни,
пла ну ван ня те ри торій, прак тиці міжна род но го, на сам пе ред транс кор дон но го,
співробітництва Ук раїни з інши ми дер жа ва ми, ви ко нан ня зо бов’язань на шої
дер жа ви за міжна род ни ми до го во ра ми.

Вва жа ли б за доцільне роз гля да ти еко логічну ме ре жу як цілісну те ри -
торіаль ну си с те му, яка фор мується для за без пе чен ня збе ре жен ня ланд шафт но -
го, біотич но го та іншо го при род но го різно маніття на ос нові збе ре жен ня
найбільш цінних в еко логічно му відно шенні те ри торій у поєднанні з інте ре са -
ми за без пе чен ня спри ят ли во го для жит тя і здо ров’я лю ди ни довкілля, до сяг -
нен ня цілей ста ло го роз вит ку шля хом гар монійно го уз го д жен ня еко номічних,
соціаль них, еко логічних, гу манітар них та інших інте ресів суспільства.

Для на дан ня на уко вої обґрун то ва ності, єдності та уз го д же ності за ко но -
твор чим та ор ганізаційно-пра во вим, на уко вим та іншим діям не обхідно по си -
лити стра тегічність у пла ну ванні роз вит ку на сам пе ред клю чо вих те ри торій
еко ме режі в Ук раїні, роз ро би ти та за твер ди ти су час ний стра тегічний до ку мент
дов го ст ро ко во го ха рак те ру, яким мог ла б ста ти за галь но дер жав на про гра ма
роз вит ку си с те ми при род них те ри торій та об’єктів, що підля га ють особ ливій
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охо роні. Ад же термін дії раніше діючої про гра ми що до пер спек тив но го роз -
вит ку за повідної спра ви, за твер д же ної по ста но вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни
від 22 ве рес ня 1994 ро ку № 177/94-ВР дав но закінчив ся, а вже зга да на За галь -
но дер жав на про гра ми фор му ван ня національ ної еко логічної ме режі Ук раїни
не охоп лює усі пов’язані з цією сфе рою пи тан ня, а термін її дії та кож
закінчується ближ чим ча сом.

Сталість си с те ми при ро до охо рон них те ри торій знач ною мірою за ле жить
від вдо с ко на лен ня еко номічних, фінан со во-пра во вих ме ханізмів  ре гу лю ван ня
роз вит ку на сам пе ред клю чо вих те ри торій еко логічної ме режі, об сягів і
стабільності фінан су ван ня. Звер тає на се бе ува гу хронічна не до статність
фінан су ван ня на сам пе ред найбільш цінних з еко логічної точ ки зо ру те ри торій,
зо к ре ма, при род них та біос фер них за повідників, національ них при род них
парків, об ме женість їх мож ли во с тей не ли ше на одер жан ня на леж но го фінан -
су ван ня з дер жав но го бю д же ту, а й на до дат ко ве за лу чен ня коштів за ра ху нок
на дан ня відповідних по слуг, з інших дже рел, пе релік яких має бу ти суттєво
роз ши ре ний; за зна че ним дер жав ним ус та но ва ми слід на да ти мож ливість
вільно роз по ря д жа тись фінан со ви ми ре сур са ми, одер жа ни ми ни ми до дат ко во
до бю д жет них асиг ну вань.

Не обхідно де таль но ско ре гу ва ти й по ря док відшко ду ван ня збитків, за -
подіяних влас ни кам зе мель них діля нок або зем ле ко ри с ту ва чам, а та кож ор га -
нам місце во го са мо вря ду ван ня у зв’яз ку з ви лу чен ням зе мель них діля нок для
ство рен ня та роз ши рен ня при род них те ри торій, що особ ли во охо ро ня ють ся,
при ре зер ву ванні зе мель для ство рен ня і роз ши рен ня та ких те ри торій, вклю -
ченні їх до скла ду еко логічної ме режі, а та кож за про ва д женні відповідних об -
ме жень гос по дарсь кої діяль ності.

З ви ко ри с тан ням су час них геоінфор маційних тех но логій, відповідних
технічних та про грам них за собів має бу ти за без пе че но ве ден ня дер жав но го
ка да с т ру, інших си с тем обліку при род них те ри торій, що особ ли во охо ро ня -
ють ся, об’єктів дер жав но го при род но-за повідно го фон ду, еко логічної ме режі,
за без пе че но за галь но до с тупність відповідних да них, вдо с ко на ле но відповідні
по ряд ки та ме то ди ки.

Про ве де ний аналіз засвідчив, що прак ти ка роз роб лен ня схем еко логічної
ме режі ок ре мих регіонів знач ною мірою не уз го д жується з ви мо га ми чин но го
За ко ну. Ре жим особ ли вої охо ро ни фак тич но по ши рюється ли ше на те ри торії
еко ме режі, які вже особ ли во охо ро ня ють ся за за ко но дав ст вом Ук раїни про
при род но-за повідний фонд, вод ним, зе мель ним, фа уністич ним, фло ри с тич -
ним, лісо вим за ко но дав ст вом. 

Має бу ти суттєво удо с ко на ле на нор ма тив но-ме то дич на ос но ва про ек ту ван -
ня еко логічної ме режі. При цьо му доцільно пе ред ба чи ти роз роб лен ня та за -
твер д жен ня нор ма тивів для про ек ту ван ня струк тур них еле ментів еко логічної
ме режі в умо вах різних при род них зон та регіонів з ура ху ван ням рівня ан т ро -
по ген ної зміне ності те ри торій та інших фак торів.

За ко но дав чо слід чіткіше вре гу лю ва ти пи тан ня що до ре жи му спо луч них та
віднов лю ва них те ри торій з тим, щоб во ни змог ли ре аль но ви ко ну ва ти по кла -
дені на них функції. 
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З точ ки зо ру за галь ної те орії пра ва не мож на виз на ти та кож ви прав да ною
си ту ацію, за якої ста тус зе мель в ме жах те ри торій та об’єктів, що вхо дять до
скла ду еко логічної ме режі, фак тич но виз на чається еко логічним за ко но дав ст -
вом і ли ше відси лоч но вре гу ль о ваний зе мель ним за ко но дав ст вом. Вва жаємо,
що з ме тою за без пе чен ня си с тем но го роз вит ку вітчиз ня но го за ко но дав ст ва, не -
до пу щен ня колізій між нор ма ми різних актів за ко но дав ст ва, уник нен ня дуб лю -
ван ня, ви ник нен ня інших про блем пи тан ня ре жи му та ких зе мель ма ють бу ти
на леж но вре гу ль о вані у Зе мель но му ко дексі Ук раїни. Слід впо ряд ку ва ти й пи -
тан ня що до по ряд ку зміни меж те ри торій та об’єктів при род но-за повідно го
фон ду, на сам пе ред за галь но дер жав но го зна чен ня, оскільки стат тя 150 Зе мель -
но го ко дек су не пра вомірно поєднує ча сом неспівставні інте ре си роз вит ку
сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва та збе ре жен ня довкілля, цінних при род -
них ком плексів та інших об’єктів. На укові за са ди ре гу лю ван ня пи тань виз на -
чен ня та ви ко ри с тан ня спо луч них, віднов лю ва них, транс кор дон них еле ментів
еко логічної ме режі, на сам пе ред при род них за повідників, біос фер них за -
повідників, національ них парків, відповідних ко ри дорів ство рю ють умо ви для
підви щен ня ефек тив ності фор му ван ня еко логічної ме режі в Ук раїні,  пла ну -
ван ня те ри торій.

Про аналізо ва ний досвід пра во во го ре гу лю ван ня що до еко логічної ме режі
за за ко но дав ст вом Євро пейсь ко го Со ю зу, ок ре мих дер жав, ре ко мен дацій
міжна род них ор ганізацій, інших міжна род них до ку ментів, прак ти ки їх за сто -
су ван ня засвідчив знач ною мірою спорідненість про блем фор му ван ня еко -
логічної ме режі в Ук раїні та інших дер жа вах, що ство рює умо ви для даль шо -
го роз вит ку міжна род но го співробітництва, роз ши рен ня ви ко ри с тан ня в Ук -
раїні за рубіжно го досвіду, а та кож для по пу ля ри зації у світі вітчиз ня но го
досвіду, зо к ре ма що до спеціаль но го ре гу лю ван ня пи тань фор му ван ня еко -
логічної ме режі на рівні за ко ну.

Особ ли во ак ту аль ним є ство рен ня пра во вих ме ханізмів інте г рації чин ників
фор му ван ня еко логічної ме режі як важ ли во го еле мен ту си с те ми те ри -
торіаль но го ус т рою дер жа ви, при прий нятті уп равлінських рішень для більш
повно го уз го д жен ня роз вит ку еко логічної ме режі з те ри торіаль ною ор га -
нізацією еко номічної діяль ності, на сам пе ред що до фор му ван ня транс порт них
ко ри дорів, пріори тет них на прямів гос по дарсь кої діяль ності на відпо відних те -
ри торіях. 

Для ефек тив но го впро ва д жен ня ви мог за ко но дав ст ва що до еко логічної ме -
режі слід удо с ко на ли ти ор ганізаційний ме ханізм та про це ду ри за без пе чен ня
роз вит ку відповідної те ри торіаль ної струк ту ри на ос нові по етап но го пла ну -
валь но го про це су на рівні адміністра тив них рай онів, об ла с тей та в про цесі
роз роб лен ня зве де ної схе ми для Ук раїни як скла до вої ча с ти ни Ге не раль ної
схе ми пла ну ван ня те ри торії Ук раїни. 

З ме тою за без пе чен ня стабільності еко логічної ме режі, послідо вності при
її фор му ванні по тре бу ють уз го д жен ня ви мо ги що до  роз вит ку еко логічної ме -
режі з прин ци па ми та кон крет ни ми нор ма ми цивільно го, гос по дарсь ко го, зе -
мель но го та іншо го при ро до ре сурс но го за ко но дав ст ва, си с те мою опо дат ку ван -
ня, бю д жет но го ре гу лю ван ня. Зни жен ню рівня конфліктності інте ресів, су пе -
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реч ності, за лу чен ню до дат ко вих коштів та інших ре сурсів для роз вит ку еко -
логічної ме режі спри я ло б за про ва д жен ня у цій сфері відповідних   ме ханізми
публічно-при ват но го парт нер ст ва, зміст яко го, сфе ри йо го за сто су ван ня в Ук -
раїні  за ко но дав ст вом про по нується суттєво роз ши ри ти.

Як пра ви ло, в ос нові ба га ть ох су пе реч но с тей, які яс к ра во ви яв ля ють ся і у
про цесі фор му ван ня та роз вит ку еко логічної ме режі, ле жить кон ку ренція між
за галь но дер жав ни ми, регіональ ни ми, місце ви ми інте ре са ми, інте ре са ми ок ре -
мих гро ма дян. Си ту ацію ще більш по си лю ють не до стат ня вре гу ль о ваність зе -
мель них відно син що до те ри торій, які особ ли во охо ро няються, а та кож
відсутність чітко го роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної та ко му наль ної влас ності
(не зва жа ю чи на на явність відповідно го за ко ну). 

Фор му ван ня еко логічної ме режі має здійсню ва ти ся за ре зуль та та ми де таль -
но го аналізу та ких інте ресів, особ ли во с тей кон крет ної те ри торії, виз на чен ня її
цінності для цілей збе ре жен ня ланд шафт но го, біотич но го та іншо го різно -
маніття, оцінки її здат ності ви ко ну ва ти виз на чені за ко ном функції од но го зі
струк тур них еле ментів еко логічної ме режі, вста нов лен ня та за твер д жен ня
чітко виз на че но го ре жи му при ро до ко ри с ту ван ня. Відповідно і підра ху нок
площі національ ної еко логічної ме режі має ви ко ну ва ти ся ли ше за за твер д же -
ни ми відповідни ми про ек та ми, зем лев по ряд ною до ку мен тацією з ви не сен ням
в на ту ру рішень, пе ред ба че них схе ма ми фор му ван ня еко логічної ме режі.

Роз роб лен ня відповідно го ме то дич но го за без пе чен ня має вра ху ва ти на ко -
пи че ний досвід у рам ках ви ко нан ня чис лен них на уко во-дослідних робіт з цієї
те ма ти ки в різно манітних ус та но вах Ук раїни, міжна родні ре ко мен дації та
досвід, ви мо ги міжна род них угод, сто ро ною яких є Ук раїна. Для цілей роз роб -
лен ня ме то ди ки не обхідно ви ко на ти відповідний аналіз і роз ро би ти на укові ре -
ко мен дації що до кри теріїв та по ряд ку вклю чен ня зе мель різних ка те горій до
скла ду еле ментів еко логічної ме режі, пе ред ба чив ши обов’яз ковість вра ху ван -
ня ста ту су зе мель та струк ту ри еко логічної ме режі в ма теріалах зем лев по ряд -
ної до ку мен тації.

За ре зуль та та ми ви ко на но го досліджен ня з ура ху ван ням ви ще заз на че них
найбільш прин ци по вих по зицій підго тов ле но мо но графію, яка ближ чим ча сом
має вий ти з дру ку, а та кож про по зиції що до вне сен ня змін до чин но го за ко но -
дав ст ва, спря мо вані на за без пе чен ня ре алізації в Ук раїні за вдань зі ство рен ня
еко логічної ме режі як невід’ємної скла до вої її за галь ноєвро пейсь кої си с те ми.

1. Спра воч ник по за по вед но му де лу. – К. «Уро жай», 1988. – С. 168. 2. Рей мерс Н.Ф.,
Штиль марк Ф.Р. Осо бо ох ра ня е мые при род ные тер ри то рии. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
3. General Guidelines for the Development of the Pan-European Ecological Network /
Committee for the Activities of the council of Europe in the field of Biological and Landscape
Diversity // Nature and environment, No. 107. – Council of Europe Publishing, 2000.
4. European Ecological Network [Еле к трон ний ре сурс] / Офіційний веб-сайт ініціати ви. –
Ре жим до сту пу: http://www.eeconet.org/eeconet. 5. Всеєвро пейсь ка стра тегія збе ре жен ня
біологічно го та ланд шафт но го різно маніття [Еле к трон ний ре сурс] // За ко но дав ст во Ук -
раїни. – Ре жим до сту пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_711. 
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УДК 349.6
О. В. ЧОР НО УС,

кан ди дат юри дич них на ук

ДЕ ЯКІ АС ПЕК ТИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ЖИ МУ ОБ’ЄКТІВ 
ЧЕР ВО НОЇ КНИ ГИ УК РАЇНИ

У статті аналізується пра во вий ре жим рідкісних та зни ка ю чих видів тва рин та
рос лин в Ук раїні, що є об’єкта ми Чер во ної кни ги Ук раїни. Виз на ча ють ся ха рак те ри с -
ти ки цих об’єктів як та ких, що ма ють еко логічну, еко номічну, на уко ву, куль тур ну та
соціаль ну цінність, є унікаль ни ми, не по втор ни ми і невідтво рю ва ни ми при род ни ми ре -
сур са ми. Роз гля да ють ся особ ли вості пра ва влас ності та пра ва ко ри с ту ван ня ци ми
при род ни ми об’єкта ми. Досліджу ють ся де які за хо ди, що за сто со ву ють ся з ме тою за -
без пе чен ня їх охо ро ни, а та кож ок ремі ас пек ти юри дич ної відповідаль ності. Ак ту -
альність да но го досліджен ня зу мов ле на виз нан ням цінності при род них ре сурсів для
існу ван ня люд ст ва та тяж ких наслідків втра ти біологічно го різно маніття для те -
перішньо го та май бут нь о го по колінь. 

Клю чові сло ва: рідкісні ви ди тва рин та рос лин, зни ка ючі ви ди тва рин та рос лин,
Чер во на кни га Ук раїни.

Чер но ус О. В. Не ко то рые ас пек ты правового ре жи ма объ ек тов Крас ной кни ги

Ук ра и ны

В ста тье ана ли зи ру ет ся пра во вой ре жим ред ких и ис че за ю щих ви дов рас те ний и
жи вот ных в Ук ра и не, яв ля ю щих ся объ ек та ми Крас ной кни ги Ук ра и ны. Оп ре де ля ют ся
ха рак те ри с ти ки этих объ ек тов, как име ю щих эко ло ги че с кую, эко но ми че с кую, на уч ную,
куль тур ную и со ци аль ную цен ность, яв ля ю щих ся уни каль ны ми, не по вто ри мы ми и не во -
зоб нов ля е мы ми при род ны ми ре сур са ми. Рас сма т ри ва ют ся осо бен но с ти пра ва соб ст -
вен но с ти и пра ва поль зо ва ния дан ны ми при род ны ми объ ек та ми. Ис сле ду ют ся не ко то -
рые ме ро при я тия, при ме ня е мые с це лью обес пе че ния их ох ра ны, а так же от дель ные
ас пек ты юри ди че с кой от вет ст вен но с ти. Ак ту аль ность дан но го ис сле до ва ния обус -
лов ле на цен но с тью при род ных ре сур сов для су ще ст во ва ния че ло ве че ст ва и се рь ез ны ми
по след ст ви я ми по те ри би о ло ги че с ко го раз но об ра зия для на сто я ще го и бу ду щих по ко -
ле ний. 

Клю че вые сло ва: ред кие ви ды жи вот ных и рас те ний, ис че за ю щие ви ды жи вот ных
и рас те ний, Крас ная кни га Ук ра и ны. 

Сhernous O. V. Several aspects of the legal regime of the objects protected by Red

Book of Ukraine

The article provides an analysis of legal regime of rare and threatened species in Ukraine.
They are considered as objects of Red Book of Ukraine. As their features are mentioned their
ecological, economic, scientific, cultural and social values, their uniqueness, and not repro-
ducibility. Some aspects of ownership and right of use of these species, and measures that have
been applied for their conservation and legal responsibility are analyzed too. The urgency of
the research is specified by the value of natural resources for human beings and grave conse-
quences of biological diversity loss both for present and future generations.
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Об’єкти тва рин но го і рос лин но го світу є невід’ємним еле мен том сталого
роз вит ку, гло бальні стра тегії дій що до яко го бу ли виз на чені у Кон венції про

297РОЗДІЛ 6 • Проблеми екологічного та космічного права



охо ро ну біологічно го різно маніття від 5 черв ня 1992 р.1 Стра тегією цих дій
було виз на че но три ос новні цілі: збе ре жен ня біологічно го різно маніття (далі –
біорізно маніття), ста ле ви ко ри с тан ня йо го ком по нентів, спільне одер жан ня на
спра вед ливій і рівній ос нові ви год, пов’яза них із ви ко ри с тан ням ге не тич них
ре сурсів. Дані цілі за кла дені в ос но ву су час ної еко логічної політи ки на всіх
рівнях ви ко нан ня по ло жень міжна род них кон венцій та до го ворів. Так, що до
збе ре жен ня біологічно го різно маніття у статті 2 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну
кни гу Ук раїни» № 3055-III вiд 7 лю то го 2002 р.2 закріпле но, що: «Важ ли вим
за вдан ням су час но го суспільства є по пе ре д жен ня зник нен ня та ких видів із
при ро ди, за без пе чен ня збе ре жен ня їх ге но фон ду». 

В про цесі вирішен ня пи тан ня про збе ре жен ня ви до во го різно маніття тва -
рин і рос лин пер шо чер го вої ува ги по тре бу ють най в раз ливіші біологічні ви ди,
а са ме ви ди тва рин і рос лин, які є рідкісни ми в си лу при род них особ ли во с тей
або які опи ни ли ся під за гро зою зник нен ня в ре зуль таті пря мо го чи опо се ред -
ко ва но го впли ву людсь кої діяль ності. Їх збе ре жен ня має ве ли ке зна чен ня для
підтри ман ня еко логічної рівно ва ги в при роді, за до во лен ня по треб суспільства
і фор му ван ня мо раль них цінно с тей. Зо к ре ма, слід по го ди ти ся з вис нов ком
Д. П. Дічю те про на явність п’яти го ло вних ар гу ментів на ко ристь
невідклад но го розв’язан ня про бле ми збе ре жен ня рідкісних та зни ка ю чих
видів тва рин і рос лин – еко логічно го, еко номічно го, на уко во го, етич но го та
ес те тич но го3. На роз ви ток да ної кон цепції у сфері охо ро ни ди кої фа у ни
В. П. Ти хий, з ура ху ван ням праць С. С. Кон стантініді та В. В. Пе т ро ва, виз на -
чив ви ще заз на чені ар гу мен ти як ас пек ти соціаль ної цінності ди кої фа у ни та
ско ро тив їх до трьох ос нов них груп: еко логічний, еко номічний та на уко во-
куль тур ний ас пек ти. На на шу дум ку, істот ної різниці у зна ченні, змісті кож но -
го з ар гу ментів Д. П. Дічю те та ас пектів соціаль ної цінності ди кої фа у ни
В. П. Ти хо го немає. Крім то го, зга дані ас пек ти соціаль ної цінності мо жуть бу -
ти за сто со вані і до об’єктів рос лин но го світу у шир шо му зна ченні. Слід по го -
ди ти ся із вис нов ком В. П. Ти хо го, що за зна чені ас пек ти соціаль ної цінності ди -
кої фа у ни (а та кож об’єктів рос лин но го світу – О. Ч.) обу мов лю ють різні на -
пря ми людсь кої діяль ності, пов’яза ної з ек сплу а тацією (ви ко ри с тан ням)
об’єктів тва рин но го світу (та рос лин но го світу – О. Ч.) для за до во лен ня ма -
теріаль них та ду хов них по треб, їх охо ро ною та відтво рен ням4.

От же, еко логічні, еко номічні, на укові, куль турні та соціальні цінності
рідкісних та зни ка ю чих видів тва рин і рос лин, їх невідтво рю ваність, а та кож
тен денції роз вит ку міжна род но-пра во вих за ходів з охо ро ни біологічно го
різно маніття в національ но му за ко но давстві Ук раїни та їх відповідність куль -
тур но му й політич но му роз вит кові на шо го суспільства зу мов лю ють ак ту -
альність да ної те ми. Ок ре мі ас пек ти да но го пи тан ня досліджу ва лись у пра цях
А. П. Ге ть ма на, Д. П. Дічю те, А. Б. Іско ян, І. І. Ка ра ка ша, Н. Р. Ма ли ше вої,
В. Л. Мун тя на, В. В. Пе т ро ва, В. К. По по ва, П. В. Ти хо го, Ю. С. Шем шу чен ка
та інших. При цьо му слід виз на ти відсутність грун тов но го досліджен ня пра во -
во го ре жи му об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни, яке відповіда ло б су час но му
рівню роз вит ку ук раїнсько го суспільства.

За без пе чен ня особ ли вої охо ро ни рідкісних і та ких, що пе ре бу ва ють під
загро зою зник нен ня, видів тва рин і рос лин, які зустрічають ся в при род них
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умо вах на те ри торії Ук раїни, в ме жах її те ри торіаль них вод, кон ти нен таль но -
го шель фу та ви ключ ної (морсь кої) еко номічної зо ни, здійснюється шля хом їх
за не сен ня до Чер во ної кни ги Ук раїни5 (далі – об’єкти Чер во ної кни ги Ук раї -
ни). Дані при родні об’єкти на бу ва ють особ ли во го пра во во го ста ту су і їх пра -
во вий ре жим відрізняється від зви чай но го ре жи му об’єктів тва рин но го світу
та об’єктів рос лин но го світу. 

Чер во на кни га Ук раїни є офіційним дер жав ним до ку мен том, зміст якої
виз на чається ч. 1 статті 3 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни».
Рідкісні та зни ка ючі ви ди тва рин і рос лин, що за не сені до Чер во ної кни ги, є
унікаль ни ми, не по втор ни ми та невідтво рю ва ни ми при род ни ми ре сур са ми. Че -
рез ці ха рак те ри с ти ки во ни виз на ча ють ся «своєрідни ми пам’ят ка ми жи вої
при ро ди»6 та виз на ють ся ча с ти ною Всесвітньої при род ної спад щи ни люд ст ва.
А Чер во на кни га, за сло ва ми Н. Р. Ма ли ше вої, виз нається од ним з ка дастрів
при род них об’єктів, що ве дуть ся в Ук раїні7.

З ог ля ду на ви ще ви кла де не, мож на зга да ти сло ва Д. П. Дічю те, що об’єкти
тва рин но го й рос лин но го світу фор маль но виз на ють ся об’єкта ми Чер во ної
кни ги з ог ля ду на їх ха рак те ри с ти ку як рідкісних і та ких, що пе ре бу ва ють під
за гро зою зник нен ня, чи меш ка ють (зро с та ють) на об ме же них те ри торіях, чи
при сто со вані до жит тя ли ше у спеціаль них умо вах, або чи сельність та аре ал
яких ма ють стійку тен денцію до ско ро чен ня під пря мим чи опо се ред ко ва ним
впли вом людсь кої діяль ності8. На сьо годнішній день та ке виз на чен ня об’єктів
Чер во ної кни ги за зна ло змін. Зо к ре ма, спірним є пи тан ня про виз нан ня
об’єкта ми Чер во ної кни ги видів, що «меш ка ють (зро с та ють) на об ме же них
те ри торіях чи при сто со вані до жит тя ли ше у спеціаль них умо вах». На до да ток
до цьо го слід за зна чи ти, що вітчиз ня не за ко но дав ст во пішло по шля ху виз нан -
ня об’єкта ми Чер во ної кни ги тих видів, що «постійно або тим ча со во пе ре бу -
ва ють (зро с та ють) у при род них умо вах». Та ке виз на чен ня об’єктів Чер во ної
кни ги є логічним з ог ля ду на ха рак те ри с ти ку об’єктів еко логічно го пра ва як та -
ких, що ма ють зв’язок з при ро дою. У зв’яз ку із цим до спірних на ле жить і пи -
тан ня про те, чи є «об’єкт, при сто со ва ний до жит тя у спеціаль них умо вах»,
об’єктом Чер во ної кни ги, а чи він є об’єктом ко лекціону ван ня. 

Об’єкти тва рин но го та рос лин но го світу, за не сені до Чер во ної кни ги, ма -
ють за гальні оз на ки тва рин і рос лин з пев ни ми особ ли во с тя ми, зу мов ле ни ми
пра во вим ре жи мом Чер во ної кни ги (див., на при клад, стат тю 3 За ко ну Ук раїни
«Про рос лин ний світ» № 591-ХІV від 9 квітня 1999 р.9, ч. 1 статті 3 За ко ну Ук -
раїни «Про тва рин ний світ» №2894-ІІІ від 13 груд ня 2001 р.10). Зо к ре ма, такі
їхні до дат кові ри си, як рідкісність та пе ре бу ван ня під за гро зою зник нен ня, є
підста вою для виз нан ня їх об’єкта ми Чер во ної кни ги Ук раїни. В той же час ча -
с ти ни ди ких тва рин (ро ги, шкіра то що) та про дук ти їх життєдіяль ності (мед,
віск то що), які виз на ють ся об’єкта ми тва рин но го світу та на які по ши рюється
дія За ко ну Ук раїни «Про тва рин ний світ», не виз на ють ся об’єкта ми Чер во ної
кни ги Ук раїни. В той же час во ни відігра ють важ ли ву роль у до три манні пра -
во во го ре жи му Чер во ної кни ги Ук раїни. Це зу мов ле но особ ли во с тя ми ви ко ри -
с тан ня об’єктів Чер во ної кни ги, в то му числі про дуктів їх життєдіяль ності, що
мо жуть бу ти до ка за ми пра во по ру шень у даній сфері.
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Охо ро ни по тре бу ють та кож об’єкти тва рин но го і рос лин но го світу, які не
вхо дять до ко ла об’єктів Чер во ної кни ги й не роз гля да ють ся як такі, що мо -
жуть бу ти за не сені до неї. Це по яс нюється не обхідністю підтри ман ня еко -
логічної рівно ва ги в при роді та при род ним лан цю гом хар чу ван ня. Та ким чи -
ном, доцільним є за сто су ван ня та кож інших за ходів що до охо ро ни еко си с те ми
в ціло му та у ком плексі із за хо да ми, пе ред ба че ни ми що до охо ро ни об’єктів
Чер во ної кни ги Ук раїни.

За леж но від ста ну і сту пе ня за гро зи зник нен ня виділя ють сім ка те горій
об’єктів тва рин но го і рос лин но го світу, що за но сять ся до Чер во ної кни ги Ук -
раїни: зниклі, зниклі в при роді, зни ка ючі, враз ливі, рідкісні, не оцінені, не до -
стат ньо відомі. Цей пе релік ка те горій не є ви черп ним, оскільки Національ ною
комісією з пи тань Чер во ної кни ги Ук раїни, згідно з ч. 2 статті 13 За ко ну Ук -
раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни», мо же бу ти вне се но про по зиції про вста -
нов лен ня й інших ка те горій видів тва рин но го і рос лин но го світу, що за но сять -
ся до Чер во ної кни ги Ук раїни. При цьо му слід за зна чи ти, що роз ши рен ня ка -
те горій да них об’єктів не оз на чає по кра щен ня якості за сто су ван ня за ходів що -
до їх охо ро ни і має відповіда ти Пе реліку ка те горій та кри теріїв Чер во но го спи -
с ку Міжна род но го со ю зу охо ро ни при ро ди. Дані ви ди тва рин і рос лин є пред -
ме том спеціаль ної охо ро ни по всій те ри торії Ук раїни, не за леж но від гру пи, до
якої во ни відне сені у Чер воній книзі Ук раїни. Національ не за ко но дав ст во Ук -
раїни вста нов лює та кож за бо ро ну їх спеціаль но го ви ко ри с тан ня (ко лекціону -
ван ня, зби ран ня, мис лив ст во, ви лов та інше) або зміну умов їх меш кан ня. Та -
ким чи ном, об’єкти Чер во ної кни ги Ук раїни ма ють спеціаль ний пра во вий ста -
тус, що ґрун тується, перш за все, на за без пе ченні їх охо ро ни дер жа вою. 

Ча с ти на 2 статті 12 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни» виз на чає
пе релік відо мо стей про об’єкти Чер во ної кни ги Ук раїни, які підля га ють
закріплен ню в да но му до ку менті. Фор ма по дан ня цих відо мо стей до Чер во ної
кни ги Ук раїни виз на чається Національ ною комісією з пи тань Чер во ної кни ги
Ук раїни. На жаль, не всі ви ще заз на чені дані виз на ча ють ся у Чер воній книзі Ук -
раїни. Так, се ред «дис кусійних» відо мо стей є за хо ди з охо ро ни біологічно го
ви ду та ви мо ги що до ре жи му збе ре жен ня по пу ляцій. На при клад, при опи су
ли шай ни ку Ро че ла во до ро с те подібна відсутні гра фи з опи сом ви мог що до ре -
жи му збе ре жен ня по пу ляцій, відо мо стей про йо го розмно жен ня або роз ве ден -
ня у спеціаль но ство ре них умо вах11.

Офіційне ви дан ня та роз пов сю д жен ня Чер во ної кни ги Ук раїни, згідно з ч. 6
статті 12 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни», за без пе чує Кабінет
Міністрів Ук раїни не рідше од но го ра зу на 10 років. З 1980 р. відбу ло ся три
видан ня Чер во ної кни ги Ук раїни при близ но че рез од на ко вий проміжок ча су.
Хо ча ме тою ви дан ня цих книг є га ран ту ван ня та за без пе чен ня охо ро ни рід -
кісних та зни ка ю чих видів тва рин та рос лин, спо с терігається збільшен ня їх
кількості в на ступ них ви дан нях Чер во ної кни ги Ук раїни, порівня но з по пе -
редніми ви дан ня ми. От же, про тя гом ос танніх трид ця ти років існу ють фак то -
ри, які є пе ре по ною у до сяг ненні успіху в при ро до охо ронній справі в Ук раїні.
Се ред цих фак торів мож на на зва ти: роз ви ток інфра с т рук ту ри та ур банізацію,
за бруд нен ня, ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів по над доз во лені нор ми та вис -
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на жен ня ди ких видів тва рин і рос лин, фрагментація та руй ну ван ня ланд шаф -
ту в ре зуль таті господарської діяль ності, впро ва д жен ня чу жорідних біоло гіч -
них видів (на при клад ге не тич но мо дифіко ва них ор ганізмів), ге не тич не за бруд -
нен ня, зміна кліма ту та інше.

Дис кусійни ми є пи тан ня про пра во влас ності на об’єкти Чер во ної кни ги
Ук раїни і пра во ви ко ри с тан ня цих об’єктів. Ча с ти на 1 статті 5 За ко ну Ук раїни
«Про Чер во ну кни гу Ук раїни» виз на чи ла, що об’єкти Чер во ної кни ги Ук раїни
на ле жать до при род них ре сурсів за галь но дер жав но го зна чен ня і підля га ють
особ ливій охо роні на всій те ри торії Ук раїни, у ме жах її кон ти нен таль но го
шель фу та ви ключ ної (морсь кої) еко номічної зо ни. Дані при родні ре сур си,
згідно зі стат тею 13 Кон сти туції Ук раїни, є об’єкта ми пра ва влас ності Ук раїн -
сько го на ро ду. Ра зом з тим у чин но му за ко но давстві Ук раїни закріпле но пра во
дер жав ної та ко му наль ної влас ності на об’єкти Чер во ної кни ги Ук раїни (див.,
зо к ре ма, стат тю 6 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни»). З ура ху ван -
ням по ло жень Кон венції про міжна род ну торгівлю ви да ми ди кої фа у ни і фло -
ри, що пе ре бу ва ють під за гро зою зник нен ня, від 3 бе рез ня 1973 р. (СІТЕС)12

на бу ли роз вит ку та кож нор ми про пра во при ват ної влас ності на дані об’єкти13. 
Зва жа ю чи на охо рон ний ре жим об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни, логічним

є вис но вок, що ви ко нан ня суб’єктом по вно ва жень влас ни ка не по вин но за вда -
ва ти шко ди та ко му об’єктові. Зо к ре ма, у ч. 2 статті 5 За ко ну Ук раїни «Про Чер -
во ну кни гу Ук раїни» бу ло виз на че но, що у пе ред ба че но му за ко ном по ряд ку
пра ва влас ників об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни мо жуть бу ти об ме жені в
інте ре сах охо ро ни цих об’єктів, на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща та за -
хи с ту прав гро ма дян. Ра зом з тим у статті 54 За ко ну Ук раїни «Про тва рин ний
світ» бу ло вста нов ле но, що з ме тою за без пе чен ня еко си с тем но го підхо ду до
охо ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща та в інте ре сах охо ро ни, раціональ но го ви -
ко ри с тан ня й відтво рен ня тва рин но го світу пра ва влас ників і ко ри с ту вачів
землі, лісів, вод них об’єктів та інших при род них ре сурсів мо жуть бу ти об ме -
жені за ко ном і на них мо жуть по кла да ти ся відповідні обов’яз ки згідно із за ко -
ном. Що до об’єктів рос лин но го світу та ка нор ма відсут ня, але на прак тиці дані
пи тан ня ре гу лю ють ся че рез пра во вий ре жим об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни.

Не менш ак ту аль ним пи тан ням в юри дичній на уці, по ряд з об ме жен ням
пра ва при ват ної влас ності, є йо го при пи нен ня. Во но пе ред ба чається в за ко но -
давстві про тва рин ний світ (зо к ре ма, у статті 8 За ко ну Ук раїни «Про тва рин -
ний світ») і за сто со вується до об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни в за галь но му
по ряд ку. Що до об’єктів рос лин но го світу такі за хо ди ус клад ню ють ся при род -
ни ми ха рак те ри с ти ка ми са мо го об’єкта. При пи нен ня пра ва при ват ної влас -
ності тяг не за со бою пе ре да чу цьо го об’єкта дер жаві. До ки об’єкт рос лин но го
світу пов’яза ний з на вко лишнім се ре до ви щем (зо к ре ма ґрун том), він є
об’єктом еко логічно го пра ва. В іншо му ви пад ку він пе ре хо дить до ка те горії
об’єктів цивільно го пра ва14. А при пи нен ня пра ва влас ності на при род ний ком -
плекс, де зна хо дить ся да ний об’єкт рос лин но го світу, за не се ний до Чер во ної
кни ги Ук раїни, мо же при зве с ти до по ру шен ня цивільно-пра во во го прин ци пу
не по руш ності пра ва влас ності. Та ким чи ном, вирішен ня пи тан ня про при пи -
нен ня пра ва при ват ної влас ності на об’єкти тва рин но го світу, за не сені до Чер -
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во ної кни ги Ук раїни, технічно і юри дич но більш мож ливі, аніж такі самі дії
що до об’єктів рос лин но го світу.

Іншим важ ли вим пи тан ням у даній сфері еко логічних пра вовідно син є ви -
ко ри с тан ня об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни. При цьо му слід за зна чи ти, що
пра во ве ре гу лю ван ня за галь но го ви ко ри с тан ня при род них об’єктів, за не се них
до Чер во ної кни ги Ук раїни, не вста нов ле не з ог ля ду на спе цифіку пра во во го
ре жи му цих об’єктів як та ких. За галь не ви ко ри с тан ня об’єктів тва рин но го
світу та об’єктів рос лин но го світу, виз на че не у За ко нах Ук раїни «Про охо ро ну
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща Ук раїни», «Про тва рин ний світ» та
«Про рос лин ний світ», за своїм змістом відповідає за галь ним по ло жен ням ви -
ко ри с тан ня об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни. Відмінність по ля гає в то му, що
ок ремі об’єкти Чер во ної кни ги підля га ють особ ливій охо роні і за їх по шко д -
жен ня, зни щен ня вста нов ле но підви щені нор ми юри дич ної відповідаль ності. 

На відміну від зви чай них об’єктів тва рин но го і рос лин но го світу, спеціаль -
не ви ко ри с тан ня (до бу ван ня, зби ран ня) об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни з ме -
тою от ри ман ня при бут ку, згідно з ч. 2 статті 19 За ко ну Ук раїни «Про Чер во ну
кни гу Ук раїни», за бо ро няється. Як ви ня ток, у даній статті вста нов люється, що
спеціаль не ви ко ри с тан ня (до бу ван ня, зби ран ня) об’єктів Чер во ної кни ги Ук -
раїни здійснюється ли ше у на уко вих і се лекційних цілях, а та кож для відтво -
рен ня по пу ляцій за умо ви от ри ман ня доз во лу Мінпри ро ди Ук раїни на підставі
рішен ня Національ ної комісії з пи тань Чер во ної кни ги Ук раїни. Ви ди доз волів,
от ри ман ня яких є обов’яз ко вим для ко ри с ту ван ня об’єкта ми Чер во ної кни ги
Ук раїни, виз на ча ють ся у п. 22, 23, 51, 68 Пе реліку до ку ментів дозвільно го ха -
рак те ру у сфері гос по дарсь кої діяль ності, який є до дат ком до За ко ну Ук раїни
«Про Пе релік до ку ментів дозвільно го ха рак те ру у сфері гос по дарсь кої діяль -
ності» № 3392-VI від 19 трав ня 2011 р.15 На підтри ман ня цьо го по ло жен ня ч. 2
статті 34 За ко ну Ук раїни «Про тва рин ний світ» закріплює обов’язок ко ри с ту -
вачів об’єкта ми тва рин но го світу, які здійсню ють ве ден ня мис ливсь ко го та
риб но го гос по дар ст ва в ме жах закріпле ної те ри торії, до три му ва ти ся ре жи му
охо ро ни видів тва рин, за не се них до Чер во ної кни ги Ук раїни і до пе реліків
видів тва рин, які підля га ють особ ливій охо роні на те ри торії Ав то ном ної Ре с -
публіки Крим, об ла с тей, міст Києва та Се ва с то по ля. 

У ч. 4 статті 5, ч. 4 статті 33 За ко ну Ук раїни «Про тва рин ний світ» вста нов -
люється, що пра ва підприємств, ус та нов, ор ганізацій та гро ма дян що до ви ко -
ри с тан ня об’єктів тва рин но го світу мо жуть бу ти об ме жені відповідно до за ко -
ну. На при клад, за бо ро няється спеціаль не ви ко ри с тан ня (ви лу чен ня з при род -
но го се ре до ви ща існу ван ня) з будь-якою ме тою, крім ви падків зби ран ня з
науко во-дослідною ме тою решт ків за гиб лих дельфінів, ви дів ки то подібних, за -
не се них до Чер во ної кни ги Ук раїни: біло боч ки (Delphinus delphis), афаліни
(Tursiops truncatus), дельфіна зви чай но го (Delphinus delphis), та морсь кої свині
зви чай ної (Phocoena phocoena)16. 

За леж но від сту пе ня суспільної не без пе ки по ру шен ня норм за ко но дав ст ва
про Чер во ну кни гу Ук раїни та осо би по руш ни ка, винні осо би при тя га ють ся до
адміністра тив ної, дис циплінар ної та криміна ль ної відповідаль ності. Пе релік
пра во по ру шень у цій сфері виз на че ний у статті 20 За ко ну Ук раїни «Про Чер -
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во ну кни гу Ук раїни». У ви пад ках за подіян ня ма теріаль ної шко ди, за вда ної не -
за кон ним до бу ван ням, зни щен ням або по шко д жен ням об’єктів Чер во ної кни -
ги Ук раїни, погіршен ням се ре до ви ща їх пе ре бу ван ня (зро с тан ня), винні осо би
не суть май но ву відповідальність. Розмір ком пен сації за не за кон не до бу ван ня,
зни щен ня або по шко д жен ня видів тва рин но го і рос лин но го світу, за не се них до
Чер во ної кни ги Ук раїни, а та кож за зни щен ня чи погіршен ня се ре до ви ща їх пе -
ре бу ван ня (зро с тан ня) і ме то ди ка її роз ра хун ку, відповідно до ч. 4 статті 20 За -
ко ну Ук раїни «Про Чер во ну кни гу Ук раїни», вста нов лю ють ся Кабіне том
Міністрів Ук раїни. Так, в Ук раїні діє По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни
«Про розміри ком пен сації за до бу ван ня (зби ран ня) та шко ду, за подіяну ви дам
тва рин і рос лин, за не се ним до Чер во ної кни ги Ук раїни» від 1 черв ня 1993 р.
№ 39917. З ог ля ду на да ту прий нят тя та ос тан ню да ту вне сен ня змін до цьо го
до ку мен та (16.03.1999) та з ура ху ван ням змін, що відбу ли ся в еко номічно му та
соціаль но му роз вит ку на шої дер жа ви за ос танні три над цять років такі розміри
ком пен сації є, зви чай но, за старіли ми. Во ни не відповіда ють ре альній си ту ації
в дер жаві і по тре бу ють невідклад но го пе ре гля ду. 

З ог ля ду на ска за не ви ще мож на зро би ти вис но вок, що об’єкти Чер во ної
кни ги Ук раїни ма ють за гальні оз на ки об’єктів тва рин но го світу та об’єктів
рос лин но го світу, виз на чені у чин но му за ко но дав ст ву Ук раїни. Це впли ває на
пра во ве ре гу лю ван ня пра ва влас ності і ко ри с ту ван ня цим об’єкта ми. Так, з ог -
ля ду на різни цю в при род них ха рак те ри с ти ках тва рин і рос лин вирішен ня пи -
тань про при пи нен ня пра ва при ват ної влас ності на об’єкти тва рин но го світу,
за не сені до Чер во ної кни ги Ук раїни, технічно і юри дич но є більш мож ли вим,
аніж такі самі дії що до об’єктів рос лин но го світу. В той же час з мо мен ту вне -
сен ня до Чер во ної кни ги дані об’єкти на бу ва ють особ ли во го охо рон но го ста -
ту су і їх пра во вий ре жим відрізняється від зви чай но го ре жи му об’єктів тва -
рин но го світу та об’єктів рос лин но го світу. Дані ви ди тва рин і рос лин є пред -
ме том спеціаль ної охо ро ни по всій те ри торії Ук раїни, не за леж но від гру пи, до
якої во ни відне сені у Чер воній книзі Ук раїни. Ра зом з тим при ро до охо ронні за -
хо ди ма ють за сто со ву ва ти ся що до охо ро ни еко си с те ми в ціло му та у ком плексі
із за хо да ми, пе ред ба че ни ми що до охо ро ни об’єктів Чер во ної кни ги з ме тою
підтри ман ня еко логічної рівно ва ги в при роді в ціло му. Пра во вий ре жим
об’єктів Чер во ної кни ги Ук раїни є ком плекс ною пра во вою ка те горією, що по -
тре бує досліджен ня з ура ху ван ням до сяг нень су час ної юри дич ної на уки і
природничих на ук про жит тя, рівня роз вит ку суспільства та тен денцій роз вит -
ку еко логічних відно син на міжна род но му рівні.
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2010 ро ку // Уря до вий кур’єр. – 2010. — № 157; ч. 1, 2 статті 45 За ко ну Ук раїни «Про
тва рин ний світ». 16. Пункт 1 На ка зу Міністер ст ва охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го
се ре до ви ща Ук раїни «Про вве ден ня тим ча со во го об ме жен ня на спеціаль не ви ко ри с тан -
ня ки то подібних Чор но го та Азовсь ко го морів» № 165 від 31 бе рез ня 2008 р. // Офіці -
йний вісник Ук раїни. – 2008. – № 33. – Ст. 1127; п. 1 На ка зу Міністер ст ва еко логії та
при род них ре сурсів Ук раїни «Про тим ча со ву за бо ро ну спеціаль но го ви ко ри с тан ня ки -
то подібних Чор но го та Азовсь ко го морів» № 328 від 20 ве рес ня 2011 ро ку // Офіційний
вісник Ук раїни. – 2011. – № 79. – Ст. 2929. 17. По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни
«Про розміри ком пен сації за до бу ван ня (зби ран ня) та шко ду, за подіяну ви дам тва рин і
рос лин, за не се ним до Чер во ної кни ги Ук раїни» № 399 від 01.06.1993 р.(зі зміна ми)
[Еле к трон ний ре сурс] // Сайт Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – Ре жим до сту пу:
www.rada.gov.ua.
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УДК 349.6
О. Б. ФЕ ДО РОВСЬ КА

кан ди дат юри дич них на ук

ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС КУ РОРТ НИХ ТА ЛІКУ ВАЛЬ НО-ОЗ ДО РОВ ЧИХ
ТЕ РИ ТОРІЙ ЗА ЗА КО НО ДАВ СТ ВОМ УК РАЇНИ

У статті роз гля да ють ся пи тан ня, пов’язані з пра во вим ста ту сом ку рорт них і
ліку валь но-оз до ров чих те ри торії. Ав тор досліджує вка зані те ри торії у якості скла до -
вих еле ментів Національ ної еко логічної ме режі Ук раїни. У статті та кож роз кри то
особ ли вості пра во во го ста ту су ку рорт них і ліку валь но-оз до ров чих те ри торії за за ко -
но дав ст ком Ук раїни, виз на че но їхні за гальні та спільні ри си.

Клю чові сло ва: ку рортні та ліку валь но-оз до ровчі те ри торії; пра во вий ста тус;
Національ на еко логічна ме ре жа Ук раїни.

Фе до ров ская О.Б. Пра во вой ста тус ку рорт ных и ле чеб но-оз до ро ви тель ных тер -

ри то рий в за ко но да тель ст ве Ук ра и ны.

В ста тье рас сма т ри ва ют ся во про сы, свя зан ные с пра во вым ста ту сом ку рорт ных
и ле чеб но-оз до ро ви тель ных тер ри то рий. Ав тор ис сле ду ет дан ные тер ри то рии как со -
став ные эле мен ты На ци о наль ной эко ло ги че с кой се ти Ук ра и ны. В ста тье так же рас -
кры ты осо бен но с ти пра во во го ста ту са ку рорт ных и ле чеб но-оз до ро ви тель ных тер ри -
то рий со глас но за ко но да тель ст ву Ук ра и ны, оп ре де ле ны их об щие и от ли чи тель ные
чер ты.

Клю че вые сло ва: ку рорт ные и ле чеб но-оз до ро ви тель ные тер ри то рии; пра во вой
ста тус; На ци о наль ная эко ло ги че с кая сеть Ук ра и ны.

Fedorovska O.B. The legal status of the resort and therapeutic areas in the legislation

of Ukraine. 

The questions related to the legal status of the resort and therapeutic areas. The author
explores these territories as an element of the National Ecological Network of Ukraine. The
article also cleared up the legal status of the spa and health treatment areas according to
Ukrainian legislation, defined by their common and distinctive features.

Key words: resort and therapeutic area; the legal status; the National Ecological Network
of Ukraine.

Ку рортні та ліку валь но-оз до ровчі те ри торії ма ють особ ли вий пра во вий
ста тус, що не од но ра зо во досліджу вав ся у пра цях та ких вітчиз ня них вче них, як
Н.Р. Ма ли ше ва, В.І. Ан д рей цев, І.І. Ка ра каш, та ба га ть ох інших. Найбільш
ціка вим у да но му ви пад ку є співстав лен ня пра во во го ста ту су вка за них те ри -
торій та аналіз, який про во дять дослідни ки. З ог ля ду на різно манітність
підходів до да ної про бле ма ти ки (про які йти ме мо ва ниж че), да на те ма є
досить ціка вою для її по даль шої на уко вої роз роб ки. Ак ту альність вив чен ня
пра во во го ста ту су ку рорт них та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій у за ко но -
давстві Украї ни підкрес люється тим, що вка зані те ри торії є скла до ви ми еле -
мен та ми Націналь ної еко логічної ме режі Ук раїни, що постійно зна хо дить ся в
про цесі роз вит ку.

Пра во вий ста тус ку рорт них та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій Ук раїни
закріпле ний у За коні Ук раїни «Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре -
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до ви ща» 1991 ро ку. Згідно зі ст. 62 цьо го за ко ну, ку рорт ни ми та ліку валь но-оз -
до ров чи ми зо на ми є те ри торії, що ма ють ви ра жені при родні ліку вальні фак то -
ри: міне ральні дже ре ла, кліма тичні та інші умо ви, спри ят ливі для ліку ван ня й
оз до ров лен ня лю дей. З ме тою охо ро ни при род них яко с тей та ліку валь них фак -
торів ку рорт них зон, за побіган ня їх псу ван ню, за бруд нен ню і вис на жен ню
вста нов лю ють ся ок ру ги їх санітар ної охо ро ни. За без пе чен ня особ ли вої пра во -
вої охо ро ни ку рорт них та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій здійснюється шля -
хом за бо ро ни діяль ності, що су пе ре чить їх цільо во му при зна чен ню або мо же
не га тив но впли ва ти на ліку вальні якості і санітар ний стан вка за них те ри торій.

Са ме з прий нят тям цьо го за ко ну відбу лось закріплен ня особ ли во го пра во -
во го ста ту су ку рорт них та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій як та ких, що
підля га ють особ ливій охо роні з бо ку еко логічно го за ко но дав ст ва. Вод но час
слід за зна чи ти, що у нор мах цьо го за ко ну не бу ли де таль но вре гу ль о вані
відповідні відно си ни, і з’яви ла ся не обхідність у прий нятті спеціаль них за ко но -
дав чих актів – у 2000 році бу ло прий ня то За кон Ук раїни «Про ку рор ти». У цьо -
му но во му за коні бу ло до сить де таль но рег ла мен то ва но усі пи тан ня що до пра -
во во го ста ту су, ре жи му охо ро ни, ор ганізації функціональ но го зо ну ван ня ку -
рорт них те ри торій, уп равління ни ми, ви яв лен ня та обліку при род них ліку валь -
них ре сурсів, а та кож за без пе чен ня їх раціональ но го ви до бут ку.

Ліку валь но-оз до ров ча місцевість – це при род на те ри торія, що має міне -
ральні та тер мальні во ди, ліку вальні грязі, озо ке рит, ро пу ли манів та озер,
кліма тичні та інші при родні умо ви, спри ят ливі для ліку ван ня, ме дич ної ре -
абілітації та профілак ти ки за хво рю вань (ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про ку рор ти»).
Відповідно до п.п. г) та д) ст. 5 За ко ну Ук раїни «Про еко логічну ме ре жу Ук раї -
ни» землі оз до ров чо го при зна чен ня з їх при род ни ми ре сур са ми та землі ре к ре -
аційно го при зна чен ня, що ви ко ри с то ву ють ся для ор ганізації ма со во го відпо -
чин ку на се лен ня та ту риз му, а та кож про ве ден ня спор тив них за ходів, є скла до -
ви ми струк тур ни ми еле мен та ми Національної еко логічної ме режі Ук раїни [1]. 

Охо ро на зе мель оз до ров чо го при зна чен ня здійснюється шля хом за ко но дав -
чо го об ме жен ня пев них видів діяль ності, зо к ре ма, на зем лях оз до ров чо го при -
зна чен ня за бо ро няється діяльність, що су пе ре чить їх цільо во му при зна чен ню
або мо же не га тив но впли ну ти на при родні ліку вальні вла с ти вості цих зе мель.
На те ри торіях ліку валь но-оз до ров чих місце во с тей і ку рортів вста нов лю ють ся
ок ру ги і зо ни санітар ної (гірни чо-санітар ної) охо ро ни. У ме жах ок ру гу
санітар ної (гірни чо-санітар ної) охо ро ни за бо ро ня ють ся пе ре да ча зе мель них
діля нок у власність і на дан ня у ко ри с ту ван ня підприємствам, ус та но вам, ор -
ганізаціям і гро ма дя нам для діяль ності, не сумісної з охо ро ною при род них
ліку валь них вла с ти во с тей і відпо чин ком на се лен ня. Землі оз до ров чо го при зна -
чен ня мо жуть пе ре бу ва ти у дер жавній, ко му нальній та при ватній влас ності. 

Відповідно до ст. 49 Зе мель но го ко дек су Ук раїни, землі оз до ров чо го при -
зна чен ня мо жуть пе ре бу ва ти у дер жавній, ко му нальній та при ватній влас ності.
З ме тою за хи с ту цих те ри торій та роз та шо ва них на них при род них ре сурсів,
вста нов ле но спеціальні об ме жен ня пев них видів діяль ності. Так, відповідно до
ст. 48 Зе мель но го ко дек су Ук раїни, на зем лях оз до ров чо го при зна чен ня за бо ро -
няється діяльність, що су пе ре чить їх цільо во му при зна чен ню або мо же не га -
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тив но впли ну ти на при родні ліку вальні вла с ти вості цьо го ви ду зе мель. Пра во -
вий ме ханізм здійснен ня та кої охо ро ни по ля гає у вста нов ленні на те ри торіях
ліку валь но-оз до ров чих місце во с тей і ку рортів ок ругів і зон санітар ної (гірни -
чо-санітар ної) охо ро ни. У ме жах ок ру гу санітар ної (гірни чо-санітар ної) охо ро -
ни за бо ро ня ють ся пе ре да ча зе мель них діля нок у власність і на дан ня у ко ри с -
ту ван ня підприємствам, ус та но вам, ор ганізаціям і гро ма дя нам для діяль ності,
не сумісної з охо ро ною при род них ліку валь них вла с ти во с тей і відпо чин ком на -
се лен ня [2].

Ку рорт – це ос воєна при род на те ри торія на зем лях оз до ров чо го при зна чен -
ня, що має при родні ліку вальні ре сур си, не обхідні для їх ек сплу а тації будівлі
та спо ру ди з об’єкта ми інфра с т рук ту ри, що ви ко ри с то вується з ме тою ліку ван -
ня, ме дич ної ре абілітації, профілак ти ки за хво рю вань та для ре к ре ації і підля -
гає особ ливій охо роні (ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про ку рор ти»).

Цілий ряд норм у вітчиз ня но му за ко но давстві, зо к ре ма ст. 62 За ко ну Ук -
раїни «Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща», ст.ст. 27, 28 За -
ко ну Ук раїни «Про ку рор ти» та ч. 2 ст. 48 Зе мель но го ко дек су Ук раїни пе ред -
ба чають, що в ме жах ку рор ту вста нов люється ок руг санітар ної (гірни чо-
санітар ної) охо ро ни, зовнішній кон тур яко го збігається з ме жею ку рор ту з ме -
тою збе ре жен ня при род них вла с ти во с тей на яв них ліку валь них ре сурсів, за -
побіган ня їх за бруд нен ню, по шко д жен ню та пе ред час но му вис на жен ню. На
те ри торії та ко го ок ру гу за бо ро ня ють ся усі ви ди робіт, що мо жуть при зве с ти до
за бруд нен ня ґрун ту, повітря, во ди, за вда ють шко ди лісу, іншим зе ле ним на са -
д жен ням, спри я ють роз вит ку ерозійних про цесів і не га тив но впли ва ють на
при родні ліку вальні ре сур си, санітар ний та еко логічний стан при род них те ри -
торій ку рортів.

Пра во вий ста тус, охо рон ний ре жим, ор ганізацію функціональ но го зо ну -
ван ня ку рортів та уп равління ни ми де таль но рег ла мен то ва но у За коні Ук раїни
«Про ку рор ти» 2000 р. Цей нор ма тив но-пра во вий акт та кож регулює пи тан ня
ви яв лен ня та обліку при род них ліку валь них ре сурсів, за без пе чен ня їх
раціональ но го ви до бут ку, ви ко ри с тан ня й охо ро ни. 

В ос но ву кла сифікації ку рортів по кла де но ха рак тер їх при род них ліку валь -
них вла с ти во с тей. Згідно зі ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про ку рор ти», за ха рак те ром
при род них ліку валь них ре сурсів ку рор ти поділя ють ся на ку рор ти за галь но го
при зна чен ня та спеціалізо вані ку рор ти для ліку ван ня кон крет них за хво рю -
вань. До ку рортів дер жав но го зна чен ня на ле жать при родні те ри торії, що ма -
ють особ ли во цінні та унікальні при родні ліку вальні ре сур си (ре сур си, які
рідко трап ля ють ся на те ри торії Ук раїни, ма ють об ме же не по ши рен ня або не -
ве ликі за па си у ро до ви щах та є особ ли во спри ят ли ви ми і ефек тив ни ми), і ви -
ко ри с то ву ють ся з ме тою ліку ван ня, ме дич ної ре абілітації та профілак ти ки за -
хво рю вань. До ку рортів місце во го зна чен ня відно сять ся при родні те ри торії,
що ма ють за галь но по ши рені при родні ліку вальні ре сур си (ті, які трап ля ють ся
в різних регіонах Ук раїни у значній кількості) і ви ко ри с то ву ють ся з ме тою
ліку ван ня, ме дич ної ре абілітації та профілак ти ки за хво рю вань.

Для ку рортів, що ви ко ри с то ву ють ро до ви ща ко рис них ко па лин, які на ле -
жать до при род них ліку валь них ре сурсів (підземні міне ральні во ди, ліку вальні
грязі то що), вста нов лю ють ся ок ру ги гірни чо-санітар ної охо ро ни.
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Пер ша зо на (зо на су во ро го ре жи му) охоп лює місця ви хо ду на по верх ню
міне раль них вод, та те ри торії, на яких роз та шо вані ро до ви ща ліку валь них гря -
зей, міне ральні озе ра, ли ма ни, во да яких ви ко ри с то вується для ліку ван ня,
пляжі, а та кож на при бе реж ну сму гу мо ря і при лег лу до пляжів те ри торію ши -
ри ною не менш як 100 метрів. Пра во вий ре жим цієї зо ни – найбільш су во рий,
тут вста нов ле на найбільша кількість за бо рон та об ме жень гос по дарсь кої діяль -
ності. На те ри торії пер шої зо ни за бо ро не но: ко ри с ту ва ти ся над ра ми, як що
таке ко ри с ту ван ня не пов’яза не з ви ко ри с тан ням при род них ліку валь них ре -
сурсів; ро зо рю ва ти землі; про во ди ти будь-яку гос по дарсь ку діяль ність, про -
кла да ти ка белі, у то му числі підземні ка белі ви со кої на пру ги, тру бо про во ди,
інших ко мунікації; спо ру д жу ва ти будь-які будівлі та інші об’єкти, не пов’язані
з ек сплу а таційним ре жи мом та охо ро ною при род них і ліку валь них фак торів
ку рор ту; ски да ти дре наж но-скидні та стічні во ди; вла ш ту ва ти сто ян ки ав то -
мобілів, пунк ти їх об слу го ву ван ня (ре монт, мит тя то що); вла ш ту ва ти ви г ре би
стічних вод, поліго ни рідких і твер дих відходів, по ля фільтрації та інші спо ру -
ди для прий ман ня та знеш ко д жен ня стічних вод і рідких відходів, а та кож кла -
до ви ща і ско то мо гиль ни ки; проїзд ав то транс пор ту, не пов’яза ний з об слу го ву -
ван ням цієї те ри торії, ви ко ри с тан ням ро до вищ ліку валь них ре сурсів або при -
ро до охо рон ною діяльністю; постійне і тим ча со ве про жи ван ня гро ма дян (крім
осіб, які без по се ред ньо за без пе чу ють ви ко ри с тан ня ліку валь них фак торів);
вчи ня ти інші дії, що впли ва ють або мо жуть впли ну ти на роз ви ток не без печ них
ге о логічних про цесів, на при родні ліку вальні фак то ри ку рор ту та йо го еко -
логічний ба ланс.

На те ри торії цієї зо ни доз во ле но здійсню ва ти ли ше ті ви ди діяль ності, які
пов’язані з ви ко ри с тан ням при род них ліку валь них фак торів, ви ко ну ва ти бе ре -
го укріплю вальні, про тиз сувні, про ти об вальні, про ти кар стові та про ти е розійні
ро бо ти, бу ду ва ти хви лерізи, бу ни та інші гідро технічні спо ру ди, вла ш то ву ва ти
при ча ли – ли ше на підставі на уко во обґрун то ва них вис новків і ре зуль татів дер -
жав ної санітар но-гігієнічної та еко логічної ек с пер тиз.

Дру га зо на вклю чає в се бе на ступні те ри торії: те ри торію, з якої відбу -
вається стік по верх не вих і ґрун то вих вод до місця ви хо ду на по верх ню міне -
раль них вод або до ро до ви ща ліку валь них гря зей, до міне раль них озер та ли -
манів, місць не гли бо кої цир ку ляції міне раль них та прісних вод, які фор му ють
міне ральні дже ре ла; при родні та штучні схо ви ща міне раль них вод і ліку валь -
них гря зей; те ри торію, на якій роз та шо вані са на тор но-ку рортні за кла ди та за -
кла ди відпо чин ку і яка при зна че на для будівництва та ких за кладів; пар ки, ліси
та інші зе лені на са д жен ня, ви ко ри с тан ня яких без до три ман ня ви мог при ро до -
охо рон но го за ко но дав ст ва та пра вил, пе ред ба че них для ок ру гу санітар ної охо -
ро ни ку рор ту, мо же при зве с ти до погіршен ня при род них і ліку валь них фак -
торів ку рор ту.

Пра во вий ре жим цієї зо ни менш жор ст кий, про те і тут існу ють до сить
серй озні об ме жен ня видів діяль ності. На те ри торії дру гої зо ни за бо ро не но:
будівництво об’єктів і спо руд, які не пов’язані з без по се реднім за до во лен ням
по треб місце во го на се лен ня та гро ма дян, що відвіду ють ку рорт; про ве ден ня
гірни чих та інших видів робіт, не пов’яза них з без по се реднім упо ряд ку ван ням
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те ри торії; спо ру д жен ня по гли на ю чих ко ло дязів, ство рен ня полів підзем ної
фільтрації; за бруд нен ня по верх не вих во дойм під час здійснен ня будь-яких
видів робіт; здійснен ня про мис ло вої ви руб ки зе ле них на са д жень; будь-яке
інше ви ко ри с тан ня зе мель них діля нок і во дойм, що мо же при зве с ти до
погіршен ня їх при род них і ліку валь них фак торів; вла ш ту ван ня зва лищ,
гноєсхо вищ, кла до вищ, ско то мо гиль ників, а та кож на ко пи чу вачів рідких і
твер дих відходів ви роб ництва, інших відходів, що при зво дять до за бруд нен ня
во дойм, ґрун ту, ґрун то вих вод, повітря, розміщен ня складів пе с ти цидів і міне -
раль них до б рив; ски дан ня у водні об’єкти сміття, стічних, підслан це вих і ба -
ла ст них вод, витікан ня та ких вод та інших ре чо вин з транс порт них (пла ву чих)
за собів і тру бо про водів.

Тре тя зо на (зо на спо с те ре жень) вклю чає в се бе всю сфе ру фор му ван ня і
спо жи ван ня гідроміне раль них ре сурсів, лісові на са д жен ня на вко ло ку рор ту, а
та кож те ри торії, гос по дарсь ке ви ко ри с тан ня яких без до три ман ня вста нов ле -
них для ок ру гу санітар ної охо ро ни ку рор ту пра вил мо же не спри ят ли во впли -
ва ти на гідро ге о логічний ре жим ро до вищ міне раль них вод і ліку валь них гря -
зей, на ланд шафт но-кліма тичні умо ви ку рор ту та йо го при родні та ліку вальні
фак то ри. На те ри торії цієї зо ни за бо ро не но: будівництво підприємств, ус та нов
і ор ганізацій, діяльність яких мо же не га тив но впли ва ти на ланд шафт но-кліма -
тичні умо ви, стан повітря, ґрун ту та вод ку рор ту; спуск на рельєф не о чи ще них
про мис ло вих та по бу то вих стічних вод та про ве ден ня ви ру бок зе ле них на са д -
жень (крім санітар них ру бок). 

На те ри торії тре тьої зо ни доз во ляється про ве ден ня робіт, які не впли ва ти -
муть не га тив но на ліку вальні та при родні фак то ри ку рор ту, не погіршу ва ти -
муть йо го ланд шафт но-кліма тич них, еко логічних і санітар но-гігієнічних умов.

За твер д жен ня меж ок ругів і зон санітар ної (гірни чо-санітар ної) охо ро ни
ку рортів дер жав но го зна чен ня відне се но до ком пе тенції пар ла мен ту. Во но
здійснюється Вер хов ною Ра дою Ук раїни од но час но з прий нят тям рішен ня про
ого ло шен ня при род них те ри торій ку рорт ни ми те ри торіями дер жав но го зна -
чен ня. 

Межі ок ругів і зон санітар ної (гірни чо-санітар ної) охо ро ни ку рортів місце -
во го зна чен ня за твер д жу ють ся Вер хов ною Ра дою Ав то ном ної Ре с публіки
Крим, об ла сни ми, Київською та Се ва с то польсь кою міськи ми ра да ми од но час -
но з прий нят тям рішен ня про ого ло шен ня при род них те ри торій ку рорт ни ми
те ри торіями місце во го зна чен ня.

Вод ним ко дек сом Ук раїни вста нов ле но певні особ ли вості пра во во го ре жи -
му зон санітар ної охо ро ни вод них об’єктів ліку валь но-оз до ров чо го при зна чен -
ня. Відповідно до норм ст. 93, з ме тою охо ро ни та ких об’єктів у рай о нах, що
ви ко ри с то ву ють ся для ліку валь них і оз до ров чих по треб, вста нов лю ють ся зо ни
санітар ної охо ро ни, які поділя ють ся на по яси особ ли во го ре жи му. Межі зон
санітар ної охо ро ни вод них об’єктів виз на ча ють ся місце ви ми ра да ми на їх те -
ри торії за по го д жен ням з дер жав ни ми ор га на ми санітар но го на гля ду, охо ро ни
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, вод но го гос по дар ст ва та ге о логії. На -
вко ло вод них об’єктів, які відне сені до ка те горії ліку валь них, та кож вста нов -
лю ють ся ок ру ги санітар ної охо ро ни ку рортів [3]. 
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Дослідник І.І.Ка ра каш відзна чає, що у вітчиз ня но му за ко но давстві пе ред -
ба чені ана логічні пра вові за хо ди що до ви ко ри с тан ня та охо ро ни ку рорт них те -
ри торій та ліку валь но-оз до ров чих об’єктів, і пра во вий зміст їх ос нов них ви мог
у більшості ви падків співпа дає. Вод но час, пра во вий ре жим ліку валь но-оз до -
ров чих об’єктів і те ри торій має і ряд особ ли во с тей; так, з ме тою охо ро ни ліку -
валь но-оз до ров чих те ри торій і об’єктів, у діючо му за ко но давстві виділя ють
землі оз до ров чо го при зна чен ня, і для них вста нов люється особ ли вий пра во вий
ре жим [4, c. 289]. 

Пи тан ня що до спільних рис та особ ли во с тей пра во во го ста ту су ку рорт них
та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій до сить ча с то по стає у юри дичній літе ра -
турі. Так, на дум ку Н.Р.Ма ли ше вої, до спільних оз нак ку рортів та ліку валь но-
оз до ров чих зон слід відне с ти те, що землі ку рортів, так са мо, як і землі ліку -
валь но-оз до ров чих місце во с тей, на ле жать до зе мель оз до ров чо го при зна чен ня,
ре жим ви ко ри с тан ня яких виз на чається гла вою 8 Зе мель но го ко дек су Ук раїни
(ст.ст. 47-49) [5, c. 643].

В.І. Ан д рей цев за зна чає, що спільни ми юри дич ни ми оз на ка ми ку рорт них,
ліку валь но-оз до ров чих зон і ку рортів є такі:

1) підтвер д же на у вста нов ле но му по ряд ку на явність при род них ліку валь -
них ре сурсів або ліку валь них оз до ров чих ре сурсів, при дат них для ви ко ри с тан -
ня з ме тою по нов лен ня та зміцнен ня здо ров’я лю дей;

2) на явність відповідних вис новків що до мож ли вості ви ко ри с тан ня та ких
те ри торій для ліку ван ня, оз до ров лен ня, відпо чин ку, в то му числі для ор -
ганізації гос по дарсь кої діяль ності;

3) прий нят тя відповідни ми ор га на ми рішен ня про ого ло шен ня цих те ри -
торій та вста нов лен ня їх меж, розмірів, видів;

4) виз на чен ня по ряд ку гос по да рю ван ня, про жи ван ня і при ро до ко ри с ту ван -
ня для за без пе чен ня охо ро ни за зна че них зон, за хи с ту їх від за бруд нен ня і пе -
ред час но го вис на жен ня [6, c. 484].

Про ве де ний аналіз за ко но дав ст ва дає мож ливість зро би ти на ступні вис нов -
ки. 

Ку рор ти та ліку валь но-оз до ровчі те ри торії Ук раїни є важ ли ви ми скла до ви -
ми Національ ної еко логічної ме режі є Ук раїни. Де таль ний аналіз норм вітчиз -
ня но го за ко но дав ст ва, яки ми ре гу лю ють ся пи тан ня що до ство рен ня, ви ко ри с -
тан ня та за хи с ту ку рорт них та ліку валь но-оз до ров чих те ри торій, зму шує зро -
би ти вис но вок про не обхідність по даль шо го удо с ко на лен ня їх пра во во го ре -
жи му. Як струк тур ний еле мент еко логічної ме режі Ук раїни, ре к ре аційні та
ліку валь но-оз до ровчі те ри торії по винні ма ти не ли ше те о ре тич но виз на че ний,
але й закріпле ний на рівні за ко но дав ст ва пра во вий ста тус, та чітко виз на чені
те ри торіальні межі. Нор ми вітчиз ня но го еко логічно го за ко но дав ст ва ма ють бу -
ти до пов ненні відповідни ми по ло жен ня ми. 

На сьо годнішній день пра во вою ос но вою фор му ван ня Національ ної еко -
логічної ме режі є за ко ни Ук раїни: «Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го
се ре до ви ща», «Про при род но-за повідний фонд Ук раїни», «Про тва рин ний
світ», «Про рос лин ний світ», «Про За галь но дер жав ну про гра му фор му ван ня
національ ної еко логічної ме режі Ук раїни на 2000 – 2015 ро ки», а та кож Зе -
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мель ний ко декс Ук раїни, Лісо вий ко декс Ук раїни та Вод ний ко декс Ук раїни.
Знач на кількість цих норм та їх роз по ро шеність по ба га ть ох нор ма тив но-пра -
во вих ак тах дає мож ливість го во ри ти про не обхідність вклю чен ня їх як ок ре -
мо го розділу до про ек ту май бут нь о го Еко логічно го ко дек су Ук раїни.

1. Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 2004. – № 45. – Ст. 502. 2. Відо мості Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 3. Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. –
1995. – № 24. – Ст. 189. 4. Эко ло ги че с кое пра во Ук ра и ны: Курс лек ций. Под ред. канд.
юрид. на ук, до цен та Ка ра ка ша И.И. – Одес са: Лат стар, 2001. – 478 с. 5. Еко логічне пра -
во Ук раїни. Ака демічний курс: Підруч ник / За заг.ред. Ю.С.Шем шу чен ка. – К.: ТОВ
«Вид-во «Юри дич на дум ка», 2005. – 848 с. 6. Еко логічне пра во: Особ ли ва ча с ти на: По -
вний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Ан д рей цей ва. – К.: Істи на, 2001. – 544 с.

УДК 349.4
О. Б. КИШ КО-ЄРЛІ,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРА ВОВІ ОС НО ВИ КОН СЕР ВАЦІЇ ЗЕ МЕЛЬ, 
ЩО НА ЛЕ ЖАТЬ ДО ЕКО ЛОГІЧНОЇ МЕ РЕЖІ УК РАЇНИ

В статті роз гля да ють ся пра вові ас пек ти кон сер вації зе мель в Ук раїні як за со бу
віднов лен ня їх пер вин но го при род но го ста ну, зо к ре ма за без пе чен ня пла ну ван ня цієї
діяль ності на за ко но дав чо му рівні, прий нят тя нор ма тивів по каз ників де гра дації зе мель
та ґрунтів, ук ла дан ня до го ворів про кон сер вацію зе мель та пи тан ня еко номічно го сти -
му лю ван ня влас ників зе мель них діля нок. За ре зуль та та ми роз гля ду на дані про по зиції
що до вдо с ко на лен ня за ко но дав ст ва Ук раїни в цій сфері.

Клю чові сло ва: пра во ва охо ро на зе мель, про гра ма ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель,
кон сер вація зе мель, віднов лю вані те ри торії, нор ма ти ви по каз ників де гра дації зе мель
та грунтів.

Киш ко-Ер ли О.Б. Пра во вые ос но вы кон сер ва ции зе мель, ко то рые от но сят ся к

эко ло ги че с кой се ти Ук ра и ны.

В ста тье рас сма т ри ва ют ся пра во вые ас пек ты кон сер ва ции зем ли в Ук ра и не как
дей ст вен но го спо со ба для вос ста нов ле ния их пер вич но го при род но го со сто я ния, в ча -
ст но с ти обес пе че ние пла ни ро ва ния этой де я тель но с ти на за ко но да тель ном уров не,
при ня тие нор ма ти вов по ка за те лей де гра да ции зе мель и грун тов, за клю че ние до го во ров
о кон сер ва ции зе мель и во про сы эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния соб ст вен ни ков зе мель -
ных уча ст ков. За ре зуль та та ми рас смо т ре ния пре до став ле ны ре ко мен да ции по усо -
вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва Ук ра и ны в этой сфе ре. 

Клю че вые сло ва: пра во вая ох ра на зе мель, про грам ма ис поль зо ва ния и ох ра ны зе -
мель, кон сер ва ция зе мель, во зоб нов ля е мые тер ри то рии, нор ма ти вы по ка за те лей де гра -
да ции зе мель и грун тов.

Kyshko-Yerli O. B. Legal bases of land preservation that belongs to ecological net of

Ukraine.

In the article are considered legal aspects of land preservation in Ukraine as effective
method for recovery of its primary natural state, in particular planning of this activity in legal
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level, adoption of land and ground degradation rates standards, concluding contracts on land
preservation and issues of economic stimulation owners of lands. In accordance with the
results of analysis recommendations on improving legislation of Ukraine are provided.

Key words: legal protection of land, program of land use and protection, land preserva-
tion, amended territories, land and ground degradation rates standards.

Всеєвро пейсь кою стра тегією збе ре жен ня біологічно го та ланд шафт но го
різно маніття вста нов лю ють ся прин ци пи, які підля га ють за сто су ван ню в усіх
сек то рах (га лу зях), які ви ко ри с то ву ють при родні ре сур си або ма ють вплив на
них, з ме тою збе ре жен ня і зба лан со ва но го ви ко ри с тан ня біологічно го та ланд -
шафт но го різно маніття. 

Од ним з та ких прин ципів, є прин цип віднов лен ня та відтво рен ня при род -
них ре сурсів, який по ля гає в то му, що біологічне та ланд шафт не різно маніття
по вин не, по мож ли вості, віднов лю ва ти ся і відтво рю ва ти ся, як що з до по мо гою
кон троль них досліджень мож на до ве с ти, що по чат ко вий стан є прак тич но
віднов лю ва ним, і відповідно до цьо го не обхідно вжи ти за ходів, які спря мо ву -
ва ти муть ся на віднов лен ня і ре абілітацію видів, що зна хо дять ся під за гро зою
зник нен ня, та їх по вер нен ня до се ре до вищ існу ван ня із до три ман ням
відповідних умов.

В зв’яз ку з цим пе ред ба чається, що до скла ду за галь ноєвро пейсь кої еко -
логічної ме режі ма ють вхо ди ти віднов лю вальні рай о ни, де по шко д жені еле -
мен ти еко си с тем, се ре до ви ща існу ван ня та ланд шаф ти євро пейсь ко го зна чен -
ня ма ють віднов лю ва ти ся, а ок ремі те ри торії повністю відтво рю ва ти ся.

За ко но дав ст вом Ук раїни та кож пе ред ба чається відне сен ня віднов лю ва них
те ри торій до струк тур них еле ментів еко ме режі, зо к ре ма ст. 16 За ко ну Ук раїни
«Про еко логічну ме ре жу» виз на ча ють ся пе реліки те ри торій та об’єктів еко ме -
режі [1]. Згідно ча с ти ни 4 цієї статті пе релік віднов лю ва них те ри торій еко ме -
режі вклю чає те ри торії, що яв ля ють со бою по ру шені землі, де гра до вані і ма -
ло про дук тивні землі та землі, що за зна ли впли ву не га тив них про цесів та
стихійних явищ, інші те ри торії, важ ливі з точ ки зо ру фор му ван ня про сто ро вої
цілісності еко ме режі. Віднов лю вані те ри торії ма ють за без пе чу ва ти фор му ван -
ня про сто ро вої цілісності еко ме режі та для них ма ють бу ти ви ко нані пер шо -
чер гові за хо ди що до відтво рен ня пер вин но го при род но го ста ну.

Од ним із спо собів відтво рен ня пер вин но го при род но го ста ну зе мель є їх
кон сер вація. Пра во ве виз на чен ня кон сер вації зе мель пе ред ба че не в За коні Ук -
раїни «Про охо ро ну зе мель» [2]. Відповідно до ст. 1 цьо го За ко ну кон сер вація
зе мель – це при пи нен ня гос по дарсь ко го ви ко ри с тан ня на виз на че ний термін та
за лу жен ня або залісен ня де гра до ва них і ма ло про дук тив них зе мель, гос по -
дарсь ке ви ко ри с тан ня яких є еко логічно та еко номічно не ефек тив ним, а та кож
тех но ген но за бруд не них зе мель них діля нок, на яких не мож ли во одер жу ва ти
еко логічно чи с ту про дукцію, а пе ре бу ван ня лю дей на цих зе мель них ділян ках
є не без печ ним для їх здо ров’я.

Інше виз на чен ня кон сер вації зе мель містить ся та кож в розділі 1 За галь но -
дер жав ної про гра ми фор му ван ня національ ної еко логічної ме режі Ук раїни на
2000 – 2015 ро ки [3], а са ме кон сер вація зе мель – це ви ве ден ня з гос по дарсь -
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ко го обо ро ту (сільсько го с по дарсь ко го або про мис ло во го) зе мель на пев ний
термін для здійснен ня за ходів що до віднов лен ня ро дю чості та еко логічно за -
довільно го ста ну ґрунтів, а та кож для вста нов лен ня або по вер нен ня (віднов -
лен ня) втра че ної еко логічної рівно ва ги у кон крет но му регіоні.

Аналіз цих двох виз на чень свідчить про те, що во ни не су пе ре чать од не од -
но му, а ли ше до пов ню ють. 

Пи тан ня кон сер вації зе мель є на разі ду же ак ту аль ним для Ук раїни,
оскільки, як за зна чається в Національній до повіді про стан на вко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща в Ук раїні у 2010 році, в Ук раїні ак тивізу ють ся про це -
си ари ди зації і опу с те лю ван ня зе мель, роз ви вається вод на і вітро ва ерозія, що
зу мов лює падіння ро дю чості ґрунтів, де гра дацію і зни жен ня про дук тив ності
аг ро еко си с тем та уне мож лив лює їх ста лий роз ви ток [ 4, c. 95].

Крім то го, три ва ла не раціональ на ек сплу а тація зе мель них ре сурсів, не за -
вер шеність зе мель ної ре фор ми та су час не ек с тен сив не ве ден ня зем ле роб ст ва
по ста ви ло під за гро зу стан ґрунтів Ук раїни. Ве ли чез на ча ст ка землі в інтен -
сив но му об робітку з ви со ким відсот ком посівів про сап них куль тур, ук руп нен -
ня гос по дарств та полів при зве ли до роз вит ку не бу ва лих і що ро ку про гре су ю -
чих про цесів де гра дації най ба гат ших чор но зем них ґрунтів [ 4, c. 101].

Не обхідність здійснен ня кон сер вації зе мель в Ук раїні пе ред ба че на низ кою
нор ма тив но-пра во вих актів, вклю ча ю чи такі, що ма ють про грам ний ха рак тер.

Се ред них слід за зна чи ти такі як Ос новні на прям ки дер жав ної політи ки Ук -
раїни у га лузі охо ро ни довкілля, ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів та за без пе -
чен ня еко логічної без пе ки [5],Ос новні за са ди дер жав ної еко логічної політи ки
на період до 2020 ро ку [6],За галь но дер жав на про гра ма фор му ван ня національ -
ної еко логічної ме режі Ук раїни на 2000–2015 ро ки [3],Ге не раль на схе ма пла -
ну ван ня те ри торії Ук раїни [7], Національ ний план дій з охо ро ни на вко лиш нь -
о го при род но го се ре до ви ща на 2011 – 2015 ро ки [8].

За да ни ми Держ зе ма гент ст ва, на разі по над 1 млн га де гра до ва них, ма ло -
про дук тив них та тех но ген но за бруд не них зе мель підля га ють кон сер вації. Од -
но час но ди наміка здійснен ня за ходів з охо ро ни зе мель у регіонах Ук раїни про -
тя гом 1995 – 2010 років свідчить про істот не щорічне ско ро чен ня ви ко нан ня
цих за ходів, що при зво дить до кри тич них наслідків та за вдає щорічних знач -
них збитків дер жаві [ 4, c. 103].

Та ким чи ном, на сьо годнішній день з ог ля ду на не га тив ний стан зе мель них
ре сурсів Ук раїни, за вдан ня удо с ко на ли ти пра во ве ре гу лю ван ня кон сер вації зе -
мель стає прин ци по во важ ли вим.

Про бле ма ти ка пра во вої охо ро ни зе мель в Ук раїні бу ла пред ме том роз гля ду
ба га ть ох вітчиз ня них вче них, зо к ре ма: Вівча рен ка О.А., Ко бець кої Н.Р., Ку ли -
ни ча П.Ф., Ма ли ше вої Н.Р., Оле щен ка В.І., Сем чи ка В.І., Шем шу чен ка Ю.С.

Ме тою цієї статті є де таль ний аналіз ок ре мих пра во вих ас пектів кон сер -
вації зе мель та на дан ня ре ко мен дацій що до вдо с ко на лен ня за ко но дав ст ва Ук -
раїни в цій сфері.

Для успішної ре алізації за ходів з кон сер вації зе мель ве ли ке зна чен ня має їх
про гра му ван ня, оскільки са ме в пер шу чер гу за йо го до по мо гою ре алізується
прин цип про грам но-цільо во го за без пе чен ня роз роб ки і ре алізації за ходів у га -
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лузі охо ро ни довкілля, за без пе чен ня еко логічної без пе ки та раціональ но го ви -
ко ри с тан ня при род них ре сурсів. Про гра му ван ня по ля гає в роз роб ленні ком -
плек су за ходів з по бу до вою ієрархічної си с те ми за вдань, підпо ряд ко ва них в
кінце во му ра хун ку єдиній виз на ченій меті [9, с. 89].

Не зва жа ю чи на на галь ну не обхідність си с тем но го підхо ду до здійснен ня
кон сер вації зе мель, в Ук раїні досі не прий ня та За галь но дер жав на про гра ма ви -
ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель. Не обхідність її прий нят тя виз на че на в ст. 177
Зе мель но го ко дек су Ук раїни [10] та в ст. 24 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну зе -
мель». Та ка про гра ма підля гає роз роб лен ню відповідно до про грам еко -
номічно го, на уко во-технічно го і соціаль но го роз вит ку Ук раїни та охо ро ни
довкілля та має виз на ча ти склад та об ся ги пер шо чер го вих і пер спек тив них за -
ходів з охо ро ни зе мель, а та кож об ся ги і дже ре ла ре сурс но го за без пе чен ня ви -
ко нан ня робіт з їх ре алізації. 

Регіональні про гра ми ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель ма ють роз роб ля ти -
ся відповідно до за галь но дер жав ної про гра ми з ура ху ван ням місце вих особ ли -
во с тей. 

Ви ко нан ня за галь но дер жав ної і регіональ них про грам ви ко ри с тан ня та
охо ро ни зе мель має за без пе чу ва ти ся ор га на ми ви ко нав чої вла ди та ор га на ми
місце во го са мо вря ду ван ня відповідно до по вно ва жень, виз на че них за ко ном. 

Не зва жа ю чи на те, що відповідно до прикінце вих по ло жень За ко ну Ук -
раїни «Про охо ро ну зе мель» Кабіне ту Міністрів Ук раїни бу ло да но до ру чен ня
про тя гом ро ку з дня на бран ня чин ності цим За ко ном (тоб то з 2003 ро ку) роз -
ро би ти і по да ти на роз гляд Вер хов ної Ра ди Ук раїни про ек ти за конів Ук раїни
про за твер д жен ня За галь но дер жав ної про гра ми ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе -
мель і про за твер д жен ня Національ ної про гра ми охо ро ни ро дю чості ґрунтів,
такі про гра ми досі не за твер д жені.

Крім то го, згідно зі ст. 44 За ко ну Ук раїни «Про зем ле устрій» Кабінет
Міністрів Ук раїни має вста но ви ти по ря док роз роб ки за галь но дер жав них і
регіональ них про грам ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель [11]. Та кий по ря док на
сьо годні теж є не за твер д же ним. 

Відповідно до п. 15 По ряд ку кон сер вації зе мель мо жуть роз роб ля ти ся без -
по се ред ньо за галь но дер жавні й регіональні про гра ми кон сер вації зе мель на за -
мов лен ня зацікав ле них ор ганів ви ко нав чої вла ди або місце во го са мо вря ду ван -
ня [12]. Про те й та ка про гра ма на за галь но дер жав но му рівні не прий ня та.

Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го та з ме тою за без пе чен ня ком плекс но го підхо -
ду до здійснен ня кон сер вації зе мель в Ук раїні, вва жаємо за доцільне ре ко мен -
ду ва ти при ско ри ти ро бо ту з роз роб ки та прий нят тя За галь но дер жав ної про гра -
ми ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель. Роз роб лен ня та за твер д жен ня по ряд ку
роз роб ки за галь но дер жав них і регіональ них про грам ви ко ри с тан ня та охо ро ни
зе мель спри я ти ме уніфікації та по кра щен ню якості та ефек тив ності
відповідних регіональ них про грам.

Іншим важ ли вим ас пек том для про ве ден ня кон сер вації зе мель є вста нов -
лен ня нор ма тивів по каз ників де гра дації зе мель та ґрунтів. Відповідно до ст. 34
За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну зе мель» нор ма ти ви по каз ників де гра дації зе мель
ма ють вста нов лю ва ти ся для кож ної ка те горії зе мель з ме тою за побіган ня
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погіршен ню їх ста ну і ви ко ри с то ву ють ся для здійснен ня кон тро лю за ви ко ри -
с тан ням та охо ро ною зе мель. 

До нор ма тивів по каз ників де гра дації зе мель на ле жать по каз ни ки гра нич но
до пу с ти мо го погіршен ня ста ну і вла с ти во с тей зе мель них ре сурсів внаслідок
ан т ро по ген но го впли ву та не га тив них при род них явищ, а та кож нор ма ти ви
інтен сив ності ви ко ри с тан ня зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня.

Нор ма ти ви по каз ників де гра дації зе мель ма ють бу ти вста нов лені Кабіне -
том Міністрів Ук раїни, на сьо годнішній день такі нор ма ти ви не вста нов лені. 

В до дат ку до По ряд ку кон сер вації зе мель пе ред ба чені ос новні по каз ни ки,
що ха рак те ри зу ють ґрун тові вла с ти вості і зу мов лю ють не обхідність кон сер -
вації зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня за при род но-сільсько го с по -
дарсь ки ми зо на ми.

Ви хо дя чи з то го, що за зна чені по каз ни ки роз пов сю д жу ють ся тільки на
землі сільсько гос по дарсь ко го при зна чен ня і за ли ша ють по за ува гою землі
інших ка те горій, та прий ма ю чи до ува ги ви со кий рівень по ши рен ня про цесів
де гра дації зе мель на те ри торії Ук раїни, вва жаємо за доцільне ре ко мен ду ва ти
при ско ри ти ро бо ту з роз роб ки та прий нят тя ви ще заз на че них нор ма тивів для
всіх категорій земель.

До дат ко во слід звер ну ти ува гу на те, що відповідно до ст. 172 Зе мель но го
ко дек су Ук раїни кон сер вація зе мель здійснюється за рішен ня ми ор ганів ви ко -
нав чої вла ди та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня на підставі до го ворів з влас -
ни ка ми зе мель них діля нок. Зва жа ю чи на знач ний об сяг зе мель, які підля га ють
кон сер вації в Ук раїні, зна чен ня та ко го до го во ру зро с тає. Про те за ко но дав ст вом
Ук раїни не пе ред ба че но жод них ви мог для та ких до го ворів. Вва жаємо, що в за -
ко но давстві Ук раїни ма ють бу ти пе ред ба чені істотні умо ви та ко го до го во ру, а
та кож вста нов ле ний по ря док йо го ук ла дан ня та реєстрації.

Як слуш но за зна чає М. Крас но ва, ос нов ною оз на кою до го ворів в еко -
логічно му праві слід виз на ти публічний інте рес, за гальні бла га, які пе ред ба ча -
ють спільну діяльність учас ників до го во ру для до сяг нен ня соціаль но зна чи мої
ме ти [13, с. 132]. Вва жаємо, що такі оз на ки ма ють бу ти при та манні і до го во -
рам, що вста нов лю ють пра ва та обов’яз ки сторін з кон сер вації зе мель.

Пе ред ба чається, що за охо чу ва ти влас ників зе мель них діля нок до ук ла дан -
ня та ких до го ворів ма ють за хо ди еко номічно го сти му лю ван ня. Відповідно до
ст. 205 Зе мель но го ко дек су Ук раїни еко номічне сти му лю ван ня раціональ но го
ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель вклю чає, зо к ре ма, ком пен сацію з бю д жет них
коштів зни жен ня до хо ду влас ників землі та зем ле ко ри с ту вачів внаслідок тим -
ча со вої кон сер вації де гра до ва них та ма ло про дук тив них зе мель, що ста ли та ки -
ми не з їх ви ни. 

Згідно зі ст. 27 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну зе мель» по ря док еко номічно -
го сти му лю ван ня за ходів що до ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель і підви щен ня
ро дю чості ґрунтів вста нов лює Кабінет Міністрів Ук раїни. На сьо годнішній
день та кий по ря док не за твер д же ний. 

Прий ма ю чи до ува ги відсутність у за ко но давстві Ук раїни вста нов ле но го
ме ханізму ком пен сації з бю д жет них коштів зни жен ня до хо ду влас ників землі
та зем ле ко ри с ту вачів внаслідок тим ча со вої кон сер вації зе мель, а та кож той
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факт, що за ко на ми Ук раїни про Дер жав ний бю д жет на той чи інший рік, вклю -
ча ю чи і За кон Ук раїни «Про Дер жав ний бю д жет на 2013 рік» [14], не пе ред ба -
чається виділен ня коштів на та ку ком пен сацію, за зна че на нор ма Зе мель но го
ко дек су Ук раїни по ки що має дек ла ра тив ний ха рак тер.

Іншим спо со бом еко номічно го сти му лю ван ня за ходів що до охо ро ни та ви -
ко ри с тан ня зе мель і підви щен ня ро дю чості ґрунтів зем ле влас ни ка ми та зем ле -
ко ри с ту ва ча ми відповідно до ст. 27 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну зе мель» є
звільнен ня зем ле влас ників і зем ле ко ри с ту вачів від пла ти за зем лю за зе мельні
ділян ки, на яких ви ко ну ють ся ро бо ти з меліорації, ре куль ти вації, кон сер вації
зе мель та інші ро бо ти що до охо ро ни зе мель на період тим ча со вої кон сер вації,
будівництва та сільсько го с по дарсь ко го ос воєння зе мель відповідно до за твер -
д же ної до ку мен тації із зем ле у с т рою.

Ре алізація цієї нор ми за без пе чується відповідно до ст. 283 По дат ко во го ко -
дек су Ук раїни [15], якою вста нов люється пе релік зе мель них діля нок, які не
підля га ють опо дат ку ван ню. До та ких зе мель них діля нок, зо к ре ма, відне сені
землі сільсько го с по дарсь ких угідь, що пе ре бу ва ють у тим ча совій кон сер вації
або у стадії сільсько го с по дарсь ко го ос воєння.

Слід звер ну ти ува гу, що відповідно до ст. 283 По дат ко во го ко дек су Ук раїни
по дат ко ва пільга роз пов сю д жується тільки на землі сільсько го с по дарсь ких
угідь, що пе ре бу ва ють у тим ча совій кон сер вації, а не на всі зе мельні ділян ки,
що пе ре бу ва ють у тим ча совій кон сер вації, не за леж но від ка те горії зе мель до
якої во ни на ле жать, як це пе ред ба че но За ко ном Ук раїни «Про охо ро ну зе мель».

Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го мож на зро би ти вис но вок про те, що пра во ве
ре гу лю ван ня кон сер вації зе мель в Ук раїні має значні про га ли ни, більшість
підза кон них нор ма тив но-пра во вих актів, прий нят тя яких без по се ред ньо пе -
ред ба че но за ко на ми Ук раїни, досі не прий няті. Відсутність підза кон них нор ма -
тив но-пра во вих актів при зво дить до то го, що знач на кількість по ло жень за ко -
но дав ст ва Ук раїни в цій сфері но сить дек ла ра тив ний ха рак тер. Відсутність За -
галь но дер жав ної про гра ми ви ко ри с тан ня та охо ро ни зе мель уне мож лив лює
ком плекс ний підхід до вирішен ня про бле ми віднов лен ня зе мель них діля нок.
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мо лод ший на уко вий співробітник 

ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ БЕЗ ПЕ КИ ПЕ РЕ БУ ВАН НЯ 
ТА ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ ЛЮ ДИ НИ У КОСМІЧНО МУ ПРО СТОРІ

В статті пи тан ня убез пе чен ня пе ре бу ван ня та життєдіяль ності лю ди ни у
космічно му про сторі роз гля дається як один із стрижнів по бу до ви пра во во го ре жи му
без пе ки досліджен ня та ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру в мир них цілях.
Аналізується сфор мо ва ний пра во вий ма сив, який має відно шен ня до суті про бле ми, а
та кож виз на ча ють ся ті про га ли ни, які по тре бу ють ре акції з бо ку міжна род но го
співто ва ри ст ва. 

Клю чові сло ва: лю ди на у космічно му про сторі, без пе ка життєдіяль ності лю ди ни у
космічно му про сторі, пра во вий ре жим без пе ки досліджен ня та ви ко ри с тан ня
космічно го про сто ру.

Стель мах О.С. Пра во вые ос но ва ния бе зо пас но с ти пре бы ва ния и жиз не де я -

тель но с ти че ло ве ка в ко с ми че с ком про ст ран ст ве.

В ста тье во прос пре бы ва ния и жиз не де я тель но с ти че ло ве ка в ко с ми че с ком про ст -
ран ст ве рас сма т ри ва ет ся как один из стерж ней по ст ро е ния пра во во го ре жи ма бе зо -
пас но с ти ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния ко с ми че с ко го про ст ран ст ва в мир ных це лях.
Ана ли зи ру ет ся сфор ми ро ван ный пра во вой ма сив, ко то рый име ет от но ше ние к су ти
про бле мы, а так же оп ре де ля ют ся те про бе лы, ко то рые тре бу ют ре ак ции со сто ро ны
меж ду на род но го со об ще ст ва. 

Клю че вые сло ва: че ло век в ко с ми че с ком про ст ран ст ве, бе зо пас ность жиз не де я -
тель но с ти че ло ве ка в ко с ми че с ком про ст ран ст ве, пра во вой ре жим бе зо пас но с ти ис -
сле до ва ния и ис поль зо ва ния ко с ми че с ко го про ст ран ст ва. 

Stelmakh O.S. Legal bases for security of human stay and life in outer space.

In this article the issue of human stay and life in outer space is regarded as one of the
cores for building a legal regime of security for exploration and use of outer space for peace-
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ful purposes. The scope of legal documents relevant to essence of the problem was analyzed
and the lacunas that require a response from the international community were determined.

Key words: human in outer space, security of human life in outer space, legal regime of
security for exploration and use of outer space.

Ста нов лен ня фе но ме ну «лю ди ни у космічно му про сторі» тісно пов’яза не з
1961 ро ком, ко ли Ю. Га гарін здійснив пер ший у світі політ до ко с мо су. Вихід
лю ди ни у на вко ло зем ний космічний простір, а са ме пе рехід до якісно іншо го
фізич но го се ре до ви ща, спри чи ни ли роз ду ми на те му, яким чи ном за без пе чи ти
без печ не пе ре бу ван ня лю ди ни у космічно му про сторі та як підтри ма ти її нор -
маль ну життєдіяльність. На зміну «за до во лен ню на уко вої ціка вості» прий ш ло
ак тив не «ос воєння космічно го про сто ру» у формі йо го ціле с пря мо ва но го
досліджен ня та ви ко ри с тан ня.  Дер жа ви по ча ли здійсню ва ти не ли ше по оди -
нокі по льо ти, а й спільни ми зу сил ля ми роз та шо ву ва ти в космічно му про сторі
технічно ємні станції, що пе ред ба ча ло дов го ст ро ко ве пе ре бу ван ня лю ди ни у
но вих по за зем них умо вах. Од нак в кон тексті життєдіяль ності лю ди ни у ко с мосі
по нят тя без пе ки вже не об ме жується ви ключ но без пе кою жит тя та здо ров’я, а
роз ши ре но має тлу ма чи ти ся як та ке, що вклю чає та кож і технічну без пе ку на
бор ту космічної станції в про цесі ви ко нан ня ко с мо нав та ми служ бо вих обов’яз -
ків (зо к ре ма, в рам ках на казів ко ман ди ра екіпа жу), ко ор ди націю діяль ності з
інши ми чле на ми екіпа жу, а та кож без пе ку від впли ву зовнішніх фак торів ри зи -
ку космічно го се ре до ви ща (як при род но го, так і ан т ро по ген но го по хо д жен ня). 

У ба зо вих міжна род но-пра во вих до ку мен тах з пи тань ко с мо су по нят тя
«лю ди ни» пред став ле не че рез такі фор му лю ван ня як «про ник нен ня лю ди ни в
ко с мос»1, «пер со нал космічних ко раблів або штуч них космічних об’єктів»2,
«пер со нал»3, «ек с пе диція»4, «ко с мо нав ти»5, «по сланці люд ст ва»6, «екіпаж
кос мічно го ко раб ля»7, «член екіпа жу космічно го ко раб ля»8, «лю ди на, яка пе ре -
бу ває на Місяці»9, «осо би, що терп лять ли хо»10, «осо би на бор ту космічно го
об’єкта»11. 

З ог ля ду на те, що ос нов ний ма сив міжна род но го космічно го пра ва був
сфор мо ва ний у 60–70 рр. ХХ століття, а про цес ко мерціалізації діяль ності з
досліджен ня та ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру роз по чав ся ли ше на зламі
ХХ – ХХІ століть, як, влас не, і по ява но во го фе но ме ну «космічно го ту риз му»,
то і до сить по ши ре ний сьо годні ста тус «космічно го ту ри с ту» за ли шається не -
виз на че ним12.

Відтак, на разі відсутнє юри дич не закріплен ня дефініцій ста тусів всіх пе -
реліче них ви ще осіб, що пе ре бу ва ють у ко с мосі. За відсут ності за зна че но го,
важ ко виділи ти ті кри терії, які мож на по кла с ти в ос но ву роз ме жу ван ня ста -
тусів, а та кож прослідку ва ти пра вові наслідки, які вип ли ва ють з ос танніх.
Спіль ною ри сою всіх ка те горій осіб із тим ча со вим місце пе ре бу ван ням у
космічно му про сторі є те, що: 1) во ни по винні бу ти спеціаль но підго тов ле ни -
ми (прой ти не обхідне пе ред політне тре ну ван ня) та 2) здійсни ли політ за межі
ат мо сфе ри Землі. Вва жаємо, що ре ш та ха рак те ри с тик є похідни ми, од нак на
пер спек ти ву для ви роб лен ня спеціаль них пра во вих ре жимів по тре бу ва ти муть
вра ху ван ня: 
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1) ініціатор / спон сор по льо ту (в ме жах космічної про гра ми чи за влас ною
ініціати вою); 

2) на явність / відсутність у осо би зо бов’язань, пов’яза них із пе ре бу ван ням
у космічно му про сторі; 

3) ме та та за вдан ня пе ре бу ван ня (за до во лен ня на уко во го чи влас но го інте -
ре су, про ве ден ня опе рацій); 

4) час пе ре бу ван ня / три валість місії (ко рот ко-, се ред ньо- та  дов го ст ро -
кові);

5) місце при зна чен ня (космічні станції, пла не ти); 
6)  од но осо бо вий політ / член екіпа жу; 
7) функціональ не при зна чен ня (на уко вий / технічний / ме дич ний пер со нал,

ту рист);
8)  досвід пе ре бу ван ня у ко с мосі (кількість по льотів, стро ки пе ре бу ван ня та

давність) то що.
Як що ком плекс но підійти до вив чен ня дже рел не без пе ки для лю ди ни у

космічно му про сторі, то мож на виділи ти три клю чові ка те горії: ре акція
фізіологічно го ста ну лю ди ни при зміні се ре до ви ща, при чи ни при род но го та
ан т ро по ген но го по хо д жен ня. 

За зна чи мо, що не має ви черп но го пе реліку за гроз при род но го ха рак те ру з
місце по хо д жен ням у ко с мосі, од нак до клю чо вих слід в пер шу чер гу відне с ти:
пил Міся ця, мікробіологічні за гро зи, радіацію, мікро г равітацію та не ва -
гомість. Зо к ре ма, вив чен ня впли ву не ва го мості на живі ор ганізми та
фізіологічні ме ханізми адап тації до неї в космічних по льо тах, а та кож вив чен -
ня комбіно ва но го впли ву не ва го мості та інших фак торів має ве ли ке зна чен ня
для дов го т ри ва лих по льотів лю ди ни у ко с мос, які є не обхідни ми для ос воєння
пла нет Со няч ної си с те ми. 

У До го ворі про прин ци пи діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан -
ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла, що є ра моч -
ним по відно шен ню до ре ш ти існу ю чих нор ма тив но-пра во вих дже рел міжна -
род но го космічно го пра ва, закріпле но, що дер жа ви-учас ниці роз гля да ють ко с -
мо навтів як по сланців люд ст ва в ко с мосі13. Цим до ку мен том та кож за кла де но
ос новні зо бов’язальні за са ди для на дан ня взаємної до по мо ги, інфор му ван ня та
ря ту ван ня. За зна чається, що при про ва д женні діяль ності в космічно му про -
сторі, у то му числі  на не бес них тілах, ко с мо нав ти однієї дер жа ви-учас ниці
До го во ру по винні на да ва ти мож ли ву до по мо гу ко с мо нав там інших дер жав-
учас ниць До го во ру14. При вста нов ленні ни ми в космічно му про сторі явищ, які
мог ли б ста но ви ти не без пе ку для жит тя або здо ров’я ко с мо навтів, на дер жа ви-
учас ниці До го во ру по кла дається обов’язок не гай но го інфор му ван ня інших
дер жав-учас ниць або Ге не раль но го се к ре та ря ООН15. 

Іншим важ ли вим для ста нов лен ня ре жи му без пе ки життєдіяль ності лю ди -
ни у ко с мосі як скла до вої ре жи му без пе ки досліджен ня та ви ко ри с тан ня
космічно го про сто ру є спеціаль ний до ку мент міжна род но го космічно го пра ва
- Уго да про ря ту ван ня ко с мо навтів, по вер нен ня ко с мо навтів і по вер нен ня
об’єктів, що за пу щені в космічний простір. Як вип ли ває з са мої на зви до ку -
мен ту, ос нов ною сфе рою рег ла мен тації є суспільні відно си ни з при во ду ре а гу -
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ван ня та взаємодії у разі на стан ня над зви чай них си ту ацій, пов’яза них із
космічною діяльністю, вра хо ву ю чи ту,  що має місце у космічно му про сторі.
Са ме ця ос тан ня скла до ва і ста но вить на уко вий інте рес для пред ме ту роз гля -
ду. З ог ля ду на ок рес ле ну про бле ма ти ку, слід відзна чи ти при пис Уго ди,
відповідно до яко го «дер жа ва або міжна род на міжу ря до ва ор ганізація, яка
одер жує відо мості або ви яв ляє, що екіпаж космічно го ко раб ля за знав аварії,
зна хо дить ся в стані ли ха або здійснив ви му ше ну або не на вмис ну по сад ку ... в
будь-яко му ... місці, що не пе ре бу ває під юри с дикцією будь-якої дер жа ви, не -
гай но: а) інфор мує про те пред став ників вла ди, що здійсни ли за пуск або, як що
не мож ли во розпізна ти і не гай но інфор му ва ти про це вла ду, що здійсни ла за -
пуск, не гай но до во дить це до за галь но го відо ма за до по мо гою всіх за собів
зв’яз ку, що є в її роз по ря д женні; b) інфор мує Ге не раль но го се к ре та ря ООН,
який по ви нен не гай но роз пов сю ди ти цю інфор мацію за до по мо гою всіх
відповідних за собів зв’яз ку, що є в йо го роз по ря д женні»16. 

Рег ла мен тація за сад відповідаль ності за шко ду, за вда ну осо бам на бор ту
космічно го об’єкта однієї за пу с ка ю чої дер жа ви космічним об’єктом іншої за -
пу с ка ю чої дер жа ви, за без пе чується по ло жен ня ми Кон венції про міжна род ну
відповідальність за шко ду, за вда ну космічни ми об’єкта ми. Стат тя ІІІ пе ред ба -
чає, що «як що в будь-яко му місці, окрім по верхні Землі, осо бам на бор ту
космічно го об’єкта однієї за пу с ка ю чої дер жа ви за вда но шко ди космічним
об’єктом іншої за пу с ка ю чої дер жа ви, то ос тан ня не се відповідальність тільки
у ви пад ку, ко ли шко ди за вда но з йо го ви ни або з ви ни осіб, за яких во на
відповідає»17, тоб то відповідальність не є аб со лют ною. 

Спеціаль ний ма сив пра во вих норм, закріпле них в Угоді про діяльність дер -
жав на Місяці та інших не бес них тілах, при свя че ний пи тан ню убез пе чен ня
діяль ності лю ди ни в про цесі досліджен ня та ви ко ри с тан ня Міся ця. Уго дою пе -
ред ба че но пра во дер жав розміщу ва ти свій пер со нал в будь-яко му місці по -
верхні Міся ця або йо го надр для цілей про ва д жен ня діяль ності з досліджен ня
та ви ко ри с тан ня Міся ця18. Об ме жу валь ною умо вою і вод но час вказівкою пря -
мої дії є при пис, відповідно до яко го станції по винні розміщу ва ти ся та ким чи -
ном, щоб не пе ре шко д жа ти вільно му до сту пу пер со на лу інших дер жав – учас -
ниць, що про ва дять діяльність на Місяці, у будь-які рай о ни Міся ця19. На до да -
ток до цьо го за зна че но, що пер со нал мо же вільно пе ре су ва ти ся або бу ти пе ре -
су ну тим на по верхні Міся ця або в йо го над рах20. При цьо му за дер жа ва ми-
учас ни ця ми зберігається юри с дикція і кон троль над їх пер со на лом на
Місяці21.

В ок ре мий блок мож на виділи ти при пи си, що за кла да ють підва ли ни убез -
пе чен ня жит тя та здо ров’я лю ди ни у космічно му про сторі. До ньо го доцільно,
зо к ре ма, відне с ти по ло жен ня ста тей 10 та 12 Уго ди про Місяць. Дер жа ви-учас -
ниці вжи ва ють усіх мож ли вих за ходів для охо ро ни жит тя та здо ров’я осіб, що
пе ре бу ва ють на Місяці. З цією ме тою во ни роз гля да ти муть будь-яку лю ди ну,
яка пе ре бу ває на Місяці, як ко с мо нав та у зна ченні Статті V До го во ру про ко с -
мос, а та кож як чле на екіпа жу космічно го ко раб ля у зна ченні Уго ди про ря ту -
ван ня22. Осо бам, що терп лять ли хо, з місцем пе ре бу ван ня на Місяці, дер жа ви-
учас ниці на да ють пра во ук рит тя на своїх станціях, спо ру дах, апа ра тах та
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інших ус та нов ках23. У над зви чай них ви пад ках, пов’яза них із за гро зою жит тю
лю ди ни, дер жа вам-учас ни цям доз во ляється ви ко ри с то ву ва ти об лад нан ня, апа -
ра ти, спо ру ди, ус та нов ки або за па си інших дер жав-учас ниць на Місяці24, од -
нак повідо млен ня про та ке ви ко ри с тан ня по вин но не гай но бу ти надісла не Ге -
не раль но му се к ре та реві ООН або заінте ре со ваній дер жаві-учас ниці25.

Вва жаємо за доцільне за зна чи ти, що без пе ка життєдіяль ності лю ди ни у ко -
с мосі є єди ною скла до вою ре жи му без пе ки з досліджен ня та ви ко ри с тан ня
космічно го про сто ру, яка не бу ла вклю че на до пе реліку пи тань по ряд ку ден но -
го Юри дич но го підкоміте ту Коміте ту ООН з пи тань ко с мо су. Інші дві – убез -
пе чен ня ви ко ри с тан ня космічних об’єктів з ядер ни ми дже ре ла ми енергії на
бор ту та засміченість космічно го про сто ру, бу ли пред став лені на об го во рен ня
на до сить ре гу лярній, як що не на постійній, ос нові26. Од нак слід виз на ти, що
ці дві скла дові ма ють пря мий вплив на життєдіяльність лю ди ни, що мож на, зо -
к ре ма, прослідку ва ти на при кладі їх взаємодії в рам ках ек сплу а тації Міжна -
род ної космічної станції (МКС). Станція функціонує на до сить низькій орбіті,
де ри зик зіткнень з космічним сміттям, як-то відо крем ле ни ми космічни ми сту -
пе ня ми, су пут ни ка ми, що ви чер па ли строк ек сплу а тації, та інши ми об’єкта ми,
є до сить знач ним. Зіткнен ня як з круп но га ба рит ним сміттям, так із сміттям
мен шо го розміру (у декілька мм) ста но вить суттєву за гро зу для станції, що є
спеціаль ним се ре до ви щем життєдіяль ності лю ди ни. Крім то го, космічне
сміття мо же за вда ти знач ної шко ди без по се ред ньо ко с мо нав ту, у ви пад ку по -
трап лян ня ча с ти нок до ска фан д ру під час ви хо ду у відкри тий ко с мос (для ре -
мон ту пев них мо дулів станції, про ве ден ня на уко вих ек с пе ри ментів то що), що
по тенційно мо же ма ти наслідком про бит тя об шив ки та роз гер ме ти зацію. Си -
ту ація ус клад нюється ви со кою швидкістю обер нен ня орбіти та відповідно
при ско ре ним ру хом і кіне тич ною енергією не функціону ю чих та не кон тро ль о -
ва них космічних об’єктів, що ста нов лять космічний му сор. 

В цілях уник нен ня не без печ но го на бли жен ня / зіткнень МКС із зга да ною
ка те горією космічних об’єктів, ря дом на зем них станцій здійснюється моніто -
ринг траєкторії їх пе ре су ван ня. У ви пад ку, ко ли є обґрун то вані підста ви вва жа -
ти, що існує по тенційна за гро за зіткнен ня, екіпаж станції одер жує відповідне
повідо млен ня у строк27, який за зви чай доз во ляє ак тивізу ва ти спеціаль ний ме -
ханізм «ма не в ру ван ня для уник нен ня зіткнень / космічно го сміття» (англ. –
Collision Avoidance Manoeuvre або Debris Avoidance Manoeuvre). Такі ма не в ру -
ван ня пла ну ють ся в рам ках об ме жень, що закріплені в пра ви лах по льотів
Міжна род ної космічної станції. Чи ма ти ме місце та ка опе рація, за ле жить пе ре -
важ но від то го, наскільки ве ли ка ймовірність зіткнен ня та які наслідки ма ти ме
її ре алізація для цілей місії. На до да ток до цьо го, важ ли ву роль у прий нятті
рішен ня відіграє той факт, що це ста но ви ти ме ри зик для екіпа жу станції28. За
умо ви по зи тив но го рішен ня що до про ве ден ня ма не в ру ван ня відбу вається
підви щен ня орбіталь ної швид кості космічної станції для тим ча со во го її пе -
реміщен ня на ви щу орбіту.

Існу ють ви пад ки, ко ли з ог ля ду на ряд об ста вин інфор мація над хо дить у
строк, що не доз во ляє про ве ден ня опе рації з ма не в ру ван ня. Тоді вжи ва ють ся
за хо ди з по тенційної ева ку ації екіпа жу (ча ст ко вої ева ку ації станції), які, зо к ре -

321РОЗДІЛ 6 • Проблеми екологічного та космічного права



ма, пе ред ба ча ють по сад ку в апа ра ти транс порт но го піло то ва но го ко раб ля «Со -
юз» та, у ви пад ку силь но го по шко д жен ня станції, за крит тя пе рехідних люків
між МКС та ко раб лем, їх роз сти ков ку та влас не ева ку ацію. 

Особ ли ва ка те горія за гроз, які та кож вкрай важ ко мінімізу ва ти, по хо дить
від об’єктів при род но го по хо д жен ня. При родні яви ща є ма ло пе ред ба чу ва ни ми,
відповідно си ту ації за їх уча с тю вкрай важ ко спрог но зу ва ти / змо де лю ва ти.
Крім то го, як влуч но за зна чає Н.Р. Ма ли ше ва, ані в міжна род но му, ані в
національ но му праві космічних дер жав, в то му числі – Ук раїни, на жаль, фак -
тич но відсутні спеціальні пра вові нор ми віднос но об ме жен ня впли ву шкідли -
вих еко логічних фак торів на ор ганізм ко с мо навтів. Пра во вий інстру мен тарій,
яким сьо годні ке ру ють ся в цій сфері ко с мо нав ти, – це інструк тивні ма теріали,
цир ку ля ри, а в де я ких дер жа вах - ме то дичні ак ти віднос но до три ман ня пра вил
по ведінки в умо вах не ва го мості, а та кож за собів індивіду аль но го за хи с ту від
радіації та де я ких інших фак торів, з яки ми до во дить ся сти ка ти ся під час
космічно го по льо ту29.

На разі Міжна род ною ака демією ас тро нав ти ки ініційо ва не вив чен ня ря ду
про блем, які пря мо чи опо се ред ко ва но пов’язані із пи тан ням убез пе чен ня лю -
ди ни у космічно му про сторі. Так, для про ва д жен ня досліджень ство ре но
міжна родні ро бочі гру пи, які вив ча ють пи тан ня крізь приз му не обхідності:
1) роз роб лен ня ре ко мен дацій (пра вил) ме дич ної без пе ки для космічних
екіпажів, за лу че них до опе рацій, що ре алізу ють ся в рам ках ко рот ко ст ро ко вих
орбіталь них космічних по льотів (англ. – Medical Safety Guidelines for Space
Crews involved in Short-Duration Orbital Space Flights Operations)30, 2) змен шен -
ня впли ву космічно го сміття на на вко лишнє се ре до ви ще (англ. – Space Debris
Environment Remediation)31 та 3) усу нен ня орбіталь но го космічно го сміття:
стра тегічні, пра вові, політичні та еко номічні ас пек ти (англ. – Orbital Debris
Removal: Policy, Legal, Political and Economic Considerations)32.

Убез пе чен ня пе ре бу ван ня та життєдіяль ності лю ди ни у космічно му про -
сторі є од ним із стрижнів по бу до ви пра во во го ре жи му без пе ки досліджен ня та
ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру в мир них цілях. Не зва жа ю чи на те, що
піло то вані космічні по льо ти / місії, зо к ре ма дов го ст ро кові,  ре алізує ста ном на
сьо годні віднос но не ве ли ка кількість дер жав, ви роб лен ня гар монізо ва но го (чи
навіть стан дар ти зо ва но го) підхо ду до про бле ма ти ки без пе ки життєдіяль ності
лю ди ни у космічно му про сторі бу ло б ба жа ним. На разі рег ла мен тація цьо го
пи тан ня зна хо дить юри дич не закріплен ня го ло вним чи ном у підза кон них нор -
ма тив но-пра во вих ак тах (у ме жах національ но го за ко но дав ст ва) та у до ку мен -
тах ре ко мен даційно го ха рак те ру (на міжна род но-пра во во му рівні). Од нак у
більшості з них по нят тя без пе ки роз гля дається пе ре важ но крізь приз му без пе -
ки «космічної діяль ності» та вклю чає без пе ку на се лен ня, ко с мо дромів,
запусків і т.д., але ду же об ме же но, як що вза галі тор кається, пи тан ня «без пе ки
діяль ності у космічно му про сторі», зо к ре ма в ча с тині життєдіяль ності
людини. 

Пра во вий до ку мент, який, на наш по гляд, хо ча б в за галь них ри сах
об’єднує підхід провідних космічних дер жав до пред ме ту досліджен ня, є Ко -
декс по ведінки екіпа жу Міжна род ної космічної станції (англ. – Code of
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Conduct for the International Space Station crew)33. Він роз роб ле ний на ви ко нан -
ня статті 11 Міжу ря до вої уго ди з пи тань співробітництва сто сов но Міжна род -
ної космічної станції від 1998 ро ку (англ. – Intergovernmental Agreement Among
the Government of Canada, Governments of Member States of the European Space
Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and
the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the
International Space Station)34. 

Вод но час слід кон ста ту ва ти, що відсутність ком плекс них керівництв, які б
га ран ту ва ли єди ний рівень без пе ки всім фізич ним осо бам, не за леж но від то го,
яким суб’єктом космічної діяль ності бу де здійсню ва ти ся їх за пуск у ко с мос, не
сприяє на ро щу ван ню ре жи му космічної без пе ки. Роз роб лен ня на міжна род но-
пра во во му рівні уніфіко ва них пра вил (ви мог) є тим, що дійсно га ран ту ва ло б
стан дарт без пе ки лю ди ни під час по льотів у космічний простір. Без пе реч но
підго тов леність індивіда, про хо д жен ня кур су тре ну вань та ме дич них пе -
ревірок, а та кож за без пе чен ня стан дарт ним на бо ром інстру ментів та на ви чок,
є тим, що не мо же за ле жа ти від то го, чи є осо ба про фесійним ко с мо нав том, чи
ту ри с том. Од нак і цьо го не до стат ньо. Слід за без пе чи ти мінімаль но до пу с ти -
мий  рівень технічної та тех но логічної без пе ки тих апа ратів, які ви во дять лю -
ди ну до космічно го про сто ру.

1. Пре ам бу ла до До го во ру про прин ци пи діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри -
с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 2. Ча с ти на 2 статті 3
Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 3. Статті 8 та 9 Уго -
ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 4. Ча с ти на 1 статті V До го во -
ру про прин ци пи діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру,
вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 5. Ча с ти на 1 статті V До го во ру про прин ци -
пи діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи
Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_480; Стат тя 10 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших
не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_482. 6. Прин цип 9 Дек ла рації пра во вих прин ципів діяль ності дер жав з
досліджен ня та ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a31; стат тя V До го во ру про прин ци пи
діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи
Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_480; Стат тя 10 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших
не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_482. 7. Статті 1, 2, 3 та 4 Уго ди про ря ту ван ня ко с мо навтів, по вер нен ня ко с -
мо навтів і по вер нен ня об’єктів, що за пу щені в космічний простір [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_483. 8. Стат тя 10 Уго ди
про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 9. Стат тя 10 Уго ди про
діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим
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до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 10. Стат тя 10 Уго ди про діяльність
дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 11. Стат тя ІІІ Кон венції про міжна род ну
відповідальність за шко ду, за вда ну космічни ми об’єкта ми [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126. 12. Див. Н.Р. Ма ли ше ва.
Космічні ту ри с ти на рин ку космічних по слуг. - Вісник Національ ної ака демії пра во вих
на ук Ук раїни. – 2010. – № 3; Н.Р. Ма лы ше ва. Ко с ми че с кий ту ризм: иг ра без пра вил. –
Ко с ми че с кие пу те ше ст вия: на ука, об ра зо ва ние, прак ти ка. – Ма те ри а лы меж ду на род ной
на уч но-прак ти че с кой кон фе рен ции. – К., 2 де ка б ря 2010. 13. Стат тя V До го во ру про
прин ци пи діяль ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю -
ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 14. Стат тя V До го во ру про прин ци пи діяль -
ності дер жав з досліджен ня і ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи Місяць та
інші не бесні тіла [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_480. 15. Стат тя V До го во ру про прин ци пи діяль ності дер жав з досліджен ня і
ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 16. Стат тя 1
Уго ди про ря ту ван ня ко с мо навтів, по вер нен ня ко с мо навтів і по вер нен ня об’єктів, що за -
пу щені в космічний простір [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:   http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_483. 17. Стат тя ІІІ Кон венція про міжна род ну відповідальність за
шко ду, за вда ну космічни ми об’єкта ми [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126. 18. Стат тя 8 Уго ди про діяльність дер жав на
Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 19. Стат тя 9 Уго ди про діяльність дер жав на
Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 20. Стат тя 8 Уго ди про діяльність дер жав на
Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_482. 21. Стат тя 12 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та
інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/
aws/show/995_482. 22. Стат тя 10 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес -
них тілах [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_482. 23. Стат тя 10 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах
[Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482.
24. Стат тя 12 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к т -
рон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 25. Стат -
тя 12 Уго ди про діяльність дер жав на Місяці та інших не бес них тілах [Еле к трон ний ре -
сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 26. http://www.
oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/Legal/repidx.html 27. За зви чай роз ра хо вується не
мен ше 30 го дин для пла ну ван ня та ре алізації ма не в ру вань [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре -
жим до сту пу: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html. 28. Ма -
не в ру ван ня для цілей уник нен ня зіткнень з космічним сміттям пла ну ють ся, ко ли
імовірність  зіткнень до ся гає гра нич них лімітів, що пе ред ба чені пра ви ла ми по льотів
космічної станції. Як що та ка імовірність більша за 1 до 100000, ма не в ру ван ня ма ти ме
місце за умо ви відсут ності знач но го впли ву для ре зуль татів про гра ми (місії). У ви пад ку,
ко ли імовірність пе ре ви щує 1 до 10000, ма не в ру ван ня бу де здійсне не, як що не ство рить
до дат ко вий ри зик для екіпа жу космічної станції [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html. 29. Н.Р. Ма ли ше -
ва. На ри си з космічно го пра ва. – К.: Алер та. – 2010. – С. 112. 30. Ре ко мен дації (пра ви -
ла) ме дич ної без пе ки для космічних екіпажів, за лу че них до опе рацій, що ре алізу ють ся
в рам ках ко рот ко ст ро ко вих орбіталь них космічних по льотів [Еле к трон ний ре -
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сурс]. – Ре жим до сту пу:   http://iaaweb.org/content/view/438/600/ 31. Змен шен ня впли ву
космічно го сміття на на вко лишнє се ре до ви ще [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://iaaweb.org/content/view/268/407/ 32. Усу нен ня орбіталь но го космічно го сміття:
стра тегічні, пра вові, політичні та еко номічні ас пек ти [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим
до сту пу:  http://iaaweb.org/content/view/446/607/ 33. Ко декс по ведінки екіпа жу Міжна -
род ної космічної станції [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://ecfr.gpoaccess.
gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=2bfb1db89b8e796fb72c1c91549093ea&rgn=div6
&view=text&node=14:5.0.1.1.15.4&idno=14 34. Міжу ря до ва уго да з пи тань співробіт -
ництва сто сов но Міжна род ної космічної станції [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://www.state.gov/documents/organization/107683.pdf
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УДК 343.237
О. О. КВАША,

кандидат юридичних наук

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ: 
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті виз на че но, що са ме си с тем но-струк тур ний підхід відби ває сутність
досліджен ня склад них об’єктів, за без пе чує йо го всебічність і по вно ту. Не слід го во ри -
ти ок ре мо про си с тем ний, і ок ре мо про струк тур ний підхід, оскільки во ни, по суті, є
то тож ни ми. Та кий термін вирішує дис кусію що до мож ли вості існу ван ня без струк -
тур них си с тем і без си с тем них струк тур. Співу часть, як і будь-яка інша си с те ма, є
цілісною і в ос нові своїй має завжди пев ну струк ту ру, яка ут во рюється су купністю
взаємодій і зв’язків. Вла с ти вості співу часті виз на ча ють ся не стільки вла с ти во с тя ми
ок ре мих співу час ників, скільки вла с ти во с тя ми її струк ту ри, її особ ли ви ми інте г ра тив -
ни ми зв’яз ка ми. Та ке ро зуміння співу часті у зло чині доз во лить по гли би ти зміст її
криміна ль но-пра во вих оз нак. 

Клю чові сло ва: співу часть, си с те ма, струк ту ра, цілісність, взаємодія, інте г рація,.

Ква ша О. А. Со уча с тие в пре ступ ле нии: си с тем но-струк тур ное ис сле до ва ние

В ста тье оп ре де лен но, что имен но си с тем но-струк тур ный под ход от ра жа ет
сущ ность ис сле до ва ния слож ных объ ек тов, обес пе чи ва ет его все сто рон ность и пол но -
ту. Не сле ду ет го во рить от дель но о си с тем ном, и от дель но о струк тур ном под хо де,
по сколь ку они, по су ще ст ву, яв ля ют ся тож де ст вен ны ми. Та кой под ход ре ша ет дис кус -
сию от но си тель но воз мож но с ти су ще ст во ва ния бес ст рук тур ных си с тем и бес си с -
тем ных струк тур. Со уча с тие, как и лю бая дру гая си с те ма, яв ля ет ся це ло ст ной и в ос -
но ве сво ей име ет все гда оп ре де лен ную струк ту ру, ко то рая об ра зу ет ся со во куп но с тью
вза и мо дей ст вий и свя зей. Свой ст ва со уча с тия оп ре де ля ют ся не столь ко свой ст ва ми
от дель ных со уча ст ни ков, сколь ко свой ст ва ми ее струк ту ры, ее осо бен ны ми ин те г ра -
тив ны ми свя зя ми. Та кое по ни ма ние со уча с тия в пре ступ ле нии поз во лит уг лу бить со -
дер жа ние ее уго лов но-пра во вых при зна ков. 

Клю че вые сло ва: со уча с тие, си с те ма, струк ту ра, це ло ст ность, вза и мо дей ст вие,
ин те г ра ция.

Kvasha O. А. Criminal participation: system-structural research

The author of the article underlines that system-structural approach reflects the essence
of complex objects and assures its all-roundness and plenitude. It is not necessary to talk
about system approach and structural approach separately as these notions may be consid-
ered as identical. This approach solves the problem in relation to the possibility of the exis-
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tence of nonstructural systems and unsystematic structures.  We can conclude that criminal
participation as any other system exists as integral part.  Criminal participation is based on
its certain structure which is formed by the collection of different relations and connections.
Attributes of criminal participation are determined not only by the attributes of separate par-
ticipants but by the attributes of its structure, its special integrative connections. Such under-
standing of criminal participation gives us the opportunity to deepen the maintenance of its
criminal signs. 

Key words: criminal participation, system, structure, integrity, cooperation, integration. 

Співу часть у зло чині як інсти тут За галь ної ча с ти ни криміна ль но го пра ва
має склад ний ком плекс ний ха рак тер, пев ною мірою міждис циплінар ний,
оскільки ви ма гає ви ко ри с тан ня дослідни ка ми до сяг нень не ли ше на ук юри -
дич но го цик лу, але й – філо софії, пси хо логії, соціаль ної пси хо логії, соціології
то що. Та ка особ ливість інсти ту ту співу часті обу мов лює за сто су ван ня ба га ть ма
пра во знав ця ми си с тем но го або ж си с тем но-струк тур но го підхо ду до йо го вив -
чен ня. Знач ний вне сок у роз роб ку та ко го підхо ду зро би ли філо со фи
Я.Ф. Аскін, М.О. Бу ла тов, Є.І. Го ло ва ха, В.Г. Іва нов, М.Ю. Ка зарінов, В.В. Ки -
зи ма, В.І. Куп цов, В.А. Мар ков, В.П. Ого родніков, М.О. Пар нюк, М.М. Пи ли -
пен ко, Е.П. При чепій, В.М. Са га товсь кий, В.М. Са довсь кий, Г.А. Свєчніков,
Д.І. Ши ро ка нов, В.О. Цикін та інші. Се ред пра во знавців си с тем ний або ж си -
с тем но-струк тур ний підхід у на уко вих досліджен нях за сто со ву ва ли Ю.М. Ан -
то нян, О.А. Ару тю нов, С.Р. Багіров, Б.В. Вол женкін, Б.С. Вол ков, С.О. Єфре -
мов, О.М. Ко с тен ко, В.М.Ку д ряв цев, В.Б. Малінін, П.С. Ма ти шевсь кий,
В.А. Мис ли вий, А.А. Му зи ка, А.А. Піонт ковсь кий, Т.Л. Сергєєва, О.Б.Са ха ров,
М.Д.Сергієвський, А.А. Тер-Ако пов, Г.В. Тімей ко, О.Л. Тим чук, М.Г. Уг ре -
хелідзе, С.Д.Шап чен ко, Н.М. Яр миш, С.С.Яцен ко та інші. Од нак не до стат ньо
ува ги приділе но з’ясу ван ню сут ності по нять си с тем но го, струк тур но го і си с -
тем но-струк тур но го підходів, доцільності їх за сто су ван ня в ме жах криміна ль -
но-пра во вих досліджень, а та кож про гно зу ван ню ре зуль татів та ко го за сто су -
ван ня. Відповідно ме тою да ної статті є виз на чен ня сут ності та особ ли во с тей
си с тем но-струк тур но го досліджен ня співу часті у зло чині.

Суспільство, будь-яка соціаль на гру па є си с те ма ми, які наділені пев ною
струк ту рою. Будь-який об’єкт мо же бу ти дослідже но як си с те му. По нят тя «си -
с те ма» за сто со ву ва ло ся в кла сич но му при ро доз навстві і філо софії ХVІІ–
ХІХ століть. Аналіз си с тем них уяв лень є одним з цен т раль них за вдань су час -
ної логіки і ме то до логії на уки. Відповідно і вчені-пра во знавці за сто со ву ють
си с тем ний підхід під час досліджен ня ба га ть ох юри дич них ка те горій. На дум -
ку вче них, при чин ний зв’язок, що ви с ту пає оз на кою скла ду зло чи ну, в чо му б
цей зло чин не ви ра жав ся, має си с тем ний ха рак тер. Зро зуміти суть при чин но го
зв’яз ку в криміна ль но му праві по за її си с тем ною вла с тивістю не мож ли во1. Та -
кож прибічни ком досліджен ня при чин но го зв’яз ку у криміна ль но му праві
шля хом за сто су ван ня си с тем но го підхо ду для вста нов лен ня ка у заль ної за леж -
ності є В.І. Бо ри сов2. В.В. Маль цев пе ре ко на ний у не обхідності струк тур но-
си с тем но го аналізу суспільно не без печ них наслідків3.

Вче ний у га лузі криміна ль но го пра ва Росії О.А. Ару тю нов послідо вно у
своїх досліджен нях (спо чат ку кан ди датській, потім – док торсь кий ди сер тації),
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роз ви ває си с тем ний підхід до за галь ної те орії співу часті у зло чині. При цьо му
пра во зна вець ви хо дить із вис новків філо софів, які здійсни ли роз роб ку си с тем -
но го підхо ду – В.М. Са довсь кий, Е.Г. Юдін, І.В. Бла у берг: 1) си с те ма мо же бу -
ти зро зуміла як цілісна ли ше в то му ви пад ку, як що во на в якості та кої про ти с -
тоїть своєму ото чен ню – се ре до ви щу; 2) розчле ну ван ня си с те ми при зво дить до
по нят тя еле мен та – оди ниці, вла с ти вості і функції якої виз на ча ють ся її місцем
в ме жах ціло го, при чо му  вла с ти вості ціло го не мо жуть бу ти зро зуміли ми без
вра ху ван ня хо ча б де я ких вла с ти во с тей еле ментів і на впа ки. Еле мент в си с темі
співу часті по ви нен бу ти наділе ний ря дом оз нак і відповіда ти пев ним ви мо -
гам4.

Важ ли ве зна чен ня має фіксація у виз на ченні си с те ми по нят тя «зв’язок» і
вказівка на те, що зв’яз ки ре алізу ють ся че рез відно си ни. Це ство рює мож -
ливість емпірич но го, а в більш ши ро ко му сенсі пред мет но-прак тич но го
досліджен ня си с тем. Ок ремі фор ми співу часті вчені та кож аналізу ють, за сто -
со ву ю чи ка те горію си с те ми: ор ганізо ва на гру па є си с те мою, єди ним зло чин -
ним ме ханізмом5. Зре ш тою са ме криміна ль не пра во і криміна ль ний за кон та -
кож є си с тем ни ми ут во рен ня ми, з чіткою струк ту рою і взаємозв’яз ка ми еле -
ментів. За галь на і Особ ли ва ча с ти ни КК пов’язані між со бою і ут во рю ють не -
роз рив ну си с тем ну єдність. Зна чен ня цієї єдності найбільш помітно при за сто -
су ванні ок ре мих ста тей КК, зо к ре ма й тих, що ре гу лю ють відповідальність за
співу часть у зло чині. Не мож на за сто су ва ти криміна ль но-пра во ву нор му, що
містить ся в Особ ливій ча с тині КК, не звер нув шись при цьо му до За галь ної
час ти ни.

Си с тем ний підхід за сто со вується та кож у на уко вих криміно логічних
досліджен нях співу часті у зло чині. Роз гляд гру по вої зло чин ності з по зицій си -
с тем но го підхо ду доз во ляє обґрун ту ва ти: гру по ву зло чинність як вид зло чин -
ності; вклю чен ня до неї в якості еле ментів гру по вих зло чинів, осіб, які їх вчи -
ни ли, зло чин них груп; че рез струк ту ру цих еле ментів сутнісна вла с тивість
гру по вої зло чин ності у ви гляді суспільної не без пе ки, яка не зво дить ся до
суспільної не без печ ності еле ментів, що вхо дять в неї6. Си с тем ний підхід при
вив ченні зло чин ної гру пи за сто со вується і в криміналістиці7. Та ким чи ном,
співу часть у зло чині як склад ний об’єкт досліджується на підставі си с тем но го
підхо ду. 

Си с тем ний підхід став ши ро ко ви ко ри с то ву ва ти ся у вив ченні склад них
явищ психіки в другій по ло вині ХХ сторіччя. Впро ва д жен ня в пси хо логію
прин ци пу си с тем ності (П.К. Анохін, Б.Ф. Ло мов, С.П. Бо ча ро ва, С.Д. Мак си -
мен ко, В.О. Мо ля ко, В.О. Та тен ко та ін.) при зве ло дослідників до ро зуміння
психіки лю ди ни не як на бо ру ок ре мих про цесів і вла с ти во с тей, а як єди но го
цілісно го ут во рен ня, си с те ми, в якій усі когнітивні, ко муніка тивні і ре гу ля -
тивні функції взаємодіють і взаємно обу мов лю ють од на од ну8. 

Вітчиз няні вчені в га лузі криміна ль но го пра ва А.А. Му зи ка та С.Р. Багіров
та кож відзна ча ють, що од ним з підходів, спорідне них си с тем но му (чи яких
відно сять ся до гру пи си с тем них), є струк тур ний аналіз. То му в якості пер спек -
тив но го на прям ку по даль ших на уко вих по шуків в га лузі при чин но го зв’яз ку у
криміна ль но му праві вчені на зи ва ють досліджен ня ка у заль них по тенцій і
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керівної ролі тієї чи іншої умо ви в ме ханізмі ут во рен ня при чи ни шкідли вих
наслідків з ви ко ри с тан ням струк тур но го аналізу у якості ме то до логічно го
інстру мен тарію9. Струк тур ний підхід цінний тим, що він доз во ляє роз кри ти
«ме ханістич ний ха рак тер то го чи іншо го про це су, яви ща то що, чо го не
вдається зро би ти ніяким іншим спо со бом10; розібра ти ся у мно жині вла с ти во -
с тей і особ ли во с тей лю ди ни, і роз кри ти зв’яз ки і взаємовідно си ни цих вла с ти -
во с тей11.

Вод но час у юри дичній на уці, і у філо софії  ви ко ри с то вується й інший
термін для по зна чен ня досліджен ня склад но го си с тем но го об’єкту – си с тем но-
струк тур ний підхід. Криміно лог Б.С. Вол ков ви о крем лює си с тем но-струк -
тур ний підхід, ви хо дя чи із то го, що лю ди на – склад на си с те ма, в якій всі вла -
с ти вості і відно си ни взаємо пов’язані і ут во рю ють цілісність, відповідно і осо -
бистість зло чин ця яв ляє со бою склад ну си с те му, пев ну цілісність, і має свою
струк ту ру при цьо му12. Це обу мов ле но тим, що у суспільних на уках по нят тя
«си с те ма» пе ре важ но за сто со вується на рівні з по нят тям «струк ту ра». Вчені
кон ста ту ють, що ча с то у різних га лу зях на уки йдеть ся за га лом про си с тем но-
струк тур не досліджен ня13. 

Ще в се ре дині ХХ століття си с тем но-струк турні досліджен ня по чи на ють
ак тив но за сто со ву ва тись. В ре зуль таті чо го аналіз си с тем і струк тур, ро зуміння
пред метів як си с тем них і струк тур них є однією з ха рак тер них особ ли во с тей
су час ної на уки. Вітчиз ня ний вче ний у га лузі пси хо логії, соціології, філо софії
Є.І. Го ло ва ха на во дить при кла ди описів струк ту ри індивіду аль ної діяль ності
лю ди ни різни ми вче ни ми, на підставі чо го до хо дить вис нов ку, що на справді у
цих опи сах про по ну ють ся ли ше ок ремі ком по нен ти та еле мен ти на кшталт:
«не обхідність – по тре ба – інте рес – ціль – сво бо да» (О.Г. Здра во мис лов) то -
що14. В.М. Са довсь кий зна хо дить при чи ну труд нощів си с тем но-струк тур них
досліджень у надмірній не од но знач ності термінів «си с те ма» і «струк ту ра», а
звідси – у не виз на че ності взаємовідно син між ни ми15. 

Пра восвідомість ви с ту пає як си с тем но-струк тур не яви ще, а її де фор мація
ста но вить со бою ви к рив лен ня, по ру шен ня всіх або декількох еле ментів струк -
ту ри, вик ли кає не га тивні зміни, які зна хо дять своє відо б ра жен ня  у різних ас -
пек тах людсь кої діяль ності, а та кож у струк турі осо би с тості16. То му не обхідно
на сам пе ред з’ясу ва ти сутність по нят тя струк ту ри і си с те ми, аналіз яких за тлу -
ма чен ням філо софсь ких слов ників свідчить про їх не роз рив ний зв’язок. 

За га лом термін «струк ту ра» вжи вається в ба га ть ох сен сах, од нак аналіз
філо софсь ких дже рел доз во ляє ви о кре ми ти сутність да но го по нят тя: пев не
цілісне ут во рен ня / внутрішня бу до ва си с те ми, яка обу мов ле на існу ван ням
стійких зв’язків між її ча с ти на ми (еле мен та ми). «Си с те ма» ж виз на чається як
упо ряд ко ва на пев ним чи ном мно жи на еле ментів, що взаємо пов’язані між со -
бою і ут во рю ють  цілісну єдність. Вод но час си с тем ний об’єкт не мож на роз’єд -
на ти на ок ремі еле мен ти, йо го не мож ли во пізна ти, як що ви о кре ми ти ли ше
один на яв ний у ньо му зв’язок, ад же тоді бу де втра чена йо го ос нов на оз на ка –
цілісність. То му при дослідженні си с тем них об’єктів, зо к ре ма співу часті у зло -
чині, слід ви хо ди ти на сам пе ред із струк тур но го аналізу еле ментів цілісно го
об’єкту і роз крит тя ме ханізмів інте г рації. 
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От же, і струк ту ра, і си с те ма виз на ча ють ся на сам пе ред че рез по нят тя
«цілісність». Пра во знавці та кож відзна ча ють цей ас пект при ви ко ри с танні си -
с тем но го підхо ду: вихідним пунк том будь-яко го си с тем но го досліджен ня є
уяв лен ня про цілісність си с те ми, що вив чається17. Не мо же бу ти нецілісної си -
с те ми, як не мо же бу ти нецілісної струк ту ри. То му при за сто су ванні терміну
«си с те ма» чи «струк ту ра» од но час но ро зуміється цілісний ха рак тер досліджу -
ва но го об’єкта. 

Ви ще на ве дені вис нов ки да ють до дат кові ар гу мен ти на ко ристь по зиції
М.С.Ка га на, що «не існує без струк тур них си с тем і без си с тем них струк тур»18.
Си с те ма по чи на ють ся там, де пев на мно жи на еле ментів ви яв ляється як пев ним
чи ном упо ряд ко ва на, ут во рю ю чи пев ну цілісність, вла с ти вості якої не зво дять -
ся до вла с ти во с тей скла до вих еле ментів. То му, не слід го во ри ти ок ре мо про
си с тем ний, і ок ре мо про струк тур ний підхід, оскільки во ни, по суті, є то тож -
ни ми. Відповідно са ме «си с тем но-струк тур ний» підхід відби ває сутність
досліджен ня склад них об’єктів, за без пе чує йо го всебічність і по вно ту. Та кий
термін вирішує дис кусію що до мож ли вості існу ван ня без струк тур них си с тем і
без си с тем них струк тур. Зо к ре ма, співу часть роз гля дається подібно до ви ще на -
ве де них вла с ти во с тей си с те ми у філо софії: «співу часть як си с те ма (пев на
цілісність) на бу ває якісно нові вла с ти вості, які відрізня ють ся від вла с ти во с тей
її еле ментів і пе ре ви щу ють у сумі вла с ти вості еле ментів; в ре зуль таті си с те ма
от ри мує власні за ко ни по ведінки, які не мож ли во ви ве с ти з од них ли ше за -
конів по ведінки її еле ментів»19. Та кож вла с ти вості співу часті виз на ча ють ся не
ли ше вла с ти во с тя ми ок ре мих співу час ників, скільки вла с ти во с тя ми її струк ту -
ри, її особ ли ви ми інте г ра тив ни ми зв’яз ка ми. А.П. Коз лов відзна чає, що співу -
часть як си с те ма скла дається із дій співу час ників (ви ко навців, ор ганіза торів,
підбу рю вачів, по соб ників), їх функціональ них і суб’єктив них зв’язків. Ли ше у
то му ви пад ку, ко ли фігу ри вклю чені у струк тур но-си с тем ну єдність, мож на
го во ри ти про де я ку спільність фігур-ро лей, ли ше тоді співу час ни ки ста ють
співу час ни ка ми зло чин но го діян ня. Та ка си с тем на спільність, як це вип ли ває
із досліджень соціаль ної пси хо логії, і є гру па20. 

Існу ван ня і струк тур ну ор ганізацію будь-якої ма теріаль ної си с те ми, її
об’єднан ня на ря ду з інши ми тіла ми в си с те му більшо го по ряд ку виз на чає
взаємодія. Ця ка те горія є важ ли вим ме то до логічним прин ци пом пізнан ня всіх
суспільних явищ і зв’язків. Щоб роз кри ти дійсну сутність яви ща, не обхідно
ви я ви ти за ко номірності її у взаємодії з інши ми яви ща ми. Будь-який об’єкт мо -
же бу ти зро зумілий і виз на че ний в си с темі відно син або у взаємодії з інши ми
ото чу ю чи ми яви ща ми, їх ча с ти на ми, сто ро на ми і яко с тя ми. Щоб зро зуміти
вла с ти вості, струк ту ру та за ко ни дійсності, не обхідним є вив чен ня взаємодії в
її за галь но му та кон крет но му про явах. Слід вра хо ву ва ти, що у будь-якій си с -
темі взаємодія ви с ту пає як та ке відно шен ня, в яко му при чи на і наслідок
постійно міня ють ся місця ми. То му не мо же йти ся про од но сто ронній вплив
при відно си нах «при чи на-наслідок». От же, для кож но го си с тем но-струк тур но -
го досліджен ня, у то му числі у криміна ль но му праві, вла с ти вим є уяв лен ня про
цілісність си с те ми, яке кон кре ти зується че рез по нят тя взаємодії, зв’яз ку та
інте г рації. Філо софсь ке по нят тя зв’яз ку і при род ни че по нят тя «зв’язок» зна хо -
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дять ся в ро до-ви до во му відно шенні. Як вірно за ува жу ють вчені, особ ли ве
місце се ред різних типів зв’язків зай ма ють так звані си с те мо у тво рю ючі зв’яз -
ки21. Різні ти пи стійких зв’язків ут во рю ють струк ту ру си с те ми, за без пе чу ють
її впо ряд ко ваність. Ха рак тер цієї впо ряд ко ва ності, її спря мо ваність ха рак те ри -
зу ють ор ганізацію си с те ми.

Так, відо мий дослідник про блем співу часті в Росії М.Г. Іва нов до ха рак те -
ри с тик співу часті у зло чині відно сить, зо к ре ма, спільність участі у зло чині, а
са ме – кож ний ро бить всій вне сок у до сяг нен ня за галь ної ме ти22. А по нят тя
вне ску у спільну діяльність і єди ний ре зуль тат – це і є оз на ки си с тем но го ут -
во рен ня. Зло чин ний ре зуль тат у співу часті спри чи нюється спільни ми, взаємо -
пов’яза ни ми та взаємо дов ню ю чи ми діями і ви ко нав ця, і підбу рю ва ча, і по соб -
ни ка, і, тим більше ор ганіза то ра зло чи ну, який кон тро лює про цес вчи нен ня
зло чи ну від йо го по чат ку до за вер шен ня. 

То му досліджен ня спільно го вчи нен ня тієї чи іншої ка те горії зло чинів, у то -
му числі, чи на сам пе ред, ви падків не обхідної співу часті, ви ма гає за сто су ван -
ня си с тем но-струк тур но го підхо ду, в ос нові яко го ле жать такі клю чові ка те -
горії як си с те ма, струк ту ра, ча с ти на, цілісність, взаємодія, зв’язок, інте г рація.
Си с те ма – це пев ним чи ном ор ганізо ва на та струк ту ро ва на цілісність. 

Та ким чи ном, слід підсу му ва ти, що будь-яка си с те ма є цілісною і наділе на
ба га торівне вою ієрархією при чин но-наслідко вих зв’язків і взаємодій. От же,
си с те ма – це цілісне об’єднан ня еле ментів, в ос нові яко го ле жить пев на струк -
ту ра з чіткою ієрархією при чин но-наслідко вих зв’язків і взаємодій. Ка те горія
взаємодії є важ ли вою лан кою між си с те мою та де термінізмом, який виз на -
чається як ак тив на сто ро на взаємодії. При вирішенні про бле ми співвідно шен -
ня по нять си с те ми і струк ту ри слід ви хо ди ти із цілісності їх ха рак те ру.
Функція струк ту ри – за без пе чи ти си с темі внутрішню міцність і стабільність,
цілісну єдність. Струк тур не об’єднан ня ча с тин у си с темі є та ким, при яко му
заміна їх чи ви падіння будь-якої не по ру шує цілісності си с те ми. Взаємозв’язок
та взаємодія еле ментів си с те ми на да ють їй пев ної струк тур ованості, внутріш -
ньої ор ганізації, за без пе чу ють її функціону ван ня та роз ви ток. Си с тем но-
структур ний підхід ве ли ке зна чен ня має у на уко вих досліджен нях ба га ть ох
важ ли вих ка те горій, у то му числі тих, що є ос но вою по нять і кон ст рукцій
криміна ль но го пра ва. 

Ця си с те ма діянь, які ут во рю ють у су куп ності єди ний для декількох учас -
ників зло чин, на дає но вих яко с тей спільності, ут во рю ю чи з них цілісну
єдність23. Зло чин, що здійснюється у співу часті, завжди більш не без печ ний,
ніж ана логічний зло чин, що вчи не ний індивіду аль но, бо він як си с те ма ціле с -
пря мо ва них суспільно шкідли вих дій співу час ників ство рює за гро зу більшої
шко ди суспільним відно си нам24. В ос нові уп равлінсько го тлу ма чен ня по нят тя
взаємодії та кож ле жать фор ми зв’язків еле ментів си с те ми, яка за без пе чує уз го -
д женість функціону ван ня і діяль ності. Фахівці відміча ють, що «взаємозв’язок
та взаємодія ком по нентів ут вер д жу ють си с те му в рам ках да ної якості, на да ють
їй пев ної струк тур ності, внутрішньої ор ганізації, за без пе чу ють її функціону -
ван ня та роз ви ток»25. Тим са мим підтвер д жується те за про доміну ю че зна чен -
ня взаємодії для си с те ми за га лом.
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Оче вид но, що те орія уп равління до філо софсь ко го тлу ма чен ня взаємодії в
зна ченні зв’яз ку та впли ву еле ментів до дає важ ли ве уточ нен ня: взаємодія – це
не про сто зв’язок, а фор ма цих зв’язків та впли ву. Відповідно співу часть, як і
будь-яка інша си с те ма, є цілісною і в ос нові своїй має завжди пев ну струк ту -
ру, яка ут во рюється пев ною су купністю взаємодій і зв’язків. Вла с ти вості
співу часті виз на ча ють ся не стільки вла с ти во с тя ми ок ре мих співу час ників,
скільки вла с ти во с тя ми її струк ту ри, її особ ли ви ми інте г ра тив ни ми зв’яз ка ми. 

Співу часть у зло чині є си с те мою взаємо пов’яза них зло чин них діянь, які
обу мов лю ють од не од но го, і зре ш тою де терміну ють на стан ня зло чин но го ре -
зуль та ту. Співу часть як си с те ма яв ляє со бою струк тур ну єдність взаємодіючих
еле ментів, яки ми є спільно діючі осо би. От ри мані в ре зуль таті си с тем но-
струк тур но го підхо ду вис нов ки у по даль шо му доз во лять уточ ни ти і по гли би ти
зміст криміна ль но-пра во вих оз нак співу часті у зло чині.
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УДК 342; 347.962; 347.97/.99
С. В. ПРИ ЛУЦЬ КИЙ,

кан ди дат юри дич них на ук

БЕЗ ПО СЕ РЕД НЯ УЧАСТЬ НА РО ДУ УК РАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ПРА ВО СУД ДЯ (ПРО БЛЕ МИ ЗА КО НО ДАВ ЧО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ)

Про во дить ся те о ре тич ний аналіз кон сти туційних за сад без по се ред ньої участі на -
ро ду при здійсненні пра во суд дя. Роз кри вається за ко но дав чий по ря док ор ганізації та
діяль ності су ду за уча с тю на род них засіда телів та су ду при сяж них. Піддається кри -
тич но му аналізу чин на рег ла мен тація по ряд ку фор му ван ня списків на род них засіда -
телів та при сяж них. В ро боті роз кри ва ють ся особ ли вості вітчиз ня ної мо делі «су ду
при сяж них», що за про ва д же на но вим Криміна ль ним про це су аль ним ко дек сом Ук раїни
(2012).

Ро бить ся вис но вок, що за ко но да вець ли ше терміно логічно ди фе ренціював фор ми
без по се ред ньої участі на ро ду при здійсненні пра во суд дя за леж но від га лузі су до чин ст -
ва. У сфері криміна ль но го су до чин ст ва – «суд при сяж них», у цивільно му ж су до -
чинстві – суд за уча с тю на род них засіда телів. Вод но час ні адміністра тив не, ні гос по -
дарсь ке су до чин ст во не пе ред ба ча ють жод ної з форм без по се ред ньої участі на ро ду
при здійсненні су до чин ст ва, що істот но об ме жує кон сти туційну за са ду пря мо го на ро -
до влад дя.

Клю чові сло ва: пря ме на ро до влад дя, пра во суд дя, суд при сяж них, су до вий засіда -
тель.

При луц кий С. В. Не по сред ст вен ное уча с тие на ро да Ук ра и ны при осу ще ств ле -

нии пра во су дия (про бле мы за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния)

Про во дит ся те о ре ти че с кий ана лиз кон сти ту ци он ных прин ци пов не по сред ст вен но -
го уча с тия на ро да при осу ще ств ле нии пра во су дия. Рас кры ва ет ся за ко но да тель ный по -
ря док ор га ни за ции и де я тель но с ти су да при уча с тии на род ных за се да те лей и су да при -
сяж ных. Де ла ет ся кри ти че с кий ана лиз рег ла мен та ции фор ми ро ва ния спи с ков на род -
ных за се да те лей и при сяж ных. Рас кры ва ют ся осо бен но с ти оте че ст вен ной мо де ли
«су да при сяж ных», что вво дит ся в со от вет ст вии с но вым Уго лов ным про цес су аль ным
ко дек сом Ук ра и ны (2012).
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Де ла ет ся вы вод, что за ко но да тель лишь на тер ми но ло ги че с ком уров не диф фе рен -
ци ро вал фор мы не по сред ст вен но го уча с тия на ро да при осу ще ств ле нии пра во су дия в
за ви си мо с ти от от рас ли су до про из вод ст ва. В сфе ре уго лов но го су до про из вод ст ва –
«суд при сяж ных», в граж дан ском же су до про из вод ст ве – суд при уча с тии на род ных
за се да те лей. В то же вре мя ни ад ми ни с т ра тив ное, ни хо зяй ст вен ное су до про из вод ст -
во не пре ду с ма т ри ва ют ка кой-ли бо из форм не по сред ст вен но го уча с тия на ро да при
осу ще ств ле нии пра во су дия, что су ще ст вен но ог ра ни чи ва ет кон сти ту ци он ный прин -
цип пря мо го на ро до вла с тия.

Клю че вые сло ва: пря мое на ро до вла с тие, пра во су дие, суд при сяж ных, су деб ный за -
се да тель.

Prylutzkyi S. V. Direct participation of Ukrainian citizens in realization of justice

(problems of legal regulation)

Author gives theoretical analyses of constitutional principles of direct participation
Ukrainian citizens in realization of justice. 

The law on organization and activity of court when there is a participation of people’s
assessors in the judicial process was shown. Critical analysis in regulation to forming peo-
ple’s assessors and juries lists is made. The features of the native model of court “People’s
Assessors Court” are shown in accordance with the new Criminal procedure code of Ukraine
(2012).

It is concluded, that a lawmaker has differentiated the forms of direct participation citi-
zens of Ukraine while administration of justice only on the terminological level depending on
the branch of law. 

In the field of criminal proceeding it would be a «Jurors Court», in the civil proceeding –
a court with people’s assessors participation. At the same time, neither administrative nor eco-
nomic judicial proceedings are not foreseen the forms of direct participation Ukrainian citi-
zens while administration of justice, which limits constitutional principle of direct democracy.

Key words: direct participation of citizens, justice, Jurors Court, people’s assessor.

Без по се ред ня участь на ро ду Ук раїни при здійсненні пра во суд дя вре гу ль о -
ва на на най ви що му за ко но дав чо му рівні у стат тях 124, 127 та 129 Ос нов но го
За ко ну. Так, згідно зі стат тею 124 на род без по се ред ньо бе ре участь у
здійсненні пра во суд дя че рез на род них засіда телів і при сяж них. Відповідно до
статті 127 пе ред ба чається, що пра во суд дя здійсню ють про фесійні судді та, у
виз на че них за ко ном ви пад ках, на родні засіда телі і при сяжні, а згідно зі ст. 129
су до чин ст во про во дить ся суд дею од но осо бо во, ко легією суддів чи су дом при -
сяж них.

Дані нор ми встанов лю ють три кон цеп ту альні за са ди, які тісно взаємо -
пов’язані та фор му лю ють кон сти туційні ос но ви на ро до влад дя при здійсненні
су до вої вла ди. По-пер ше, стат тя 127 до сить чітко виз на чає прин цип пря мо го
на ро до влад дя, що по вною мірою співвідно сить ся зі стат тею 5 Кон сти туції Ук -
раїни, де вста нов ле но, що носієм су ве реніте ту і єди ним дже ре лом вла ди в Ук -
раїні є на род, який здійснює вла ду без по се ред ньо і че рез ор га ни дер жав ної
вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня. Тим са мим на род мо же без по се -
ред ньо здійсню ва ти су до ву вла ду, але че рез відповідні дер жавні ор га ни – су ди.
То му вба чається, що ство рен ня будь-яких по за дер жав них, хо ча б і «на род них»,
судів не наділяє їх легітим ною дер жав ною вла дою.
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Вар то та кож звер ну ти ува гу на те, що Кон сти туція Ук раїни пе ре дусім ак -
цен тує ува гу на участі на ро ду при здійсненні су до вої вла ди як за гальній за саді
на ро до влад дя, а не кон сти туційно му праві осо би на «суд рівних», як-от у США
чи інших країнах.

Дру га кон сти туційна за са да пе ред ба чає три ка те горії легітим них носіїв су -
до вої вла ди: про фесійні судді; на родні засіда телі; при сяжні.

Тре тя за са да виз на чає мо делі (фор ми) су до чин ст ва: од но осо бо ве або ко -
легіаль не су до чин ст во про фесійних суддів; ко легіаль не су до чин ст во про -
фесійних суддів та на род них засіда телів (зміша на ко легія); суд при сяж них як
са мостійна ко легія при сяж них.

Тим са мим на сьо годнішній день Кон сти туція Ук раїни пе ред ба чає дві ок -
ремі мо делі пря мої участі на ро ду при здійсненні су до чин ст ва: суд за уча с тю
на род них засіда телів на кшталт су ду шеф фенів у Німеч чині та кла сич ний суд
при сяж них, як-от в Іспанії, Росії, Ве ли ко бри танії, США та ін.

У те о ре тич но му ас пекті вар то по го ди ти ся з С. О. Іва ниць ким, на дум ку яко -
го участь на ро ду в здійсненні пра во суд дя є кон сти туційним прин ци пом су до -
вої вла ди в Ук раїні, що ста но вить вре гу ль о ва ну чин ним за ко но дав ст вом си с те -
му пра во по ло жень, які виз на ча ють пра во пред став ників на ро ду здійсню ва ти
су до ву функцію дер жав ної вла ди шля хом без по се ред ньої участі в здійсненні
пра во суд дя че рез на род них засіда телів і при сяж них1.

Про те на справді цей кон сти туційний прин цип з мо мен ту йо го ух ва лен ня й
до нині не став по вноцінним та життєздат ним. На сьо годні участь на ро ду як у
пи тан нях ор ганізації су до вої вла ди, так і в її здійсненні є номіна ль ною. Та ке
зволікан ня із втілен ням відповідних кон сти туційних норм мож на по яс ни ти
низ кою при чин. Та най ва гомішою, бе зу мов но, є соціаль на скла до ва да ної про -
бле ми, яка тісно пов’яза на зі склад ним про це сом ста нов лен ня са мостійності та
по вно влад дя Ук раїнсько го на ро ду. В умо вах за тяж ної соціаль ної та еко -
номічної стаг нації, що по ро ди ла різкий дис ба ланс між ос нов ни ми скла до ви ми
суспільства, панівний клас круп но го капіта лу (олігархія) за до по мо гою
відповідних політич них інстру ментів вміло галь мує втілен ня кон сти туційних
за сад пря мої участі на ро ду при здійсненні су до чин ст ва. Зви чай но, для
правління олігархії пря ме на ро до влад дя зу божілої більшості є вкрай не ба жа не
й навіть не без печ не. На підтвер д жен ня да ної по зиції є відповідне за ко но дав че
ре гу лю ван ня участі на ро ду в су до чинстві та йо го дійсне ви ко нан ня.

Так, за увесь період не за леж ності Ук раїни нор ма тив не ре гу лю ван ня пря мої
участі на ро ду при здійсненні су до чин ст ва закріплю ва лось усіма за ко на ми про
су до устрій.

За кон Ук раїни «Про су до устрій Ук раїни» (1981)2 у статті 10 вста нов лю вав,
що спра ви у су дах пер шої інстанції роз гля да ють ся суд дею од но осо бо во, ко -
легією суддів або суд дею і на род ни ми засіда те ля ми, а та кож су дом при сяж них
у ви пад ках, виз на че них про це су аль ним за ко ном.

За кон Ук раїни «Про су до устрій Ук раїни» (2002 р.)3 у статті 13 та кож пе ред -
ба чав, що спра ви у су дах пер шої інстанції роз гля да ють ся суд дею од но осо бо во,
ко легією суддів або суд дею і на род ни ми засіда те ля ми, а у ви пад ках, виз на че -
них про це су аль ним за ко ном, та кож су дом при сяж них.
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Да ний за кон у до сить за галь них ри сах ре гу лю вав по ря док до бо ру на род них
засіда телів і при сяж них, а та кож їх участь у здійсненні су до чин ст ва. Про те на
прак тиці суд за уча с тю при сяж них не діяв, а участь на род них засіда телів бу ла
об ме же на вузь ким ко лом криміна ль них та цивільних справ.

Хви ля суспільно-політич ної ак тив ності та гро ма дянсь ко го про те с ту
2004 –2005 рр. в Ук раїні спо ну ка ла «онов ле ну» вла ду до дек ла ру ван ня ре форм
су до вої си с те ми та ме ханізмів су до чин ст ва на тлі де мо кра ти зації дер жа ви. Так,
згідно з «Кон цепцією вдо с ко на лен ня судівництва для ут вер д жен ня спра вед ли -
во го су ду в Ук раїні відповідно до євро пейсь ких стан дартів» (2006 р.)4 пе ред -
ба ча ло ся, що за ко но давчі ре гу лю ван ня діяль ності су ду при сяж них ма ють пе -
ред ба ча ти йо го ви ко ри с тан ня ли ше в ок ре мих ка те горіях криміна ль них справ.
Об ви ну ва че ний по ви нен ма ти пра во ви би ра ти: йо го спра ву роз гля да ти ме суд
при сяж них чи ко легія про фесійних суддів. Функції при сяж них пе ред ба ча лось
відо кре ми ти від функцій про фесійно го судді. Пе ред ба ча ло ся, що при сяжні
вирішу ва ти муть у своєму вер дикті ли ше пи тан ня юри дич но го фак ту, а про -
фесійний суд дя на ос нові вер дик ту при сяж них і норм криміна ль но го пра ва ух -
ва лю ва ти ме ви рок.

Про те не так ста лось, як га да лось. Чин ний За кон Ук раїни «Про су до устрій
і ста тус суддів» (2010 р.)5 у статті 15 зно ву пе ред ба чив, що спра ви в су дах роз -
гля да ють ся суд дею од но осо бо во, а у ви пад ках, виз на че них про це су аль ним за -
ко ном, – ко легією суддів, а та кож за уча с тю на род них засіда телів і при сяж них.

Да ним за ко ном вста нов ле но, що на род ним засіда те лем, при сяж ним є гро -
ма дя нин Ук раїни, який у ви пад ках, виз на че них про це су аль ним за ко ном,
вирішує спра ви у складі су ду спільно із суд дею (суд дя ми), за без пе чу ю чи
згідно з Кон сти туцією Ук раїни без по се ред ню участь на ро ду у здійсненні пра -
во суд дя.

На родні засіда телі, при сяжні під час роз гля ду і вирішен ня справ ко ри с ту -
ють ся по вно ва жен ня ми судді.

Для за твер д жен ня спи с ку при сяж них те ри торіаль не уп равління Дер жав ної
су до вої адміністрації Ук раїни звер тається з по дан ням до відповідної місце вої
ра ди, що фор мує і за твер д жує у кількості, за зна ченій у по данні, спи сок гро ма -
дян, які постійно про жи ва ють на те ри торії, на яку по ши рюється юри с дикція
відповідно го су ду, відповіда ють ви мо гам, вста нов ле ним за ко ном, і да ли зго ду
бу ти при сяж ни ми.

Спи сок при сяж них має за твер д жу ва ти ся один раз на два ро ки і пе ре гля да -
ти ся в разі не обхідності за по дан ням те ри торіаль но го уп равління Дер жав ної
су до вої адміністрації Ук раїни.

На род ним засіда те лем, при сяж ним мо же бу ти гро ма дя нин Ук раїни, який
до сяг трид ця тирічно го віку і постійно про жи ває на те ри торії, на яку по ши -
рюється юри с дикція відповідно го су ду.

Вод но час не підля га ють вклю чен ню до списків на род них засіда телів та
списків при сяж них гро ма дя ни: виз нані су дом об ме же но дієздат ни ми або
недієздат ни ми; які ма ють хронічні психічні чи інші за хво рю ван ня, що пе ре -
шко д жа ють ви ко нан ню обов’язків на род но го засіда те ля, при сяж но го; які ма -
ють не зня ту чи не по га ше ну су димість; на родні де пу та ти Ук раїни, чле ни

336 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



Кабіне ту Міністрів Ук раїни, судді, про ку ро ри, працівни ки ор ганів внутрішніх
справ та інших пра во охо рон них ор ганів, військо во служ бовці, працівни ки апа -
ратів судів, інші дер жавні служ бовці, ад во ка ти, но таріуси; гро ма дя ни, які до -
сяг ли шістде ся ти п’яти років; осо би, які не во лодіють дер жав ною мо вою.

Осо ба, вклю че на до спи с ку на род них засіда телів або спи с ку при сяж них,
зо бов’яза на повідо ми ти суд про об ста ви ни, що уне мож лив лю ють її участь у
здійсненні пра во суд дя, у разі їх на яв ності.

Осо ба, яка відповідно до за ко ну не мо же бу ти вклю че на до спи с ку на род -
них засіда телів або спи с ку при сяж них, але вклю че на до ньо го, увільняється від
ви ко нан ня обов’язків на род но го засіда те ля чи при сяж но го го ло вою
відповідно го су ду.

Від ви ко нан ня обов’язків на род но го засіда те ля, при сяж но го го ло вою
відповідно го су ду увільня ють ся: осо би, які пе ре бу ва ють у відпустці у зв’яз ку
з вагітністю та по ло га ми, у відпустці по до гля ду за ди ти ною, а та кож які ма -
ють дітей дошкільно го чи мо лод шо го шкільно го віку або ут ри му ють дітей-
інвалідів, інших хво рих або членів сім’ї по хи ло го віку; керівни ки та за ступ ни -
ки керівників ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня; осо би, які че рез свої
релігійні пе ре ко нан ня вва жа ють для се бе не мож ли вою участь у здійсненні
пра во суд дя; інші осо би, як що го ло ва су ду виз нає по важ ни ми при чи ни, на які
во ни по си ла ють ся.

Дані осо би увільня ють ся від ви ко нан ня обов’язків на род но го засіда те ля,
при сяж но го за їхньою за явою, по да ною до по чат ку ви ко нан ня цих обов’язків.

Увільнен ня від ви ко нан ня обов’язків на род но го засіда те ля, при сяж но го у
кон кретній справі, у то му числі внаслідок відво ду (са мовідво ду), здійснюється
у по ряд ку, вста нов ле но му про це су аль ним за ко ном.

Вод но час вик ли кає пев не за сте ре жен ня раніше зга да не по ло жен ня за ко ну,
згідно з яким гро ма дя нин має да ти свою зго ду бу ти при сяж ним.

Хо ча в да но му ас пекті вар то за зна чи ти, що участь осо би у здійсненні су до -
вої вла ди є як кон сти туційним пра вом, так і кон сти туційним обов’яз ком гро ма -
дя ни на, а то му зго да осо би на ви ко нан ня гро ма дянсь ко го обов’яз ку не
потрібна. Ця по зиція пря мо вип ли ває з по ло жень статті 65 Кон сти туції Ук -
раїни, де за зна чається, що за хист Вітчиз ни є обов’яз ком гро ма дян Ук раїни. Ви -
дається, що гро ма дя нин, принісши при ся гу, не за леж но від то го, чи це при ся га
сол да та, чи на род но го судді, од на ко вою мірою за хи щає Батьківщи ну як від
зазіхань зовнішніх, так і від внутрішніх во рогів – анархії зло чин ця, сва волі й
ко рупції чи нов ни ка, ти ранії мож но влад ця та ін.

Що до цьо го слід та кож на го ло си ти, що згідно зі стат тею 4 Кон венції про за -
хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод (1950) зна чен ня терміна «при му -
со ва чи обов’яз ко ва пра ця» не по ши рюється на будь-яку ро бо ту чи служ бу, яка
є ча с ти ною зви чай них гро ма дянсь ких обов’язків.

На на шу дум ку, як що на гро ма дя ни на за же ре бом ви па де обов’язок су до во -
го засіда те ля, він по ви нен прий ня ти йо го, і це не мо же розціню ва тись як «при -
му со ва пра ця». Ті ж, хто без по важ них при чин ухи ля ти меть ся від сво го
обов’яз ку, по винні не сти юри дич ну відповідальність за не по ва гу до су ду. Хо -
ча, бе зу мов но, лю ди ма ють ке ру ва ти ся пе ре дусім не стра хом і не при му сом, а
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по чут тям гро ма дянсь кої відповідаль ності за свою країну, свій на род. Але та -
кий стан гро ма дянсь кої свідо мості на по рож нь о му місці не ви ни кає. Це стає
ре зуль та том три ва лої й кропіткої ро бо ти про гре сив них кіл суспільства із ут -
вер д жен ня мо раль ності, по ва ги до пра ва, по чут тя національ ної гідності та
спра вед ли вості.

Суд за лу чає на род них засіда телів до здійснен ня пра во суд дя у по ряд ку чер -
го вості на строк не більше од но го міся ця на рік, крім ви падків, ко ли про дов -
жен ня цьо го стро ку зу мов ле но не обхідністю закінчи ти роз гляд спра ви, роз по -
ча тий за їхньої участі.

Пись мо ве за про шен ня для участі у здійсненні пра во суд дя над си лається су -
дом на род но му засіда те лю не пізніш ніж за сім днів до по чат ку су до во го
засідан ня. У за про шенні за зна ча ють ся пра ва та обов’яз ки на род но го засіда те -
ля, пе релік ви мог до на род них засіда телів, а та кож підста ви для увільнен ня їх
від ви ко нан ня обов’язків. 

Вод но час для ви ко нан ня обов’яз ку при сяж но го осо ба підля гає вик ли ку в
суд, про що го ло ву ю чий дає роз по ря д жен ня се к ре та реві су до во го засідан ня.
Кан ди да ти в при сяжні підля га ють вик ли ку у кількості се ми осіб, після їх об ран -
ня ав то ма ти зо ва ною си с те мою до ку мен то обігу су ду з чис ла осіб, які вне сені до
спи с ку при сяж них. Та ким чи ном, при фор му ванні скла ду при сяж них для кон -
крет ної спра ви має діяти прин цип ви пад ко во го ви бо ру – же реб ку ван ня.

Од но час но із за про шен ням (вик ли ком) над си лається пись мо ве повідо млен -
ня для ро бо то дав ця про за лу чен ня осо би як на род но го засіда те ля чи при сяж -
но го.

Ро бо то да вець зо бов’яза ний звільни ти на род но го засіда те ля, при сяж но го
від ро бо ти на час ви ко нан ня ним обов’язків по здійснен ню пра во суд дя. На род -
ний засіда тель, при сяж ний зо бов’яза ний вчас но з’яви ти ся на за про шен ня (вик -
лик) су ду для участі в су до во му засіданні. 

Відмо ва у звільненні осо би від ро бо ти на час ви ко нан ня її обов’яз ку або
неяв ка осо би у су до ве засідан ня без по важ них при чин вва жається не по ва гою
до су ду.

Особ ливість відбо ру при сяж них по ля гає в то му, що він здійснюється після
відкрит тя су до во го засідан ня. Го ло ву ю чий повідо мляє відібра ним осо бам, яке
про ва д жен ня підля гає роз гля ду, роз’яс нює їм пра ва та обов’яз ки, а та кож умо -
ви їх участі в су до во му роз гляді. Ко жен із вик ли ка них має пра во за яви ти про
не мож ливість йо го участі в су до во му роз гляді, вка зав ши на при чи ну цьо го, та
за яви ти собі са мовідвід.

Го ло ву ю чий з’ясо вує, чи не має пе ред ба че них за ко ном підстав, які пе ре шко -
д жа ють за лу чен ню гро ма дя ни на як при сяж но го або які є підста вою для
звільнен ня ок ре мих при сяж них від ви ко нан ня їх обов’язків, а так са мо для
звільнен ня при сяж них від ви ко нан ня їх обов’язків за їх ус ни ми чи пись мо ви -
ми за ява ми.

Для з’ясу ван ня об ста вин, що мо жуть пе ре шко д жа ти участі при сяж но го в
су до во му роз гляді, про ку рор, по терпілий, об ви ну ва че ний з доз во лу го ло ву ю -
чо го мо жуть ста ви ти при сяж ним відповідні за пи тан ня.

Кож но му з по тенційних при сяж них учас ни ки су до во го про ва д жен ня мо -
жуть за яви ти відвід з підстав, пе ред ба че них за ко ном.
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Усі пи тан ня, пов’язані зі звільнен ням осо би від участі в роз гляді криміна -
ль но го про ва д жен ня, а та кож із са мовідво дом і відво дом, вирішу ють ся ух ва -
лою су ду у складі двох про фесійних суддів. У разі, як що судді не прий ш ли до
од но го лос но го рішен ня що до вирішен ня пи тан ня, пов’яза но го зі звільнен ням
осо би від участі в роз гляді криміна ль но го про ва д жен ня або са мовідво дом чи її
відво дом, осо ба вва жається звільне ною від участі в роз гляді криміна ль но го
про ва д жен ня або відве де ною.

Після відбо ру ос нов них при сяж них відби ра ють ся і двоє за пас них при сяж -
них, які під час роз гля ду спра ви пе ре бу ва ють у залі су до во го засідан ня.

Вод но час вба чається, що осо ба на бу ває ста ту су при сяж но го ли ше після
при не сен ня при ся ги.

На род ним засіда те лям, при сяж ним за час ви ко нан ня обов’язків у суді вип -
ла чується ви на го ро да, у по ряд ку, вста нов ле но му Кабіне том Міністрів Ук -
раїни6. Їм та кож відшко до ву ють ся ви т ра ти на проїзд і най ман ня жит ла, а та кож
вип ла чу ють ся до бові. За зна чені ви пла ти здійсню ють ся те ри торіаль ни ми уп -
равління ми Дер жав ної су до вої адміністрації Ук раїни за ра ху нок коштів Дер -
жав но го бю д же ту Ук раїни.

За на род ни ми засіда те ля ми і при сяж ни ми на час ви ко нан ня обов’язків у
суді за місцем ос нов ної ро бо ти зберіга ють ся всі га рантії та пільги, пе ред ба чені
за ко ном. Час ви ко нан ня на род ним засіда те лем чи при сяж ним обов’язків у суді
за ра хо вується до всіх видів тру до во го ста жу. Звільнен ня на род но го засіда те ля
чи при сяж но го з ро бо ти або пе ре ве ден ня на іншу ро бо ту без йо го зго ди під час
ви ко нан ня ним обов’язків у суді не до пу с кається.

Звер та ю чись до ок ре мих га лу зей су до чин ст ва, з’ясуємо, наскільки ре алізу -
ється кон сти туційна за са да пря мо го на ро до влад дя при здійсненні пра во суд дя.

Згідно з ч. 3. статті 17 КПК Ук раїни (1961) кримінальні спра ви про зло чи -
ни, за які за ко ном бу ла пе ред ба че на мож ливість при зна чен ня по ка ран ня у ви -
гляді довічно го поз бав лен ня волі, в суді пер шої інстанції роз гля да ли ся су дом у
складі двох суддів і трьох на род них засіда телів, які при здійсненні пра во суд -
дя ко ри с ту ва ли ся всіма пра ва ми судді. Про те За ко ном Ук раїни «Про вне сен ня
змін до Криміна ль но-про це су аль но го ко дек су Ук раїни що до участі на род них
засіда телів»7 у 2011 р. із КПК Ук раїни (1961) бу ло ви клю че но нор ми, які пе -
ред ба ча ли ор ганізацію та діяльність су ду за уча с тю на род них засіда телів.

Вод но час під час підго тов ки та прий нят тя но во го Криміна ль но го про це су -
аль но го ко дек су Ук раїни як в те о ре тич но му, так і прак тич но му плані ак ту алізу -
ва ло ся пи тан ня що до форм та про це дур пря мо го на ро до влад дя при здійсненні
су до чин ст ва. В ре зуль таті згідно з ч. 3 статті 31 КПК Ук раїни (2012) пе ред ба -
че но, що криміна ль не про ва д жен ня в суді пер шої інстанції що до зло чинів, за
вчи нен ня яких мож ли ве довічне поз бав лен ня волі*, здійснюється ко легіаль но
су дом у складі трьох про фесійних суддів, а за кло по тан ням об ви ну ва че но го –
су дом при сяж них у складі двох про фесійних суддів та трьох при сяж них.
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* Згідно з КК Ук раїни (2001) довічне поз бав лен ня волі пе ред ба че но у два над ця ти
скла дах зло чинів: стат тя 112 «По ся ган ня на жит тя дер жав но го чи гро мадсь ко го діяча»,
ч. 2 статті 115 «Умис не вбив ст во»; ч. 3 статті 258 «Те ро ри с тич ний акт», стат тя 321-1
«Фаль сифікація лікарсь ких за собів або обіг фаль сифіко ва них лікарсь ких за собів», стат-



Особ ли вості су до во го про ва д жен ня за уча с тю при сяж них рег ла мен ту ють ся
§ 2 гла ви 30 КПК Ук раїни, де пе ред ба чається, що су ди при сяж них ут во рю ють -
ся при місце вих за галь них су дах пер шої інстанції. Особ ливістю вітчиз ня но го
су ду при сяж них має ста ти те, що всі пи тан ня, пов’язані із су до вим роз гля дом,
про фесійні судді та при сяжні вирішу ва ти муть спільно. На ра дою су ду при сяж -
них ке ру ва ти ме го ло ву ю чий (про фесійний суд дя), який послідо вно ста ви ти ме
на об го во рен ня всі пи тан ня, що підля га ють вирішен ню, а та кож про во ди ти ме
відкри те го ло су ван ня та підра ху нок го лосів. Всі пи тан ня ух ва лю ва ти муть ся
про стою більшістю го лосів і ніхто зі скла ду су ду при сяж них не ма ти ме пра ва
ут ри ма ти ся від го ло су ван ня, крім ви пад ку, ко ли вирішу ва ти меть ся пи тан ня
про міру по ка ран ня, а суд дя чи при сяж ний го ло су вав за ви прав дан ня об ви ну -
ва че но го.

Без пе реч но, за про ва д жен ня су ду при сяж них ма ло б ста ти важ ли вим кро -
ком для вітчиз ня ної пра во вої си с те ми. Про те не од но значність у ро зумінні
юри дич ної при ро ди цьо го пра во во го інсти ту ту, а та кож спро би «мо дернізу ва -
ти» та «адап ту ва ти» йо го до вітчиз ня них ре алій вик ли ка ють пе ре сто ро гу що -
до мож ли вої підміни по нять та вве ден ня суспільства в ома ну.

З цьо го при во ду до сить кри тич но вис ло вив ся В. М. Тер тиш ник, який вва -
жає, що, по суті, за но вим КПК Ук раїни су до чин ст во по вер тається не до ідеї
су ду при сяж них у кла сичній йо го формі, а до ідеї «на род них засіда телів». Ад -
же нові при сяжні мо жуть лег ко ста ти та ки ми ж «ки ва ла ми», як і ко лишні на -
родні засіда телі8.

Справді, важ ко при хо ва ти те, що при впро ва д женні так зва но го «су ду при -
сяж них» за ко но да вець вдав ся ли ше до підміни по нять. Ко лишніх «на род них
засіда телів» пе рей ме ну ва ли на «при сяж них», а сутність ор ганізації та діяль -
ності су ду не зміни ла ся. За ко но да вець вко т ре «обійшов» Кон сти туцію Ук раї -
ни, а на род так і не от ри мав справжнь о го су ду при сяж них.

Вод но час, згідно з ч. 2 статті 18 ЦПК Ук раїни9, у ви пад ках, вста нов ле них
цим ко дек сом, цивільні спра ви у су дах пер шої інстанції роз гля да ють ся ко -
легією у складі од но го судді і двох на род них засіда телів, які при здійсненні
пра во суд дя ко ри с ту ють ся всіма пра ва ми судді.

Тим са мим пред став ни ки суспільства як на родні засіда телі бе руть участь
при здійсненні су до чин ст ва ли ше у спра вах ок ре мо го про ва д жен ня, фак тич но
для ви ко нан ня функції гро ма дянсь ко го кон тро лю. Як відо мо, ок ре ме про ва д -
жен ня – це вид не по зов но го цивільно го су до чин ст ва, в по ряд ку яко го роз гля -
да ють ся цивільні спра ви про підтвер д жен ня на яв ності або відсут ності юри -
дич них фактів, що ма ють зна чен ня для охо ро ни прав та інте ресів осо би, або
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тя 348 «По ся ган ня на жит тя працівни ка пра во охо рон но го ор га ну, чле на гро мадсь ко го
фор му ван ня з охо ро ни гро мадсь ко го по ряд ку і дер жав но го кор до ну або військо во служ -
бов ця», стат тя 379 «По ся ган ня на жит тя судді, на род но го засіда те ля чи при сяж но го у
зв’яз ку з їх діяльністю,  пов’яза ною із здійснен ням пра во суд дя», стат тя 400 «По ся ган ня
на жит тя за хис ни ка чи пред став ни ка осо би у зв’яз ку з діяльністю, пов’яза ною з на дан -
ням пра во вої до по мо ги», стат тя 404 «Опір на чаль ни кові або при му шу ван ня йо го до  по -
ру шен ня служ бо вих обов’язків», ч. 2 статті 438 «По ру шен ня за конів та зви чаїв війни»,
ч. 2 статті 439 «За сто су ван ня зброї ма со во го зни щен ня», ч. 1 статті 442 «Ге но цид», стат -
тя 443 «По ся ган ня на жит тя пред став ни ка іно зем ної дер жа ви».



ство рен ня умов здійснен ня нею осо би с тих не май но вих чи май но вих прав, або
підтвер д жен ня на яв ності чи відсут ності не о скар жу ва них прав.

Згідно зі стат тею 234 ЦПК Ук раїни роз гляд справ про во дить ся су дом у
складі од но го про фесійно го судді та двох на род них засіда телів у разі: 1) об ме -
жен ня цивільної дієздат ності фізич ної осо би, виз нан ня фізич ної осо би
недієздат ною та по нов лен ня цивільної дієздат ності фізич ної осо би; 2) виз нан -
ня фізич ної осо би безвісно відсут нь ою чи ого ло шен ня її по мер лою; 3) уси нов -
лен ня; 4) на дан ня особі психіат рич ної до по мо ги у при му со во му по ряд ку;
5) обов’яз ко вої госпіталізації до про ти ту бер ку ль оз но го за кла ду.

Та ким чи ном, за ко но да вець ли ше терміно логічно ди фе ренціював фор ми
без по се ред ньої участі на ро ду при здійсненні пра во суд дя за леж но від га лузі су -
до чин ст ва. У сфері криміна ль но го су до чин ст ва – «суд при сяж них», а в
цивільно му су до чинстві – «на родні засіда телі». Вод но час ні адміністра тив не,
ні гос по дарсь ке су до чин ст во не пе ред ба ча ють жод ної фор ми без по се ред ньої
участі на ро ду при здійсненні су до чин ст ва, що істот но об ме жує кон сти туційну
за са ду пря мо го на ро до влад дя.

Як свідчить прак ти ка за ко но тво рен ня ос танніх де ся тиліть, дер жа ва (а,
влас не, прав лячі соціальні та політичні ко ла) не зорієнто ва на на впро ва д жен -
ня та за без пе чен ня ефек тив но го функціону ван ня пря мої участі на ро ду при
здійсненні су до чин ст ва. По суті, відмо вив шись від по пе редніх дек ла рацій про
участь на ро ду при здійсненні пра во суд дя, за ко но да вець як що не ліквіду вав, то
мак си маль но об ме жив цю важ ли ву кон сти туційну за са ду вітчиз ня но го дер жа -
во тво рен ня.
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вісник Ук раїни. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900. 6. Про за твер д жен ня По ряд ку ви пла ти ви -
на го ро ди та відшко ду ван ня ви т рат на проїзд і най ман ня жит ла, ви пла ти до бо вих на род -
ним засіда те лям і при сяж ним за час ви ко нан ня ни ми обов’язків у суді: По ста но ва
Кабіне ту міністрів Ук раїни від 11 жовт ня 2002 р. № 1506 // Офіційний вісник Ук раїни. –
2002. – № 42. – Ст. 103. 7. Про вне сен ня змін до Криміна ль но-про це су аль но го ко дек су
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та її мімікрія при ре фор му ванні криміна ль но го су до чин ст ва Ук раїни // Пра во Ук раїни. –
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УДК 343.352.3
А. С. НЕР СЕ СЯН,

кан ди дат юри дич них на ук

КО МЕРЦІЙНИЙ ПІДКУП:
СОЦІАЛЬ НО-ПРА ВО ВА ПРИ РО ДА ЗЛО ЧИ НУ

У статті роз гля да ють ся ос новні соціаль но-пра вові ас пек ти за сто су ван ня норм
криміна ль но го за ко но дав ст ва в ча с тині відповідаль ності за ко мерційний підкуп. Виз на -
че но ав торсь ке ба чен ня об’єкта да но го зло чи ну, а та кож ви кла де но ряд за ува жень що -
до йо го пред ме та та по терпіло го від йо го вчи нен ня. Роз роб ле но про по зиції до вдо с ко -
на лен ня криміна ль но го та криміна ль но-про це су аль но го за ко но дав ст ва. Виз на че но не -
обхідні ас пек ти роз вит ку пра во за с то сов ної прак ти ки для ефек тивнішо го за сто су ван -
ня нор ми статті 3683 КК Ук раїни. 

Клю чові сло ва: ко мерційний підкуп, служ бо ва осо ба, не за кон на ви го да, юри дич на
осо ба, ха бар ництво, об’єкт зло чи ну.

Нер се сян А. С. Ком мерческий под куп: со ци аль но-пра во вая при ро да пре ступ ле -

ния

В ста тье рас сма т ри ва ют ся ос нов ные со ци аль но-пра во вые ас пек ты при ме не ния
норм уго лов но го за ко но да тель ст ва в ча с ти от вет ст вен но с ти за ком мер че с кий под куп.
Оп ре де ле но ав тор ское ви де ние объ ек та дан но го пре ступ ле ния, а так же из ло жен ряд
за ме ча ний от но си тель но его пред ме та и по тер пев ше го от его со вер ше ния. Раз ра бо -
та ны пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию уго лов но го и уго лов но-про цес су аль но го за -
ко но да тель ст ва. Оп ре де ле ны не об хо ди мые ас пек ты раз ви тия пра во при ме ни тель ной
прак ти ки для бо лее эф фек тив но го при ме не ния нор мы ста тьи 3683 УК Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: ком мер че с кий под куп, долж но ст ное ли цо, не за кон ная вы го да,
юри ди че с кое ли цо, взя точ ни че ст во, объ ект пре ступ ле ния.

Nersesyan Armen. Commercial bribes: social and legal nature of a crime

The author considers the basic social and legal aspects of the application of criminal law
regarding liability for commercial bribery. Identified the author’s vision of the object of the
crime, and also sets out a number of comments on its subject and victim of its commission.
The proposals to improve the criminal and criminal procedural law. The necessary aspects of
legal practice for more effective application of the rule of Art. 3683 Criminal Code of Ukraine.

Key words: commercial bribery, official corruptly entity, bribery, the object of the crime.

Ак ту альність досліджен ня норм, що ре гу лю ють ко мерційний підкуп, в
рам ках криміна ль но-пра во вих і криміно логічних досліджень, ви нят ко во важ -
ли ва з ог ля ду на віднос ну но виз ну да ної нор ми в рам ках Криміна ль но го ко дек -
су Ук раїни, а та кож на за про по но ва ний відповідни ми зміна ми до КК но вий
підхід до ро зуміння служ бо вої осо би як спеціаль но го суб’єкта зло чи ну.

Дійсно, з прий нят тям За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко -
но дав чих актів Ук раїни що до відповідаль ності за ко рупційні пра во по ру шен -
ня» від 7 квітня 2011 р. в КК Ук раїни з’яви ла ся стат тя 3683 «Ко мерційний
підкуп служ бо вої осо би юри дич ної осо би при ват но го пра ва не за леж но від ор -
ганізаційно-пра во вої фор ми». За ко ном Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких
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за ко но дав чих актів Ук раїни що до гу манізації відповідаль ності за пра во по ру -
шен ня у сфері гос по дарсь кої діяль ності» від 15.11.2011 до да ної статті бу ло
вне се но зміни в ча с тині санкції – зо к ре ма, з чис ла по ка рань бу ло ви клю че но
поз бав лен ня та об ме жен ня волі1. Нині в Ук раїні роз роб ляється си с те ма
відповідаль ності за зло чи ни у сфері служ бо вої діяль ності в юри дич них осо бах
при ват но го пра ва, в то му числі і за вчи нен ня ко мерційно го підку пу.

Ме то до логічну ос но ву да ної статті ста нов лять праці ук раїнських та
російських вче них – фахівців у га лузі служ бо вої зло чин ності – П. П. Ан д руш -
ка, О. В. Кри ше вич, Н. О. Ло па шен ко, А. В. Сав чен ко, М. І. Ха в ро ню ка. 

Ме тою статті є досліджен ня соціаль но-пра во вої при ро ди та ко го ко -
рупційно го яви ща, як ко мерційний підкуп. Да на ме та ре алізо вується в та ких
за вдан нях:

– вста но ви ти соціаль ну сутність ко мерційно го підку пу;
– виз на чи ти за гро зи, які ко мерційний підкуп не се інте ре сам юри дич ної

осо би, суспільства і дер жа ви;
– вста но ви ти об’єкт, пред мет і по терпіло го у складі ко мерційно го підку пу. 
Криміналізація ко мерційно го підку пу ста ла ре зуль та том ра тифікації Ук раї -

ною Кон венції ООН про ти ко рупції та Криміна ль ної кон венції про бо роть бу з
ко рупцією, підпи са ної дер жа ва ми – чле на ми Ра ди Євро пи. 

Так, стат тя 21 Кон венції ООН на го ло шує на криміналізації та ких діянь, як:
а) обіцян ка, про по зиція або на дан ня, осо би с то або че рез по се ред ників, будь-
якої не пра вомірної пе ре ва ги будь-якій особі, яка ке рує ро бо тою ор ганізації
при ват но го сек то ра або пра цює на будь-якій по саді у такій ор ганізації, для та -
кої осо би чи іншої осо би, щоб ця осо ба вчи ни ла, по ру шу ю чи свої обов’яз ки,
будь-яку дію чи ут ри ма лась від вчи нен ня дій; б) ви ма ган ня або прий нят тя,
осо би с то або че рез по се ред ників, будь-якої не пра вомірної пе ре ва ги будь-якою
осо бою, яка ке рує ро бо тою ор ганізації при ват но го сек то ра або пра цює на будь-
якій по саді у такій ор ганізації, для та кої осо би чи іншої осо би, щоб ця осо ба
вчи ни ла, по ру шу ю чи свої обов’яз ки, будь-яку дію чи ут ри ма лась від вчи нен ня
дій2.

Ст. 8 Кон венції РЄ про бо роть бу з ко рупцією зо бов’язує учас ників вжи ти
та ких за ко но дав чих та інших за ходів, які мо жуть бу ти не обхідни ми для вста -
нов лен ня у своєму національ но му за ко но давстві криміна ль ної відповідаль -
ності за умис не вчи нен ня під час здійснен ня підприємниць кої діяль ності ви ма -
ган ня або одер жан ня пря мо чи опо се ред ко ва но будь-яки ми осо ба ми, які
обійма ють керівні по са ди у при ват них підприємствах або пра цю ють у них у
будь-якій якості, будь-якої не пра вомірної пе ре ва ги або обіцян ки та кої ви го ди
для них осо би с то чи для інших осіб або прий нят тя про по зиції чи обіцян ки от -
ри ман ня та кої пе ре ва ги з ме тою за охо чен ня їх до ви ко нан ня чи не ви ко нан ня
на да них їм по вно ва жень на по ру шен ня їхніх обов’язків3.

Відповідно до статті 3683 КК Ук раїни та кож мож на виділи ти дві фор ми ко -
мерційно го підку пу – про по зицію, на дан ня або пе ре да чу не пра вомірної ви го -
ди служ бовій особі юри дич ної осо би при ват но го пра ва не за леж но від ор -
ганізаційно-пра во вої фор ми (ча с ти ни 1, 2 зга да ної статті) та одер жан ня та кої
ви го ди служ бо вою осо бою юри дич ної осо би при ват но го пра ва не за леж но від
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ор ганізаційно-пра во вої фор ми (ча с ти ни 3, 4 статті). Ча с ти на 5 вка за ної статті
містить за охо чу валь ну нор му, яка вста нов лює, що осо ба, яка про по ну ва ла, на -
да ла або пе ре да ла не пра вомірну ви го ду, звільняється від криміна ль ної
відповідаль ності, як що сто сов но неї ма ло місце ви ма ган ня не пра вомірної ви -
го ди або як що після про по зиції, на дан ня чи пе ре дачі не пра вомірної ви го ди во -
на до б ровільно за яви ла про те, що ста ло ся, до по ру шен ня криміна ль ної спра -
ви що до неї ор га нові, наділе но му за ко ном пра вом по ру шу ва ти криміна ль ну
спра ву. Во че видь, у зв’яз ку з на бут тям чин ності но вим КПК до да ної нор ми бу -
де вне се но зміни, ад же стадія по ру шен ня криміна ль ної спра ви у криміна ль но -
му про ва д женні за но вим КПК відсут ня. 

Навіть при по вер хо во му дослідженні нор ми статті 3683 КК Ук раїни мож на
по ба чи ти до сить знач ну ана логію зі зло чи ном, пе ред ба че ним стат тею 368 КК
«Одер жан ня ха ба ра» та зло чи ном, пе ред ба че ним стат тею 369 КК «Про по зиція
або да ван ня ха ба ра».

Для вста нов лен ня соціаль но-пра во вої сут ності ко мерційно го підку пу слід
досліди ти йо го співвідно шен ня з відповідни ми зло чи на ми. Для цьо го нам ви -
дається доцільним ви ко ри с та ти юри дич ну ос но ву криміна ль но го пра ва – склад
зло чи ну, що, як відо мо, скла дається з чо ти рь ох еле ментів – об’єкта, об’єктив -
ної сто ро ни, суб’єкта і суб’єктив ної сто ро ни скла ду зло чи ну. Слід за ува жи ти,
що для роз крит тя соціаль но-пра во вої при ро ди ко мерційно го підку пу най важ -
ливішим ви дається роз г ля ну ти пи тан ня об’єкта зло чи ну як спе цифічний
«відби ток» зло чин ної по ведінки вин но го у соціальній при роді. 

Ав то ром да ної статті підтри мується по гляд на за галь ний об’єкт зло чи ну, як
та кий, що вип ли ває із при род них за конів роз вит ку при ро ди, та юри дич но вста -
нов ле ний за ко но дав ст во по ря док суспільних відно син у сфе рах, що охо ро ня -
ють ся нор ма ми криміна ль но го пра ва. В зв’яз ку з цим ви ни кає пи тан ня: а які
кон крет но сфе ри охо ро ня ють ся нор ма ми статті 3683 КК Ук раїни?

А. В. Сав чен ко та О. В. Кри ше вич виз на ча ють без по се реднім об’єктом да -
но го зло чи ну суспільні відно си ни, які за без пе чу ють цілі і за вдан ня юри дич ної
осо би при ват но го пра ва не за леж но від ор ганізаційно-пра во вої фор ми, вста -
нов ле ний (нор ма тив но-закріпле ний) по ря док їх функціону ван ня, мож ливість
гро ма дян об’єктив но розв’язу ва ти соціальні про бле ми, які в них ви ни ка ють,
то що4. Вва жаємо да не виз на чен ня за над то ши ро ким – ад же цей са мий об’єкт
мо же бу ти і в ряді інших зло чинів, в то му числі і тих, які пе ре бу ва ють за ме -
жа ми розділу ХVII КК.

Точніше об’єкт ко мерційно го підку пу виз на чає російська дослідни ця
Н. О. Ло па шен ко. Так, ко мен ту ю чи стат тю 204 «Ко мерційний підкуп» КК
Російської Фе де рації, во на виз на чає об’єктом да но го зло чи ну суспільні відно -
си ни, що за без пе чу ють інте ре си служ би в ко мерційних та інших ор ганізаціях5. 

Вра хо ву ю чи те, що термін «ко мерційна та інша ор ганізація» є еквіва лент -
ним ук раїнсько му термінові «юри дич на осо ба при ват но го пра ва» (ук раїнське
цивільне за ко но дав ст во, на відміну від російсько го, та ким терміном опе рує),
мож на зро би ти вис но вок, що об’єктом по ся ган ня при вчи ненні ко мерційно го
підку пу є служ ба в юри дичній особі при ват но го пра ва. Ра зом з тим слід за ува -
жи ти, що юри дич ним осо бам при ват но го пра ва, як пра ви ло, не є при та ман ною
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служ ба у кла сич но му ро зумінні цьо го терміна (як сфе ри діяль ності) – з жор ст -
кою ієрархією та підпо ряд ко ваністю, виділен ням ок ре мих струк тур них
підрозділів, по сту по вим кар’єрним зро с тан ням служ бов ця і відповідністю
ран гу/кла су/ка те горії зай маній по саді. Об раз но ка жу чи, в юри дичній особі
при ват но го пра ва при би раль ник мо же бу ти при зна че ний керівни ком, хо ча й не
во лодіти ме не обхідною для цьо го освітою і діло ви ми яко с тя ми. 

На відміну від дачі/от ри ман ня ха ба ра, при ко мерційно му підкупі по ру -
шується не си с те ма дер жав но го уп равління чи місце во го са мо вря ду ван ня, а
си с те ма уп равління юри дич ною осо бою при ват но го пра ва – акціонер ним то ва -
ри ст вом, то ва ри ст ва ми з об ме же ною чи до дат ко вою відповідальністю, ви роб -
ни чим чи об слу го ву ю чим ко о пе ра ти вом то що. Ко мерційний підкуп, як і ха бар,
мо же на да ва ти ся за вчи нен ня як за кон них, так і не за кон них дій одер жу ва чем
не за кон ної ви го ди. 

Важ ли во ро зуміти, що не за кон на ви го да є або мо же ста ти при чи ною прий -
нят тя служ бо вою осо бою підприємства, ус та но ви чи ор ганізації не мо ти во ва -
но го, не за кон но го або та ко го, що не відповідає ре аль ним об ста ви нам си ту ації,
рішен ня (на при клад про прий нят тя на ро бо ту осо би, яка не відповідає ви мо -
гам до да ної по са ди). Важ ли во за ува жи ти, що та ке рішен ня мо же прий ня ти як
са ма осо ба – одер жу вач не за кон ної ви го ди, так і інша осо ба, яка прий має
рішен ня під впли вом одер жу ва ча не за кон ної ви го ди. Та й у разі прий нят тя
цією осо бою за кон но го рішен ня (на при клад, ко ли ви щез га да на осо ба
відповідає зай маній по саді), все ж слід за зна чи ти про не до стат ню «чи с то ту»
да но го рішен ня – ад же йо го пер вин ною мо ти вацією є не за кон на ви го да. 

От же, суспільна не без пе ка ко мерційно го підку пу по ля гає перш за все в то -
му, що він по ся гає на од ну з підва лин уп равління в юри дич них осо бах при ват -
но го пра ва – прин цип не упе ре д же ності при прий нятті уп равлінських рішень.
Об’єктом ко мерційно го підку пу є вста нов ле ний за ко но дав ст вом по ря док
суспільних відно син у сфері уп равлінської діяль ності в юри дич них осо бах
при ват но го пра ва не за леж но від фор ми влас ності. 

Еле мен та ми об’єкта зло чи ну є пред мет зло чи ну і по терпілий від зло чи ну.
Так, пред мет зло чи ну є ма теріаль ною скла до вою об’єкта, тим еле мен том,
відно си ни що до яко го фак тич но зміню ють ся внаслідок вчи нен ня зло чи ну. Для
ха рак те ри с ти ки пред ме та зло чи ну, пе ред ба че но го стат тею 3683 КК Ук раїни,
ви ко ри с то вується термін «не пра вомірна ви го да». Під да ним терміном
відповідно до примітки до статті 3641 КК (дія якої по ши рюється і на стат -
тю 3683 КК) слід ро зуміти гро шові ко ш ти або інше май но, пе ре ва ги, пільги,
по слу ги, не ма теріальні ак ти ви, що їх без за кон них на те підстав обіця ють, про -
по ну ють, на да ють або одер жу ють бе зо плат но чи за ціною, ниж чою за
мінімаль ну рин ко ву. В да но му ви пад ку це виз на чен ня мож на трак ту ва ти ду же
ши ро ко. Так ви ни кає пи тан ня: а які са ме за конні підста ви, окрім волі влас ни -
ка го те лю, ре с то ра ну чи ма га зи ну, мо жуть бу ти підста вою для на дан ня особі
спеціаль ної зниж ки на відповідні то ва ри і по слу ги? Крім то го, ви ни кає пи тан -
ня про те, а чи є не пра вомірною ви го дою ви пад ки, ко ли осо ба от ри ма ла та ку
зниж ку до на бут тя нею ста ту су спеціаль но го суб’єкта зло чи ну, але про дов жує
ко ри с ту ва тись нею і після зай нят тя відповідної по са ди. Не вирішує пи тан ня і

345РОЗДІЛ 7 • Проблеми кримінального права та кримінального процесу



по си лан ня на ціну, ниж чу за мінімаль ну рин ко ву. Яким чи ном вста но ви ти та -
ку мінімаль ну рин ко ву ціну, як що (особ ли во це ха рак тер но для країн ЄС та
США) під час се зон них роз про дажів то ва ри мо жуть на да ва ти ся за ціною, ниж -
чою за собівартість. Для пра виль но го виз на чен ня не пра вомірної ви го ди слід
до ве с ти її ек с т ра ор ди нар ний ха рак тер – тоб то до ступність ли ше кон крет но му
ад ре са тові, а не пев но му не виз на че но му ко лу осіб (пенсіоне рам, сту ден там,
постійним клієнтам то що). В зв’яз ку з цим до примітки у статті 3641 КК Ук -
раїни про по нується вне сти такі зміни: після слів «… ниж чою за мінімаль ну
рин ко ву» вста ви ти «як що та ка ви го да до ступ на ли ше служ бовій особі, яка є
суб’єктом цьо го зло чи ну, і не є еле мен том зви чай ної діло вої прак ти ки». 

Пев ною складністю та кож ха рак те ри зується виз на чен ня по терпіло го від
да но го зло чи ну, особ ли во у світлі но во го КПК Ук раїни. Так, відповідно до
статті 55 КПК Ук раїни (2012 р.) по терпілим у криміна ль но му про ва д женні мо -
же бу ти фізич на осо ба, якій криміна ль ним пра во по ру шен ням за вда но мо раль -
ної, фізич ної або май но вої шко ди, а та кож юри дич на осо ба, якій криміна ль ним
пра во по ру шен ням за вда но май но вої шко ди6. До пов нен ня чис ла по терпілих та -
кож і юри дич ни ми осо ба ми істот но роз ши ри ло їх мож ли вості, про те ще більш
ус клад ни ло пи тан ня виз на чен ня по терпіло го в ряді зло чинів, в то му числі і в
ко мерційно му підкупі. 

Так, вчи нен ням ко мерційно го підку пу шко да мо же бу ти за вда на юри дичній
особі при ват но го пра ва, служ бо ва осо ба якої от ри ма ла не пра вомірну ви го ду і
прий ня ла рішен ня на підставі ко мерційно го підку пу (на при клад, ди рек тор за -
во ду прий має рішен ня про за купівлю не якісної си ро ви ни, що при зво дить до
погіршен ня якості про дукції і втра ти по зицій на рин ку). Про те май но ва шко да
та ким рішен ням мо же і не бу ти за вда на, або, що ймовірніше, її важ ко бу де до -
ве с ти. За умов штуч но го об ме жен ня за вда ної зло чи ном шко ди ли ше май но вою
та ку юри дич ну осо бу не мож ли во бу ти виз на ти по терпілою. Про те для юри -
дич ної осо би важ ли ви ми є не тільки май нові відно си ни, а й не май нові – перш
за все відно си ни її діло вої ре пу тації, що, врешті-решт та кож мо же опо се ред ко -
ва но при зве с ти до май но вих втрат (про граш тен дерів, роз рив сто сунків із кон -
тра ген та ми то що). В зв’яз ку з цим про по нується до пов ни ти стат тю 55 КПК та -
ким чи ном: після слів «май но вої шко ди» до да ти «а та кож шко ди, за вда ної
діловій ре пу тації юри дич ної осо би».

Врешті-решт, не слід за бу ва ти і мож ливість за вдан ня шко ди (фізич ної, мо -
раль ної чи май но вої) фізичній особі, при чо му як тій, що до якої ма ло місце ви -
ма ган ня ха ба ра, так і тій, що вза галі не бра ла участі у вчи ненні да но го зло чи -
ну (на при клад, тій, якій бу ло відмов ле но у прий нятті на ро бо ту внаслідок то -
го, що інший пре тен дент здійснив ко мерційний підкуп). 

На ос та нок слід за ува жи ти, що пра виль не за сто су ван ня норм статті 3683 КК
ви ма гає не тільки ви ще заз на че них за ко но дав чих змін, а й змін у пра во за с то су -
ванні, при чо му йдеть ся не ли ше про на явність відповідної до ку мен тації (по ло -
жень, інструкцій то що), що рег ла мен ту ють діяльність ор ганів криміна ль ної
юс тиції, а й про те, щоб їх співробітни ки пра виль но ро зуміли суспільно-не га -
тив ну спря мо ваність да но го зло чи ну і, відповідно, на леж ним чи ном здійсню -
ва ли криміна ль не про ва д жен ня. А це мож ли во ли ше за умо ви поєднан ня про -
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фесіоналізму та ви со кої пра во вої куль ту ри співробітників ор ганів криміна ль -
ної юс тиції. 

1. Криміна ль ний ко декс Ук раїни // Ліга: За кон [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до -
сту пу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html. 2. Кон венція ООН про ти
ко рупції // Ліга: За кон [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/MU03129.html#. 3. Криміна ль на кон венція про бо роть бу з ко рупцією
// Ліга: За кон [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.
nsf/link1/MU99184.html#216. 4. Сав чен ко А. В., Кри ше вич О. В. Зло чи ни у сфері служ бо -
вої діяль ності та про фесійної діяль ності, пов’яза ної з на дан ням публічних по слуг:
науко во-прак тич ний ко мен тар. – К.: Алер та, 2012 – С. 138. 5. Ло па шен ко Н. А. Пре ступ -
ле ния в сфе ре эко но ми ки: ав тор ский ком мен та рий к уго лов но му за ко ну (Раз дел VIII УК
РФ). – М.: Вол терс Клу вер, 2006 – С. 654. 6. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс
України // Ліга: За кон [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://search.ligazakon.ua/
l_doc2.nsf/link1/T124651.html#424.

УДК 343.9
Л. Г. КОЗ ЛЮК,

кан ди дат юри дич них на ук

ШЛЯ ХИ ЗНИ ЖЕН НЯ РІВНЯ СЛУЖ БО ВОЇ ЗЛО ЧИН НОСТІ 
У СФЕРІ ОХО РО НИ ДОВКІЛЛЯ

У статті роз гля дається ком плекс за ходів, спря мо ва них на зни жен ня рівня служ бо -
вої зло чин ності у сфері охо ро ни довкілля. Вста нов ле но, що еко логічна не ком пе -
тентність, низь кий рівень еко логічно-пра во вої куль ту ри служ бо вих осіб у сфері охо ро -
ни довкілля ста нов лять за гро зу національ ним еко логічним інте ре сам і національній без -
пеці Ук раїни зо к ре ма. До ве де но, що на сьо годні важ ли вою умо вою стабілізації еко -
логічної си ту ації і підви щен ня рівня еко логічної без пе ки є на леж не до б ро совісне ви ко -
нан ня служ бо ви ми осо ба ми своїх обов’язків у сфері охо ро ни довкілля. Виз на че но, що в
ре алізації ком плек су взаємо пов’яза них за ходів про тидії служ бо вим еко логічним зло чи -
нам, що йо го здійсню ють різні лан ки дер жав но го і гро мадсь ко го ме ханізму та кої про -
тидії, важ ли ва роль на ле жить ор га нам криміна ль ної юс тиції.

Клю чові сло ва: служ бові еко логічні зло чи ни, служ бо ва осо ба, зло вжи ван ня служ бо -
ви ми обов’яз ка ми, при ро до охо ронні ор га ни, де термінан ти еко логічної зло чин ності.

Коз люк Л. Г. Пу ти сни же ния уров ня слу жеб ной пре ступ но с ти в сфе ре ох ра ны

ок ру жа ю щей сре ды

В ста тье рас сма т ри ва ет ся ком плекс мер, на прав лен ных на сни же ние уров ня слу -
жеб ной пре ступ но с ти в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. Ус та нов ле но, что эко ло ги -
че с кая не ком пе тент ность, низ кий уро вень эко ло го-пра во вой куль ту ры долж но ст ных
лиц в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды пред став ля ют уг ро зу на ци о наль ным эко ло ги че -
с ким ин те ре сам и на ци о наль ной бе зо пас но с ти Ук ра и ны в ча ст но с ти. До ка за но, что
се го дня важ ным ус ло ви ем ста би ли за ции эко ло ги че с кой си ту а ции и по вы ше ния уров ня
эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти яв ля ет ся над ле жа щее до б ро со ве ст ное вы пол не ние долж -
но ст ны ми ли ца ми сво их обя зан но с тей в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды. Оп ре де ле -
но, что в ре а ли за ции ком плек са вза и мо свя зан ных мер про ти во дей ст вия слу жеб ным
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эко ло ги че с ким пре ступ ле ни ям, осу ще ств ля е мо го раз лич ны ми зве нь я ми го су дар ст вен -
но го и об ще ст вен но го ме ха низ ма та ко го про ти во дей ст вия, важ ная роль при над ле жит
ор га нам уго лов ной юс ти ции.

Клю че вые сло ва: слу жеб ные эко ло ги че с кие пре ступ ле ния, долж но ст ное ли цо, зло -
упо треб ле ние слу жеб ны ми обя зан но с тя ми, при ро до о хран ные ор га ны, де тер ми нан ты
эко ло ги че с кой пре ступ но с ти.

Kozlyuk L. G. Ways of reducing official crimes in the sphere of environmental secu-

rity

The article shows the complex of measures against increasing crimes in the environmen-
tal security sphere. It was found that environmental incompetence and low environment-legal
culture level of officials in the environmental security sphere makes a threat to the national
ecological interest and national security of Ukraine. It was determined that in the present days
the important condition in stabilization ecological situation and increasing the level of eco-
logical security is adequate and good faith performance the duties by officials in the sphere
of environmental protection. 

It was defined that among the complex of related measures in opposition to environmen-
tal crimes that are controlled by the different sectors of state and public response mechanism,
an important place is occupied by criminal justice authorities.

Key words: official crimes in environmental sphere, officials, abuse of official duties,
environmental authorities, environmental authorities crime.

Про важ ливість про тидії зло чи нам у сфері охо ро ни довкілля, зо к ре ма і тим,
що вчи ня ють ся служ бо ви ми осо ба ми, на го ло си ли у своїх рішен нях IX Кон грес
ООН із за побіган ня зло чин ності та по во д жен ня з пра во по руш ни ка ми (Каїр,
1995 р.) і XII Кон грес ООН із за побіган ня зло чин ності та криміна ль но го пра -
во суд дя (Саль ва дор, 2010 р.). Так, без по се ред ньо звер тається ува га, що еко -
логічні зло чи ни на бу ва ють транс національ но го ха рак те ру і за своєю
суспільною не без печністю зай ма ють од не із пер ших місць. 

Розв’язан ня за вдань, що сто ять пе ред кож ною дер жа вою, пе ред ба чає ре -
алізацію, зо к ре ма, ком плек су за ходів, спря мо ва них на зни жен ня рівня зло чин -
ності, яка, як ра ко ва пух ли на, зни щує здо рові «кліти ни» ме ханізму дер жа ви як
та кої. Ефек тивність цієї ро бо ти без по се ред ньо за ле жить від роз роб ки та за про -
ва д жен ня (ре алізації) ком плекс них за ходів, які роз роб ля ють ся на підставі виз -
на че ної політи ки у сфері бо роть би зі зло чинністю1. 

Відчут не зни жен ня рівня служ бо вої зло чин ності у сфері охо ро ни довкілля
мо же бу ти до сяг ну то пе ре дусім са ме у про цесі ре алізації си с те ми за ходів за -
галь но соціаль но го за побіган ня, по зи тив на дія яких спря мо ва на на роз ви ток і
вдо с ко на лен ня всіх існу ю чих у суспільстві відно син. З при во ду цьо го
А. І. Дол го ва обґрун то ва но за зна чає, що силь ною скла до вою за галь но соціаль -
но го за побіган ня є взаємозв’язок різно манітних за змістом за ходів, а та кож
мож ливість на підставі взаємно го зба га чен ня не про сто ку му лю ва ти ефект ан -
ти криміно ген но го впли ву, а й до да ва ти йо му но во го, незрівнян но більш ви со -
ко го імпуль су у ро зумінні ре зуль та тив ності2.

Слід за зна чи ти, що за двад цять років не за леж ності Ук раїнської дер жа ви
відбу лись ре фор ми дер жав но го, суспільно го, еко номічно го ус т рою, але про це -
си на ла го д жен ня еко номічно го та куль тур но го жит тя країни су про во д жу ють ся
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за го ст рен ням суспільних відно син, по ро д жу ю чи нові соціальні яви ща, які не
тільки не га тив но впли ну ли на жит тя лю дей, а й ство рю ють підґрун тя для вчи -
нен ня служ бо ви ми осо ба ми зло чинів у сфері охо ро ни довкілля. 

То му су час ний стан служ бо вої зло чин ності у сфері охо ро ни довкілля по -
тре бує здійснен ня за ходів про тидії вчи нен ню цих зло чинів як на дер жав но му,
так і на суспільно му рівнях, зо к ре ма шля хом впли ву на ті чин ни ки, що вик ли -
ка ють при чи ни і умо ви їх скоєння.

Усу нен ня чин ників скоєння еко логічних зло чинів є склад ною про бле мою і
по тре бує здійснен ня ціло го ком плек су еко номічних, соціаль них, ви хов них за -
ходів у мас шта бах цілої країни. Для ефек тив ної про тидії зло чи нам (зо к ре ма і
служ бо вим) у сфері охо ро ни довкілля не обхідно здійсню ва ти послідо вну та
адек ват ну еко логічну політи ку. За вітчиз ня ним при ро до охо рон ним за ко но дав -
ст вом Ук раїни еко логічна політи ка спря мо ва на на збе ре жен ня без печ но го для
існу ван ня жи вої і не жи вої при ро ди на вко лиш нь о го се ре до ви ща, на за хист жит -
тя і здо ров’я на се лен ня від не га тив но го впли ву, зу мов ле но го за бруд нен ням на -
вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, до сяг нен ня гар монійної взаємодії
суспільства і при ро ди, на охо ро ну, раціональ не ви ко ри с тан ня й відтво рен ня
при род них ре сурсів. 

Вар то підкрес ли ти, що перш ніж впро ва д жу ва ти ре фор ми, роз роб ля ти
будь-які пла ни соціаль но-еко номічно го роз вит ку країни, потрібно обов’яз ко во
вра хо ву ва ти їх вплив на на вко лишнє при род не се ре до ви ще. Не обхідність
терміно во го ре а гу ван ня на про бле ми, що сто су ють ся довкілля, зо к ре ма на
служ бові зло чи ни у цій сфері, зму си ла прий ня ти стра тегію дер жав ної еко -
логічної політи ки. Са ме в ній на го ло шується на обов’яз ко во му вра ху ванні еко -
логічної скла до вої при скла данні стра тегій, планів і про грам роз вит ку Ук раїни.
Впро ва д жен ня еко логічно го уп равління на підприємствах, еко логізація гос по -
дарсь кої діяль ності є шля хом до су час ної сек то раль ної еко логічної політи ки,
що ре алізується в країнах Євро пи3. Відповідно служ бові осо би, до ком пе тенції
яких на ле жить обов’язок до три ман ня і кон тро лю за до три ман ням при ро до охо -
рон но го за ко но дав ст ва, зо бов’язані перш за все ре алізо ву ва ти еко логічну
політи ку у своїй діяль ності. На при клад, служ бові осо би підприємств при пла -
ну ванні своєї гос по дарсь кої діяль ності по винні на сам пе ред обґрун то ву ва ти
без печність своєї діяль ності для на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща. 

Та ким чи ном, не обхідно підтри ма ти ви ще заз на че ну про по зицію сто сов но
еко логізації всіх сфер жит тя суспільства, і хо четь ся сподіва ти ся, що во на не бу -
де дек ла ра тив ною, оскільки від її ре алізації за ле жить і про тидія служ бо вим
зло чи нам у сфері охо ро ни довкілля.

Аналіз ди наміки аб со лют них та інте г ро ва них по каз ників тех но ген но го на -
ван та жен ня на на вко лишнє при род не се ре до ви ще свідчить про те, що еко -
логічна си ту ація у при род но му довкіллі як життєво важ ли во му се ре до вищі для
існу ван ня лю ди ни за ли шається до сить склад ною4. 

Що до еко номічної скла до вої, то існує ре аль на не обхідність за без пе чен ня
стабільно го фінан су ван ня при ро до охо рон ної діяль ності на дер жав но му,
регіональ но му, місце во му рівнях. Фак то ра ми ви ник нен ня тех но ген них аварій
і ка та ст роф та по си лен ня не га тив но го впли ву внаслідок ви ник нен ня над зви -
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чай них си ту ацій при род но го і тех но ген но го ха рак те ру в Ук раїні є: за старілість
ос нов них фондів, зо к ре ма при ро до охо рон но го при зна чен ня, ве ли кий об сяг
транс пор ту ван ня, зберіган ня і ви ко ри с тан ня не без печ них ре чо вин, аварійний
стан знач ної ча с ти ни ме реж ко му наль но го гос по дар ст ва, не до стат ня інве с -
тиційна підтрим ка про це су впро ва д жен ня новітніх ре сур соз беріга ю чих і еко -
логічно чи с тих тех но логій в еко логічно не без печ них га лу зях про мис ло вості,
на сам пе ред ме та лургійній, хімічній, наф тохімічній та енер ге тиці; при ро до охо -
ронні про бле ми, пов’язані з істот ни ми зміна ми ста ну ге о логічно го та гідро ге -
о логічно го се ре до ви ща та зу мов лені за крит тям не рен та бель них гірни чо до був -
них підприємств, шахт і розрізів, не ба жан ня суб’єктів гос по да рю ван ня
здійсню ва ти за хо ди із за побіган ня аваріям та ка та ст ро фам на об’єктах підви -
ще ної не без пе ки і по тенційно не без печ них об’єктах то що5.

Не зва жа ю чи на склад ну еко логічну си ту ацію, аналіз звітності про стан
довкілля доз во ляє зро би ти вис но вок, що в Ук раїні здійснюється, хо ча й не -
знач не, фінан су ван ня при ро до охо рон ної сфе ри. Так, про тя гом 2010 р. на охо -
ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща підприємства ми, ор ганізаціями
та ус та но ва ми бу ло ви т ра че но 13,1 млрд грн. За ра ху нок коштів Дер жав но го та
місце вих бю д жетів бу ло ос воєно 18,2 % капіталь них інве с тицій і здійсне но
3,6 % по точ них ви т рат, а ос нов ним дже ре лом фінан су ван ня ви т рат на охо ро ну
довкілля, як і в по пе редні ро ки, бу ли власні ко ш ти підприємств – відповідно
77,7 % і 96,3 %6. Зви чай но, по зи тив ним є той факт, що здійснюється фінан су -
ван ня за собів при ро до охо рон но го при зна чен ня, то му що це сприяє усу нен ню
умов скоєння зло чинів у досліджу ваній на ми сфері, од нак се ред звітності про
ви т ра ти на охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща не вка за но, чи
здійсню ва ли ся ви т ра ти на за хо ди, які бу ли б спря мо вані на підви щен ня еко -
логічної куль ту ри на се лен ня, підви щен ня кваліфікації служ бо вих осіб при ро -
до охо рон ної сфе ри. Ад же са ме це дає змо гу прий ма ти і ре алізо ву ва ти еко -
логічно ви ва жені рішен ня. Без еко ло го-пра во вої куль ту ри ви ко ри с тан ня служ -
бо ви ми осо ба ми при ро до охо рон но го за ко но дав ст ва стає про явом сва волі та
ілюзій у ви гляді служ бо вих зло вжи вань в еко логічній сфері. На цьо му де -
тальніше зу пи ни мось далі.

Як засвідчать досліджен ня де термінант еко логічної зло чин ності7, са ме
низь кий рівень еко ло го-пра во вої куль ту ри є при чи ною скоєння служ бо вих зло -
чинів у сфері охо ро ни довкілля. То му ос нов ний ак цент вар то ро би ти на еко ло -
го-пра вовій куль турі (як скла довій соціаль ної), оскільки са ме від неї за ле жить
ефек тивність ви ко нан ня по став ле них за вдань еко логічної політи ки та еко -
логічної без пе ки в ціло му.

На су час но му етапі вчені на го ло шу ють, що про тидія еко логічним зло чи -
нам, зо к ре ма служ бо вим, в Ук раїні мо же бу ти до сяг ну та шля хом фор му ван ня
еко логічної куль ту ри, ство рен ня постійної, ефек тив ної си с те ми еко логічної
освіти (зо к ре ма про фесійної) і ви хо ван ня, функціону ван ня якої має спри я ти
фор му ван ню у на се лен ня дбай ли во го став лен ня до на вко лиш нь о го при род но -
го се ре до ви ща8. 

Вплив еко логічної освіти на лю ди ну має три ва ти все її жит тя. Тоді мож на
бу де го во ри ти про еко логічну ком пе тентність – знан ня еко логічних за конів,
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пра вил і норм, прин ципів по ведінки в довкіллі, які ут ри ма ють її від еко логічно
свавільної по ведінки, спря му ють її при ро до охо рон ну діяльність.

Еко логічна освіта та ви хо ван ня спря мо вані на фор му ван ня еко логічної
куль ту ри осо би с тості, яка дасть змо гу кож но му гро ма дя ни нові не по ру шу ва ти
по ря док охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща. У зв’яз ку з цим про -
фе сор О. М. Ко с тен ко слуш но за зна чив, що ли ше зі зміною соціаль ної куль ту -
ри гро ма дян в Ук раїні роз поч неть ся соціаль ний про грес, що ви ве де країну з
нинішньої кри зи9, еко логічної зо к ре ма. Це свідчить про те, що еко логічна без -
пе ка гро ма дян, у то му числі національ на без пе ка, та кож виз на чається їхньою
еко ло го-пра во вою куль ту рою, яка є скла до вою соціаль ної. 

При цьо му важ ли во вра хо ву ва ти, що будь-які за хо ди (ви ховні,
просвітницькі то що) з підви щен ня рівня еко ло го-пра во вої куль ту ри слід про во -
ди ти не до пев но го періоду, а постійно. Оскільки це фор мує осо бистість із
дбай ли вим став лен ням до довкілля, тоб то фор мує еко ло го-пра во ву куль ту ру
гро ма дян, а от же, і ви ко нує функцію про тидії скоєнню служ бо вих зло чинів у
еко логічній сфері. Та ким чи ном, вий ти на якісно но вий рівень про тидії служ -
бо вим зло чи нам у сфері охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща мож -
на тільки з підви щен ням еко ло го-пра во вої куль ту ри гро ма дян.

На на ше пе ре ко нан ня, еко ло го-пра во ва куль ту ра служ бо вих осіб, у то му
числі й гро ма дян, дасть змо гу по си ли ти роль еко логічної скла до вої в соціаль -
но-еко номічно му роз вит ку на шої країни. Са ме еко ло го-пра во ва куль ту ра дасть
змо гу служ бо вим осо бам вра хо ву ва ти еко логічні наслідки під час прий нят тя
відповідних рішень, за без пе чу ва ти еко логічну без пе ку та еко логічну рівно ва -
гу, здійсню ва ти про зо рий моніто ринг ста ну на вко лиш нь о го при род но го се ре -
до ви ща, сумлінно ви ко ну ва ти обов’яз ки, пов’язані з фор му ван ням та ре -
алізацією еко логічної політи ки.

Од ним із чин ників, які зу мов лю ють відсутність у служ бо вих осіб на леж но -
го рівня еко ло го-пра во вої куль ту ри, є серй озні ва ди у підго товці цих осіб до
ви ко нан ня по кла де них обов’язків що до охо ро ни довкілля. Відсутність фа хо вої
підго тов ки фор мує у служ бо вих осіб лег ко важ но-безвідповідаль не став лен ня
до на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща та до до три ман ня пра вил еко -
логічної без пе ки. У зв’яз ку з цим ви ни кає про фесійна не ком пе тентність, яку
відо мий ук раїнський дослідник служ бо вих зло чинів О. Я. Свєтлов на зи вав мо -
раль но-пси хо логічним жи виль ним се ре до ви щем, яке сприяє скоєнню ба га ть ох
видів еко логічних зло чинів10. Не обхідно, щоб на дер жав но му рівні бу ло роз -
роб ле но ефек тив ний ме ханізм підго тов ки служ бо вих осіб до ви ко нан ня
обов’язків з охо ро ни довкілля, ад же мінімізація не доліків у підго товці за зна че -
ної ка те горії осіб спри я ти ме про тидії служ бо вим еко логічним зло чи нам. Як
відо мо, еко логічна не ком пе тентність, низь кий рівень еко логічно-пра во вої
куль ту ри служ бо вих осіб у сфері охо ро ни довкілля ста нов лять за гро зу
національ ним еко логічним інте ре сам і національній без пеці Ук раїни вза галі.

Служ бові осо би під час здійснен ня служ бо вої діяль ності в еко логічній
сфері по винні діяти ли ше на підставі, у ме жах по вно ва жень та у спосіб, що пе -
ред ба чені за ко но дав ст вом Ук раїни. Про те не доліки в ка д ровій політиці при зво -
дять до то го, що служ бові осо би, для то го щоб мак си маль но одер жа ти зиск із
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довіре ної їм по са ди, не ви ко ну ють своїх обов’язків і ско ю ють служ бові зло чи -
ни у сфері охо ро ни довкілля. На при клад, про ти ди рек то ра ко му наль но го
підприємства «Гос по дар» Р. по ру ше но криміна ль ну спра ву. Р., бу ду чи служ бо -
вою осо бою, усвідо млю ю чи суспільно не без печ ний ха рак тер своїх дій, що по -
ля га ли в ор ганізації діяль ності ко му наль но го підприємства всу пе реч при ро до -
охо рон но му за ко но дав ст ву, за подіяв шко ду дер жав ним інте ре сам. Це ста ло ся
внаслідок за бо ру підприємством во ди з річки Дніпро із за сто су ван ням спо руд
і технічних при ст роїв без доз во лу на спеціаль не во до ко ри с ту ван ня. Пе ред ба -
ча ю чи наслідки ви ще заз на че но го, Р. діяв умис но в інте ре сах третіх осіб – КП
«Гос по дар». Ме тою та кої діяль ності бу ло от ри ман ня при бут ку ко му наль ним
підприємством від по ста чан ня на се лен ня та інших спо жи вачів технічною во -
дою, яка от ри му ва лась внаслідок не за кон но го, са мовільно го за бо ру з річки
Дніпро11.

Нерідко служ бові осо би, замість сумлінно го ви ко нан ня своїх служ бо вих
обов’язків, праг нуть до за до во лен ня осо би с тих інте ресів. В ре зуль таті та кої
сва волі при ви ко ри с танні служ бо вих обов’язків го ло вним стає от ри ман ня над -
при бутків, кар’єрні мо ти ви то що. Як що в перші ро ки не за леж ності на шої дер -
жа ви на го ло шу ва ло ся на то му, що для за без пе чен ня охо ро ни довкілля до стат -
ньо прий ня ти відповідні за ко ни про охо ро ну довкілля12, то сьо годні ми пе ре -
ко на ли ся, що цьо го не до стат ньо. Нинішня еко логічна си ту ація в Ук раїні
свідчить про не обхідність чо гось «більшо го» – і це, на на шу дум ку, еко ло го-
пра во ва куль ту ра не ли ше служ бо вих осіб, на яких ле жить обов’язок охо ро ня -
ти довкілля, а й гро ма дян у ціло му.

Ще однією умо вою стабілізації еко логічної си ту ації і підви щен ня рівня
еко логічної без пе ки є на леж не сумлінне ви ко нан ня служ бо ви ми осо ба ми своїх
обов’язків у сфері охо ро ни довкілля. Як відо мо, на служ бо вих осіб у досліджу -
ваній на ми сфері по кла де но обов’язок збе ре жен ня еко логічно без печ но го при -
род но го се ре до ви ща. Як пра ви ло, в обов’яз ки цих осіб вхо дить впро ва д жен ня
і кон троль за впро ва д жен ням еко логічно зба лан со ва ної си с те ми при ро до ко ри -
с ту ван ня та збе ре жен ня при род них еко си с тем. Во ни по винні ро би ти все, щоб
мінімізу ва ти шко ду, яка мо же бу ти за вда на при род но му се ре до ви щу; своєю
сумлінною по ведінкою що до ви ко нан ня своїх обов’язків служ бові осо би по -
винні бу ли б сти му лю ва ти інших, – зо к ре ма, до три му ва тись пра во по ряд ку у
при ро до охо ронній сфері.

До сить ча с то служ бові осо би при хо ву ють еко логічні зло чи ни шля хом змін
у до ку мен тах, що відо б ра жа ють пра вомірність будівництва, ре кон ст рукції чи
ек сплу а тації очис них спо руд, уве ден ня їх в ек сплу а тацію то що. То му не -
обхідно ви яв ля ти та усу ва ти ви пад ки при хо ву ван ня до ку мен тації про за бо ро -
ну вве ден ня в ек сплу а тацію очис них спо руд, за яв працівників про по ру шен ня
ре жи му ек сплу а тації, зни щен ня слідів по лом ки ме ханізмів, що ре гу лю ють ви -
ки ди відходів, які за бруд ню ють довкілля, по пе ре д жень упов но ва же них ор ганів
про по ру шен ня ро бо ти очис них спо руд і за бруд нень довкілля.

В ре алізації ком плек су взаємо пов’яза них за ходів про тидії служ бо вим еко -
логічним зло чи нам, що йо го здійсню ють різні лан ки дер жав но го і гро мадсь ко -
го ме ханізму та кої про тидії, важ ли ве місце зай ма ють ор га ни криміна ль ної юс -
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тиції. Діючи відповідно до виз на че ної в за коні ком пе тенції, ці ор га ни ви ко ну -
ють важ ли ву функцію про тидії служ бо вим еко логічним зло чи нам, зо к ре ма ви -
яв лен ня та усу нен ня при чин і умов, що спри я ли скоєнню цих зло чинів.

По при мно жинність суб’єктів еко ло го охо рон ної діяль ності, гос трою за ли -
шається про бле ма оп тимізації шляхів ви яв лен ня, розсліду ван ня кон крет них
фактів служ бо вих еко логічних зло чинів і при тяг нен ня вин них служ бо вих осіб
до відповідаль ності.

Ви яв ля ти служ бові еко логічні зло чи ни че рез спе цифіку їх про яву ду же
склад но. Як за зна ча ло ся, це зу мов ле но ви со ким рівнем їх ла тент ності, а та кож
пе ре бу ван ням по за сфе рою юри дич ної відповідаль ності знач ної кількості осіб,
діяльність яких є суспільно не без печ ною. То му на сьо годні ви ни кає на галь на
по тре ба в підви щенні ефек тив ності ро бо ти ор ганів криміна ль ної юс тиції та
інших спеціалізо ва них суб’єктів еко ло го охо рон ної діяль ності з ви яв лен ня
суспільно не без печ них діянь, про ве ден ня спеціаль них опе ра тив них за ходів з
ме тою ви яв лен ня фактів зло чин ної по ведінки, вжит тя до вин них осіб за кон них
за ходів впли ву, з тим щоб за без пе чи ти ре алізацію прин ци пу відповідаль ності
за кож ний служ бо вий еко логічний зло чин. 

Для успішної діяль ності ор ганів криміна ль ної юс тиції та інших спеціалізо -
ва них суб’єктів еко ло го охо рон ної діяль ності не обхідним є на уко во-ме то дич не
за без пе чен ня, ор ганізація си с те ми підви щен ня кваліфікації співробітників цих
ор ганів на ос нові по глиб лен ня їх при ро до охо рон ної спеціалізації і за га лом
підви щен ня еко ло го-пра во вої куль ту ри. Це зу мов ле но тим, що стан волі й
свідо мості лю дей, які за сто со ву ють криміна ль не за ко но дав ст во, виз на чається
їх пра во вою куль ту рою, під якою слід ро зуміти міру уз го д же ності волі та
свідо мості лю ди ни із за ко на ми соціаль ної при ро ди, у т. ч. за ко на ми при род но -
го пра ва13. У зв’яз ку з цим мож на зро би ти вис но вок, що ефек тивність про тидії
служ бо вим еко логічним зло чи нам ор га на ми криміна ль ної юс тиції виз на -
чається еко ло го-пра во вою куль ту рою працівників цих ор ганів, які за сто со ву -
ють криміна ль но-пра вові нор ми. 

Щоб підви щи ти рівень про тидії служ бо вим еко логічним зло чи нам, ор га -
нам криміна ль ної юс тиції під час розсліду ван ня кон крет но го служ бо во го зло -
чи ну в сфері охо ро ни довкілля не обхідно, по ряд із при чи на ми та умо ва ми еко -
логічної зло чин ності, особ ли ву ува гу звер та ти на об ста ви ни, що ха рак те ри зу -
ють не спри ят ливі умо ви фор му ван ня служ бо вої осо би, ко т ра скоїла еко -
логічний зло чин. От ри ма на інфор мація на далі до по ма га ти ме різним суб’єктам
еко ло го охо рон ної діяль ності у про тидії служ бо вим еко логічним зло чи нам,
оскільки во ни зна ти муть, на що потрібно впли ва ти, щоб не да ти спра цю ва ти
ме ханізмові зло чин ної по ведінки. 

Підво дя чи підсу мок ви ще ви кла де но го, за зна чи мо, що про тидія служ бо вим
еко логічним зло чи нам має ста но ви ти уз го д же ну си с те му соціаль них, еко -
номічних, політич них та інших за ходів, спря мо ва них на ви пе ре д жен ня
криміно ген них фак торів цих суспільно не без печ них діянь, їх ней т ралізацію та
усу нен ня.
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УДК 343.36
С. Є. ДІДИК,

кан ди дат юри дич них на ук

СТА НОВ ЛЕН НЯ ТА РОЗ ВИ ТОК ЗА КО НО ДАВ СТ ВА
ЩО ДО ПРО ТИДІЇ ХА БАР НИЦТВУ СУДДІВ В УК РАЇНІ

В статті досліджується ста нов лен ня і роз ви ток пра во вих дже рел, які діяли на
зем лях Ук раїни що до криміна ль ної відповідаль ності суддів за ха бар ництво. 

В ре зуль таті досліджен ня бу ло ви яв ле но, що ста нов лен ня в Ук раїні криміна ль но-
пра во вих норм, що пе ред ба ча ли відповідальність суддів за ха бар ництво, бу ло склад ним
і не послідо вним. Це бу ло зу мов ле но не стабільністю суспільних відно син, пе ре бу ван ням
ук раїнських зе мель під впли вом різних дер жав, нерівномірним роз вит ком національ ної
си с те ми за ко но дав ст ва, швид ки ми зміна ми соціаль них умов жит тя. Виз на че но, що у
пра во вих дже ре лах Ге ть ман щи ни упер ше вста нов лю ють відповідальність суддів за ха -
бар ництво. У ХХ–ХХІ ст. та кож вста нов люється криміна ль на відповідальність на -
род них засіда телів, при сяж них та тре тейсь ких суддів за ко рупційні зло чи ни. 

Клю чові сло ва: суд дя, пра во суд дя, при сяж ний, на род ний засіда тель, пра вові дже -
ре ла, криміна ль но-пра вові нор ми, криміна ль на відповідальність, зло чин, ха бар.
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Ди дык С. Е. Ста нов ле ние и раз ви тие за ко но да тель ст ва от но си тель но про ти во -

дей ст вия взя точ ни че ст ву су дей в Ук ра и не

В ста тье ис сле ду ет ся ста нов ле ние и раз ви тие пра во вых ис точ ни ков, ко то рые
дей ст во ва ли на зем лях Ук ра и ны от но си тель но уго лов ной от вет ст вен но с ти су дей за
взя точ ни че ст во. 

В ре зуль та те ис сле до ва ния бы ло об на ру же но, что ста нов ле ние в Ук ра и не уго лов -
но-пра во вых норм, ко то рые пре ду с ма т ри ва ли от вет ст вен ность су дей за взя точ ни че -
ст во, бы ло слож ным и не по сле до ва тель ным. Это бы ло пре до пре де ле но не ста биль но с -
тью об ще ст вен ных от но ше ний, пре бы ва ни ем ук ра ин ских зе мель под воз дей ст ви ем раз -
ных го су дарств, не рав но мер ным раз ви ти ем на ци о наль ной си с те мы за ко но да тель ст ва,
бы с т ры ми из ме не ни я ми со ци аль ных ус ло вий жиз ни. Оп ре де лен но, что в пра во вых ис -
точ ни ках пе ри о да Гет ман щи ны впер вые ус та нав ли ва ет ся от вет ст вен ность су дей за
взя точ ни че ст во. В ХХ–ХХІ вв. так же ус та нав ли ва ет ся уго лов ная от вет ст вен ность
на род ных за се да те лей, при сяж ных и тре тей ских су дей, за кор руп ци он ные пре ступ ле -
ния.

Клю че вые сло ва: су дья, пра во су дие, при сяж ный, на род ный за се да тель, пра во вые
ис точ ни ки, уго лов но-пра во вые нор мы, уго лов ная от вет ст вен ность, пре ступ ле ние,
взят ка.

Didyk S. E. Emergance and development of legislation counteraction to bribery by

judges in Ukraine

The article examines becoming and development of the legal sources, which acted on the
regions of Ukraine in relation to criminal responsibility of judges for a bribery. 

As a result of research were found out historical conformities of criminalization of the cor-
ruption acts of judges. It is set that forming of criminal guard of justice from the bribery of
judges is consequence of instability of social relations, falling of the Ukrainian regions under
the influence of different states, unsteady development of the national system of legislation,
rapid changes of social living conditions. It is defined that for the first time criminal respon-
sibility of judges for a bribery was prescribed in the legal sources of hetman period. In the
ХХ-ХХІ centuries criminal responsibility of people’s representatives to the court, jurymen and
arbitrators for corruption crimes was also determined.

Key words: judge, justice, juryman, people’s representative to the court, legal sources,
criminal legal norms, criminal responsibility, crime, bribe.

Роз ви ток норм су час ної криміна ль ної юс тиції за коріне ний в історії пра ва.
Досліджен ня пам’яток криміна ль ної юс тиції дає мож ливість знай ти відповіді
на різно манітні пи тан ня, що ви ни ка ють на прак тиці і в те орії. Не мож ли во зро -
зуміти су часні про це си, що ви ни ка ють у суспільстві, не опа ну вав ши йо го ми -
ну лий роз ви ток. Г. В. Пле ха нов до реч но за зна чав, що потрібно вив ча ти фак ти
ми ну ло го жит тя для то го, щоб відкри ва ти в них за ко ни про гре су: «Май бутнє
здат ний пе ред ба ча ти той, хто пізнав ми ну ле»1.

Весь про цес роз вит ку суспільства про ни за ний праг нен ням до ство рен ня
спра вед ли во го пра во суд дя. У до сяг ненні цієї ме ти важ ли ве зна чен ня відіграє
про тидія ха бар ництву суддів. В історії криміна ль но го за ко но дав ст ва особ ли во
ак ту аль ним є досліджен ня криміна ль ної відповідаль ності за ха бар ництво, що
вчи нюється суд дею.

В Ук раїні по ки що не бу ло про ве де но спеціаль них досліджень історії за ко -
но дав ст ва що до криміна ль ної відповідаль ності суддів за ха бар ництво. Ли ше
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де які ас пек ти цьо го пи тан ня досліджу ва ли в своїх ро бо тах Д. І. Ба галій,
М. П. Ва си лен ко, О. О. Ква ша, О. Ф. Кістяківський, О. М. Ла за ревсь кий,
О. О. Маліновсь кий, Д. П. Міллер, М. М. Му зи чен ко, І. В. Те ли чень ко,
М. М. Ясинсь кий та ін.

Ме тою цієї статті є з’ясу ван ня місця і ролі норм, що пе ред ба ча ють криміна -
ль ну відповідальність за ха бар ництво, яке вчи няється суд дею, в струк турі
пам’яток історії криміна ль но го пра ва та ви яв лен ня істо рич них за ко номірно с -
тей криміналізації ха бар ництва суддів у пра во вих дже ре лах Ук раїни.

Ви то ки ук раїнсько го за ко но дав ст ва пра вомірно пов’язу ють із ви ник нен ням
та роз вит ком Київської Русі. Пра во ва си с те ма Київської Русі три ва лий час
ґрун ту ва лась на зви чаєво му праві. Але уже в Х ст. фор мується пи са не пра во.
Так, нор ми криміна ль но го пи са но го пра ва закріплю ва лись у до го во рах
київських князів з гре ка ми. На при клад, до говір Оле га 907 ро ку, що був до пов -
не ний 911 ро ку, містив 12 ста тей, з яких 5 сто су ва ли ся криміна ль но го пра ва2. 

Дже ре лом пра ва Київської Русі бу ли й так звані Но мо ка но ни. У Київській
Русі за сто со ву ва ли ся два Но мо ка но ни, які бу ли скла дені у Візантії у VІ і VІІ ст.
До Київської Русі Но мо ка но ни по тра пи ли че рез Бол гарію з прий нят тям ки я на -
ми хри с ти ян ст ва і на бу ли по ши рен ня у ХІІІ ст. У пе ре кладі ста ро слов’янсь кою
мо вою грецькі Но мо ка но ни от ри ма ли на зву «Корм ча кни га». Корм ча кни га
скла да ла ся з Ек ло ги і Прохіро на. Ек ло га місти ла сімнад цять ти тулів, що пе -
ред ба ча ли нор ми криміна ль но го пра ва3. Се ред ос нов них дже рел пра ва у
Київській Русі в ХІ–ХІV ст. бу ла «Русь ка Прав да», яка дійшла до нас у кількох
ре дакціях: ко роткій, про сторій і ско ро ченій з про сто рої.

За зна чені пра вові пам’ят ки не пе ред ба ча ють відповідаль ності суддів за ха -
бар ництво. Це зу мов ле но тим, що у Київській Русі суд був ус та но вою су то на -
род ною і до сить са мостійною не ли ше до ут вер д жен ня князівської вла ди, а й
після цьо го, оскільки су до ва вла да хо ча й пе рей ш ла до князів, од нак здійсню -
ва ла ся за уча с тю ви бор них земсь ких лю дей4. 

Усі су дові ор га ни цьо го періоду ко ри с ту ва ли ся та кою по ва гою, що жод на
виріше на ни ми спра ва не підля га ла ос кар жен ню, а рішен ня су ду бу ло ос та точ -
ним5. 

З ХVІ ст. на ча с тині ук раїнських зе мель по чи на ють діяти Ли товські ста ту -
ти, нор ми яких вста нов лю ва ли криміна ль но-пра во ву охо ро ну пра во суд дя. Ли -
товсь кий ста тут 1566 р. в ар ти кулі 39 розділу 3 містив при пис про те, що всіх
потрібно су ди ти по спра вед ли вості, пе ред ба чав за бо ро ну на от ри ман ня ви на -
го ро ди та вирішен ня спра ви по дружбі: «…кож до му ста ну всим за рив но од на -
кую спра вед ли вость чи нить без от во ло ки, а от прав не ма ем ни чо го бра ти. …
а не ма ем ста ти и зыч но с тью бы ти од ной сто ро не»6.

Відповідаль ності суддів за ха бар ництво в нор мах Ли товсь ких ста тутів не
пе ред ба ча ло ся, але вста нов лю ва ла ся за бо ро на вирішу ва ти су дові спра ви не -
спра вед ли во чи за ха бар.

У період Ге ть ман щи ни ХVІІ–ХVІІІ ст. особ ли ву ува гу ста но ви щу пра во -
суд дя приділяв російський уряд. Підста вою для цьо го бу ли чис ленні скар ги на
не пра во судність та зло вжи ван ня в су дах. Навіть ге не раль ний суд дя Іван Чор -
ниш, ро дич ге ть ма на Ско ро падсь ко го, не відрізняв ся від інших і про йо го
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хабар  ництво та «не прав ди» відвер то го во ри ло ся в інструкції пре зи ден тові
Мало російської ко легії. Ця ко легія бу ла за сно ва на російським уря дом 16 трав -
ня 1722 р. як го ло вний засіб на гля ду російським уря дом за су да ми і су до чин -
ст вом7.

В інструкції міністрові при ге ть мані Се ме нові На ришкіну з Ко легії чу жо -
зем них справ 1732 р. весь пер ший пункт був при свя че ний спра вам су ду.
Відповідно до цієї інструкції На ришкін був зо бов’яза ний на гля да ти за «суд дя -
ми ге не раль ни ми ве ли ко російськи ми», щоб во ни су ди ли по правді, без
зволікан ня, не бра ли ха барів і бу ли в цьо му за при клад для суддів ук раїнсько -
го по хо д жен ня. Ко ли На ришкін ви яв ляв, що судді ук раїнсько го по хо д жен ня
вирішу ють спра ви не по правді, а крив дять тих, хто по зи вається, він му сив це
до ве с ти до відо ма ге ть ма на, а сам – ви не с ти та ким суд дям до га ну8.

Та ким чи ном, у ге ть мансь ких інструкціях на бу ли по даль шо го роз вит ку
арти ку ли Ли товсь ких ста тутів, що місти ли вказівки на здійснен ня спра вед ли -
во го пра во суд дя без ха бар ництва і за за ко ном. Пра вові пам’ят ки ге ть мансь кої
до би ХVІІ–ХVІІІ ст. упер ше вста нов лю ють відповідальність суддів за ух ва -
лен ня не пра во суд них рішень і ха бар ництво. Це свідчить про зміну іде о логії у
суспільстві і по си лен ня криміна ль но-пра во вої охо ро ни пра во суд дя.

На прикінці ХVІІІ ст. відбу ва ло ся зни щен ня ук раїнської дер жав ності у ре -
зуль таті поділу Польщі та пе ре хо ду до Росії ча с ти ни Пра во бе реж ної Ук раїни.
Зни щується і за галь не пра во як од не із дже рел національ но го пра ва Ук раїни.
На томість на бу ло чин ності мос ковсь ке за ко но дав ст во. У зв’яз ку зі спе цифікою
ви ник нен ня та роз вит ку Мос ковсь кої дер жа ви на її те ри торії з са мо го по чат ку
доміну вав за кон. Су до ва вла да в цей період бу ла до сить роз га лу же ною. Мож -
на го во ри ти про на явність тут судів пер шої, ви щої та апе ляційної інстанцій. 

В Со бор но му уло женні 1649 р. (ца ря і ве ли ко го кня зя Олексія Ми хай ло ви -
ча), яке діяло на ча с тині ук раїнських зе мель з кінця ХVІІІ ст. після приєднан -
ня Пра во бе реж ної Ук раїни до скла ду Російської імперії, у статті 5 на бу ли роз -
вит ку нор ми, що пе ред ба ча ли відповідальність за умис не ви не сен ня не пра во -
суд но го рішен ня, поєдна но го з ха бар ництвом: «А бу дет ко то рои Бо я рин или
Околь ни чей, или Дум ной че ло век или Дьяк, или иной ка кой су дья, ис ца или
от вет чи ка по по су лом, или по друж бе, или по не друж бе, пра ва го об ви нит, а ви -
но ва то го оп ра вит, а сы шет ся про то до пря ма, и на тех су дь ях взя тии ис цов иск
в трое, и да ти ис цу, да и по ш ли ны и пе ре суд и пра вои де ся ток взя тии на Го су -
да ря на них же. Да за ту же ви ну у Бо я ри на, и у Околь ни че го, и у Дум но го че -
ло ве ка от нять честь. А бу дет ко то рои су дья та кую не прав ду учи нит не из Дум -
ных лю дей, и тем учи ни ти тор го вая казнь, и впредь им у де ла не быть».
Санкція да ної статті, як ба чи мо, пе ред ба ча ла не ли ше май но ву відпові -
дальність, а й тілесні по ка ран ня «тор го вая казнь», при ни жен ня честі і поз бав -
лен ня пра ва бра ти участь у відправ ленні пра во суд дя. Стат тя 12 Уло жен ня пе -
ред ба ча ла відповідальність за підміну су до вих до ку ментів, за ха бар чи з осо -
би с тих мо тивів. Статті 15–17 бу ли спря мо вані на бо роть бу з тя га ни ною, відмо -
ва ми роз гля да ти спра ви, зв’язані з ви ма ган ням ха ба ра9. 

Після Тре ть о го поділу Польщі ча с ти на зе мель Пра во бе реж ної Ук раїни
відійшла до Росії. Західно ук раїнські землі відійшли до Австрії. Та ка си ту ація
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спри чи ни ла заміну польсь ко го за ко но дав ст ва австрійським. З кінця ХVІІІ ст.
Криміна ль ний ко декс Австрії 1787 р. бу ло вве де но в дію на всій те ри торії цих
ук раїнських зе мель. У 1852 р. бу ло вве де но в дію но вий Криміна ль ний ко декс,
який по ши рю вав ся на Га ли чи ну та Бу ко ви ну. На За кар патті з 1879 р. по чав
діяти Угорсь кий криміна ль ний ко декс10.

Пізна валь ним для на шо го досліджен ня є Угорсь кий криміна ль ний ко декс
1879 р., нор ми яко го за сто со ву ва ли ся на За кар патті11. Так, у § 468 розділу ХLІІ
«Зло чи ни і про ступ ки по службі і зло вжи ван ня зван ням ад во ка та» вста нов лю -
ва ло ся по ка ран ня судді і при сяж но го засіда те ля до п’яти років ув’яз нен ня у
цухт га узі за ви ма ган ня чи от ри ман ня ха ба ра, щоб вчи ни ти діян ня, яке вип ли -
ває з йо го служ бо вих по вно ва жень. § 469 цьо го ж розділу вста нов лює по ка ран -
ня судді від п’яти до де ся ти років ув’яз нен ня у цухт га узі за не за кон не вирішен -
ня криміна ль них чи цивільних справ з ко рис ли вих мо тивів12. 

1845 р. бу ло ви да но Уло жен ня про по ка ран ня криміна ль не і ви прав не, яке
ста ло ос нов ним дже ре лом криміна ль но го пра ва як у Росії, так і на ча с тині те -
ри торії Ук раїни. Уло жен ня всту пи ло в дію з 1 трав ня 1846 р. і в на ступні ро ки
за зна ло змін та пе ре ви дань. Такі пе ре роб ки бу ло здійсне но у 1857, 1866 та
1885 рр. Діяв на те ри торії Ук раїни і Ус тав про по ка ран ня 1864 р., що за сто со -
ву вав ся ми ро ви ми суд дя ми. Але як в Уло женні, так і в Ус таві відповідальність
суддів за ха бар ництво ок ре мою нор мою не пе ред ба ча ла ся. 

У Криміна ль но му уло женні від 22 бе рез ня 1903 р.13 криміна ль но-пра во ва
охо ро на пра во суд дя підви щується шля хом вста нов лен ня відповідаль ності при -
сяж них засіда телів за одер жан ня ха ба ра. Це пов’яза но з тим, що на по чат ку
ХХ ст. по ча ли фор му ва ти ся і діяти на родні су ди. У зв’яз ку з цим для за без пе -
чен ня на леж ної ро бо ти на род них судів бу ло пе ред ба че но криміна ль но-пра во -
ву охо ро ну цих відно син.

Пер шим вітчиз ня ним ко дифіко ва ним криміна ль но-пра во вим ак том став
Криміна ль ний ко декс УСРР 1922 р.14 У главі «По са дові зло чи ни» стат тя 111
рег ла мен ту ва ла відповідальність за по ста нов лен ня суд дя ми з ко рис ли вих чи
інших осо би с тих мо тивів не пра во суд но го ви ро ку. По ка ран ня за да ний зло чин
пе ред ба ча лось у формі поз бав лен ня сво бо ди не менш як три ро ки, а за об ста -
вин, що об тя жу ють по ка ран ня, – ви щої міри по ка ран ня. Ок ре мої нор ми що до
відповідаль ності суддів за ха бар ництво у цьо му ко дексі не пе ред ба ча лось.
Відповідальність суддів за ха бар ництво на ста ва ла на за галь них підста вах, ана -
логічна відповідаль ності служ бо вих осіб за вчи нен ня та ко го зло чи ну.

1 січня 1927 р. на брав чин ності но вий КК УСРР15. Цей КК у пло щині
відповідаль ності за ха бар ництво ма ло чим відрізняв ся від КК УСРР 1922 р.

1956 р. на ХХ з’їзді Ко муністич ної партії Ра дянсь ко го Со ю зу бу ло ви к ри то
й підда но осу дові фак ти по ру шен ня за кон ності та не пра во суд дя, що ма ли
місце в по пе редні ро ки. Це зу мо ви ло не обхідність за ко но дав чих но вацій у ви -
гляді вклю чен ня до криміна ль них ко дексів особ ли вої гла ви «Зло чи ни про ти
пра во суд дя», чим бу ло про де мон ст ро ва но зро с тан ня зна чен ня пра во суд дя в
суспільстві та якісно но вий, ди фе ренційо ва ний підхід до йо го охо ро ни від зло -
чин них по ся гань16.

Прий ня тий 1960 р. КК УРСР17 упер ше за оз на кою ро до во го об’єкта
об’єднав зло чи ни про ти пра во суд дя у са мостійну гла ву ХІІІ «Зло чи ни про ти
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пра во суд дя». Не зва жа ю чи на це, відповідальність за одер жан ня ха ба ра суд дею
пе ред ба ча лась у главі VІІ «По са дові зло чи ни», ана логічна відповідаль ності
інших по са до вих осіб. 

1 ве рес ня 2001 р. на брав чин ності діючий Криміна ль ний ко декс Ук раїни.
Ук раїнський за ко но да вець у цьо му КК та кож ок ре мих норм що до одер жан ня
ха ба ра суд дею не виділяв, відповідно і по ка ран ня судді за та ке діян ня пе ред ба -
ча ло ся ана логічне по ка ран ню за одер жан ня ха ба ра служ бо вою осо бою, яка
зай має відповідаль не або особ ли во відповідаль не ста но ви ще. Зо к ре ма,
відповідальність суддів за одер жан ня ха ба ра, які зай ма ють відповідаль не ста -
но ви ще, по вин на на ста ва ти за ч. 3 статті 368 «Одер жан ня ха ба ра», що пе ред -
ба чає по ка ран ня у ви гляді поз бав лен ня волі на строк від п’яти до де ся ти років
з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією май на. Відповідальність суддів, які
зай ма ють особ ли во відповідаль не ста но ви ще, за одер жан ня ха ба ра по вин на
на ста ва ти за ч. 4 цієї статті. По ка ран ня та ких осіб за одер жан ня ха ба ра пе ред -
ба че не у ви гляді поз бав лен ня волі на строк від вось ми до два над ця ти років з
поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією май на. 

Стат тя 375 КК Ук раїни пе ред ба чає відповідальність суддів за по ста нов лен -
ня завідо мо не пра во суд но го ви ро ку, рішен ня, ух ва ли або по ста но ви. Для ч. 2
цієї статті обов’яз ко вим є вста нов лен ня ко рис ли во го мо ти ву чи іншо го інте ре -
су. Під вчи нен ням зло чи ну з ко рис ли вих мо тивів потрібно ро зуміти праг нен ня
судді от ри ма ти будь-яку ви го ду ма теріаль но го (май но во го) ха рак те ру або поз -
бут тя ма теріаль них ви т рат (на при клад, за су д жен ня не вин но го з ме тою не по вер -
нен ня йо му бор гу). Як що по ста нов лен ня завідо мо не пра во суд но го ак та вчи не -
но за ха бар, дії судді слід кваліфіку ва ти не ли ше за ч. 2 статті 375 КК Ук раїни,
а й за відповідною ча с ти ною статті 368 КК Ук раїни18, оскільки прак ти ка, ко ли
такі дії кваліфіку ють ся ли ше як ха бар ництво, є не прий нят ною19. Як слуш но за -
зна чає О. О. Ква ша, кваліфікація та ких дій ли ше за однією стат тею не відо б ра -
жає всієї суспільної не без печ ності вчи не но го. Хо ча й сам по собі факт одер жан -
ня ха ба ра не оз на чає, що ви не се ний су до вий акт є не пра во суд ним.

Слід за зна чи ти, що у за ко но про екті за № 3428 від 02.12.2008 р. «Про вне -
сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до про тидії ха бар ництву»
у ре дакції від 19.06.2009 р. про по ну ва ло ся ча с ти ну дру гу статті 375 КК Ук -
раїни ви кла с ти в такій ре дакції: «Ті самі дії, що спри чи ни ли тяжкі наслідки, а
та кож дії, поєднані з одер жан ням ха ба ра у ве ли ко му розмірі або вчи нені з
інших ко рис ли вих мо тивів чи в осо би с тих інте ре сах, – ка ра ють ся поз бав лен -
ням волі на строк від де ся ти до п’ят над ця ти років з поз бав лен ням пра ва
обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох
років з конфіскацією май на». Про по ну ва ло ся та кож до пов ни ти за зна че ну стат -
тю ча с ти ною тре ть ою та ко го змісту: «Дії, пе ред ба чені ча с ти ною пер шою або
дру гою цієї статті, поєднані з одер жан ням ха ба ра в особ ли во ве ли ко му
розмірі, – ка ра ють ся довічним поз бав лен ням волі з конфіскацією май на».

На на шу дум ку, за про ва д жен ня довічно го поз бав лен ня волі як бе заль тер на -
тив но го по ка ран ня не відповідає прин ци пу спра вед ли вості, який ле жить в ос -
нові закріпле но го Кон сти туцією Ук раїни прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва. Такі
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зміни су пе ре чать та кож по ло жен ню Криміна ль но го ко дек су Ук раїни, за яким
довічне поз бав лен ня волі вста нов люється за вчи нен ня особ ли во тяж ких зло -
чинів і за сто со вується ли ше у ви пад ках, спеціаль но пе ред ба че них КК, як що
суд не вва жає за мож ли ве за сто су ва ти поз бав лен ня волі на пев ний строк (стат -
тя 64). Як вірно за зна чає М. І. Сірий, ре алізація та кої про по зиції при зве де до
роз ба лан су ван ня виз на че ної національ ним за ко ном си с те ми зло чинів і по ка -
рань, а та кож ви ве де на шу си с те му із міжна род но го де мо кра тич но го кон тек с -
ту, тоб то роз ба лан сує у співвідно шенні з пра во ви ми си с те ма ми, зо к ре ма, євро -
пейсь ких країн у пи танні про тидії ко рупції20. Та ким чи ном, відповідальність
суддів за ха бар ництво у КК Ук раїни вста нов ле на ана логічна відповідаль ності
служ бо вих осіб. Ок ре мих норм що до відповідаль ності суддів за ха бар ництво у
КК Ук раїни не пе ред ба че но.

Та ким чи ном, на ос нові про ве де но го істо рич но го досліджен ня ви яв ле но,
що ста нов лен ня в Ук раїні криміна ль но-пра во вих норм, які пе ред ба ча ли
відповідальність суддів за ха бар ництво, бу ло склад ним і не послідо вним. Це
мож на по яс ни ти цілим ря дом об ста вин: не стабільністю суспільних відно син,
пе ре бу ван ням ук раїнських зе мель під впли вом різних дер жав, нерівномірним
роз вит ком національ ної си с те ми за ко но дав ст ва, швид ки ми зміна ми соціаль -
них умов жит тя. Тоб то фор му ван ня криміна ль но-пра во вої охо ро ни пра во суд дя
від ха бар ництва бу ло наслідком при род но-істо рич но го роз вит ку суспільства.

Досліджу вані пра вові дже ре ла, які діяли на зем лях Ук раїни до ХVІІІ ст.,
вста нов лю ва ли криміна ль но-пра во ву охо ро ну пра во суд дя ли ше ззовні, не
приділя ю чи ува ги зло чин ним по ся ган ням, що вчи ня ють ся суд дя ми. Це зу мов -
ле но привілей о ва ним ста но ви щем судів, кла со вим ха рак те ром їхньої діяль -
ності та ото тож нен ням їх із адміністра тив ним апа ра том. У ХVІІІ ст. підви -
щується роль де мо кра тич них прин ципів здійснен ня пра во суд дя. У пра во вих
дже ре лах по си люється криміна ль но-пра во ва охо ро на пра во суд дя. Пра вові
пам’ят ки ге ть мансь кої до би упер ше вста нов лю ють відповідальність суддів за
ух ва лен ня не пра во суд них рішень та ха бар ництво. У ХХ–ХХІ ст. вста нов -
люється криміна ль на відповідальність на род них засіда телів, при сяж них та
тре тейсь ких суддів за ко рупційні зло чи ни. 
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УДК 347.21
А. В. ЛАНДІНА,

канди дат юридичних наук

ПО НЯТ ТЯ ЗЛО ЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗА НИХ ІЗ НЕ ЗА КОН НИМ ПЕ РЕМІЩЕН НЯМ ПРЕД МЕТІВ 

ЧЕ РЕЗ ДЕР ЖАВ НИЙ (МИТ НИЙ) КОР ДОН УК РАЇНИ

Стат тю при свя че но про блемі виз на чен ня по нят тя зло чинів, пов’яза них із не за кон -
ним пе реміщен ням пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни,
відповідальність за які пе ред ба че на відповідни ми нор ма ми КК Ук раїни. Для цьо го, вва -
жає ав тор, не обхідно виз на чи ти ви до вий об’єкт вка за но го ви ду зло чинів. Це мож на
зро би ти ли ше виз на чив ши без по се редній об’єкт (як ос нов ний, так і до дат ко вий) кож -
но го із зло чинів, пе ред ба че них КК Ук раїни. По нят тя зло чинів, пов’яза них із не за кон ним
пе реміщен ням пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни, виз на чається
крізь приз му ви до во го об’єкта да них зло чинів, з ура ху ван ням за галь но го виз на чен ня зло -
чи ну, закріпле но го у ст. 11 КК Ук раїни.

Клю чові сло ва: об’єкт зло чи ну, пе реміщен ня че рез дер жав ний (мит ний) кор дон
України, по ря док пе реміщен ня че рез кор дон, кон тра бан да, вве зен ня в Ук раїну, ви ве зен -
ня з Ук раїни.

Лан ди на А. В. По ня тие пре ступ ле ний, свя зан ных с не за кон ным пе ре ме ще ни ем

пред ме тов че рез го су дар ст вен ную (та мо жен ную) гра ни цу Ук ра и ны

Ста тья по свя ще на про бле ме оп ре де ле ния по ня тия пре ступ ле ний, свя зан ных с не за -
кон ным пе ре ме ще ни ем пред ме тов че рез го су дар ст вен ную (та мо жен ную) гра ни цу Ук -
ра и ны, от вет ст вен ность за ко то рые пре ду с мо т ре на со от вет ст ву ю щи ми нор ма ми
УК Ук ра и ны. Для это го, счи та ет ав тор, не об хо ди мо оп ре де лить ви до вой объ ект ука -
зан но го ви да пре ступ ле ний. Это мож но сде лать толь ко оп ре де лив не по сред ст вен ный
объ ект (как ос нов ной, так и до пол ни тель ный) каж до го из пре ступ ле ний, пре ду с мо т -
рен ных УК Ук ра и ны. По ня тие пре ступ ле ний, свя зан ных с не за кон ным пе ре ме ще ни ем
пред ме тов че рез го су дар ст вен ную (та мо жен ную) гра ни цу Ук ра и ны, оп ре де ля ет ся
сквозь приз му ви до во го объ ек та дан ных пре ступ ле ний, с уче том об ще го оп ре де ле ния
пре ступ ле ния, за креп лен но го в ст. 11 УК Ук ра и ны.

Клю че вые сло ва: объ ект пре ступ ле ния, пе ре ме ще ние че рез го су дар ст вен ную (та -
мо жен ную) гра ни цу Ук ра и ны, по ря док пе ре ме ще ния че рез гра ни цу, ввоз в Ук ра и ну, вы -
воз из Ук ра и ны.
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Landina A. V. Definition of crimes, combined with illegal transportation of objects

through frontier (custom boarder) of Ukraine

This article is devoted to problem of determination of definition of crimes, combined with
illegal transportation of objects through frontier (custom boarder) of Ukraine, for which
responsibility provided in appropriated norms of Criminal Code of Ukraine (it counted eight
crimes). For this, author suppose, it is necessary to determinate specific object of this kind of
crimes. This, from author’s standpoint, is possible only if determine the direct object (main
and subsidiary) of every of these crimes. The definition of crimes, combined with illegal trans-
portation of objects through frontier (custom boarder) of Ukraine, deduce through the prism
of specific object of these crimes, consideration general definition of crime, fixed in art. 11 of
Criminal Code of Ukraine. 

Key words: object of crime, transportation through frontier (custom boarder) of Ukraine,
order of transportation through the boarder, import to Ukraine, export from Ukraine.

В су час них умо вах роз вит ку ук раїнсько го суспільства спо с терігається ряд
не га тив них явищ. Од ним із них є зро с тан ня зло чин ності в ціло му. То му од ним
із пер шо чер го вих за вдань криміна ль но-пра во вої політи ки Ук раїни на да но му
етапі є ви роб лен ня ефек тив них за собів за побіган ня вчи нен ню зло чи нам. Не є
ви нят ком із цьо го і зло чи ни, що пов’язані із не за кон ним пе реміщен ням пред -
метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни. Тим більше, як що во ни вчи -
ня ють ся служ бо ви ми осо ба ми з ви ко ри с тан ням сво го служ бо во го ста но ви ща.
В умо вах рин ко вої еко номіки од ним з ос нов них за вдань зовнішньо е ко номічної
політи ки Ук раїнської дер жа ви на су час но му етапі є всебічний роз ви ток і роз -
ши рен ня зовнішньої торгівлі, зміцнен ня еко номічних зв’язків з інши ми країна -
ми, за хист вітчиз ня но го то ва ро ви роб ни ка, впо ряд ку ван ня си с те ми збо ру мит -
них пла тежів.

Вза галі до зло чинів, пов’яза них із не за кон ним пе реміщен ням пред метів че -
рез кор дон Ук раїни, згідно з криміна ль ним за ко но дав ст вом Ук раїни, на ле жать
такі: вве зен ня в Ук раїну з ме тою збу ту підроб ле них гро шей, дер жав них цінних
па перів чи білетів дер жав ної ло те реї (ст. 199); кон тра бан да (ст. 201); ек с порт
та імпорт дисків для ла зер них си с тем зчи ту ван ня, ма т риць, об лад нан ня та си -
ро ви ни для їх ви роб ництва (ст. 203’); не за кон не вве зен ня на те ри торію Ук раї -
ни відходів і вто рин ної си ро ви ни (ст. 268); вве зен ня творів, що про па гу ють
культ на силь ст ва і жор сто кості, ра со ву, національ ну чи релігійну не тер пимість
та дис кримінацію (ст. 300); вве зен ня пор но графічних пред метів (ст. 301); кон -
тра бан да нар ко тич них за собів, пси хо троп них ре чо вин, їх ана логів або пре кур -
сорів (ст. 305), а та кож по ру шен ня по ряд ку здійснен ня міжна род них пе ре дач
то варів, що підля га ють дер жав но му ек с порт но му кон тро лю (ст. 333).

В криміна ль но-пра вовій на уці до сить ве ли ку кількість досліджень при свя -
че но про блем ним пи тан ням криміна ль ної відповідаль ності за де які зло чи ни,
пов’язані з не за кон ним пе реміщен ням пред метів че рез кор дон; зо к ре ма, це
сто сується ста тей 201 та 305 КК Ук раїни. Що до інших зло чинів, пе ред ба че них
стат тя ми 199, 203-1, 300, 301, то про бле ми при тяг нен ня до криміна ль ної
відповідаль ності за вве зен ня чи вивезення пред метів, вка за них у дис по зиціях
пе ре ра хо ва них норм, досліджу ва ли ся ли ше у кон тексті аналізу об’єктив ної
сто ро ни цих зло чинів, тоб то во ни ок ре мо не виділя ли ся. А що до зло чинів, пе -
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ред ба че них стат тя ми 268–333 КК Ук раїни, то цим зло чи нам вза галі не бу ло
при свя че но ок ре мих досліджень.

Вза галі ок ремі про бле ми криміна ль ної відповідаль ності за не за кон не пе -
реміщен ня пред метів че рез кор дон Ук раїни досліджу ва ли такі вчені, як,
П. П. Ан д руш ко, Н. О. Гу то ро ва, С. А. Гай до боєв, Д. Д. Давітад зе, С. Ф. Де ни -
сов, О. О. Ду до ров, В. П. Єме ль я нов, О. О. Крав чен ко, В. В. Кузнєцов,
С. Я. Ли хо ва, С. І. Мар ко, А. А. Му зи ка, О. М. Омель чук, М. І. Па нов,
О. В. Про цюк, О. П. Ряб чинсь ка, П. П. Сер дюк, І. В. Син гаївська,
М. Ю. Скітейкін, С. О. Со ро ка, Є. Л. Стрель цов, В. Я. Тацій, О. М. Ти та т рен -
ко, В. П. Ти хий, А. В. Філіп, М. І. Ха в ро нюк, С. В. Хільчен ко, П. С. Яні,
С. С. Яцен ко та інші. 

Ак ту альність да ної те ми досліджен ня по яс нюється, в пер шу чер гу,
суспільною не без печністю да но го ви ду зло чинів, яка, з ог ля ду на об’єкт по ся -
ган ня, є до сить ви со кою. Крім то го, такі зло чи ни тісно пов’язані з ко -
рупційною зло чинністю, про тидія якій є най важ ливішим на прям ком діяль -
ності ор ганів криміна ль ної юс тиції в Ук раїні. І од ним з ос нов них пи тань є виз -
на чен ня по нят тя са мих зло чинів, пов’яза них із не за кон ним пе реміщен ням
пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни.

Пе ре хо дя чи до пи тан ня виз на чен ня по нят тя зло чинів, пов’яза них із не за -
кон ним пе реміщен ням пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни,
за зна чи мо, що для цьо го не обхідно виз на чи ти об’єкт да них зло чинів. Цю про -
бле му не мож ли во розв’яза ти без вста нов лен ня об’єкта кож но го із за зна че них
зло чинів пев но го ви ду, для то го, щоб до ве с ти мож ливість об’єднан ня вка за них
про ти прав них діянь в од ну гру пу.

Вза галі існує до сить ве ли ка кількість те орій виз на чен ня об’єкта зло чи ну в
криміна ль но му праві. Ми не бу де мо за глиб лю ва ти ся у цю про бле му у зв’яз ку
з тим, що да не досліджен ня при свя че не іншо му пи тан ню. На на шу дум ку, вар -
то ли ше вка за ти, якої з існу ю чих те орій ми бу де мо при три му ва ти ся у да но му
дослідженні. На наш по гляд, при вчи ненні зло чи ну в пер шу чер гу по ру -
шується пев ний по ря док відно син в суспільстві з при во ду пев них пред метів –
ма теріаль них і не ма теріаль них. От же, фор му ла виз на чен ня са мо го по нят тя
об’єкта зло чи ну мо же бу ти та кою: «Об’єкт зло чи ну – це охо ро ню ва ний кримі -
на ль ним за ко ном по ря док відно син між людь ми, що ви ни ка ють в суспільстві з
при во ду ма теріаль них і не ма теріаль них пред метів». Ос танні ж є са ме пред ме -
та ми зло чинів1.

Та ким чи ном, при виз на ченні об’єктів зло чинів, пов’яза них із не за кон ним
пе реміщен ням пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни, ми бу де -
мо при три му ва ти ся тієї точ ки зо ру, що за галь ним об’єктом зло чи ну є охо ро ню -
ва ний криміна ль ним за ко ном по ря док відно син між людь ми, що ви ни кає в
суспільстві. 

Виз на ча ю чи без по се редній об’єкт вве зен ня в Ук раїну з ме тою збу ту під -
роб  ле них гро шей, дер жав них цінних па перів чи білетів дер жав ної ло те реї,
відра зу за зна чи мо, як виз на ча ють об’єкт зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 199 на -
уковці. О. О. Ду до ров без по се реднім об’єктом цього зло чи ну вва жає фінан со -
во-кре дит ну си с те му Ук раїни в ча с тині вста нов ле но го по ряд ку ви пу с ку та
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обігу гро шей, дер жав них цінних па перів і білетів дер жав ної ло те реї2. Під без -
по се реднім об’єктом вве зен ня та інших зло чин них дій із підроб ле ни ми
грішми, дер жав ни ми цінни ми па пе ра ми та біле та ми дер жав ної ло те реї ро -
зуміють суспільні відно си ни у сфері кре дит но-гро шо вої си с те ми Ук раїни.
Об’єкт цьо го зло чи ну виз на чається як вста нов ле ний по ря док ви пу с ку гро шо -
вих знаків, дер жав них цінних па перів та білетів дер жав них ло те рей, який за -
без пе чує без пе ку дер жа ви в еко номічній (фінан совій) сфері3. 

Май же всі дослідни ки вис лов лю ють дум ку, що да не зло чин не діян ня має
кілька об’єктів по ся ган ня. Ми та кож по го д жуємось, що вве зен ня в Ук раїну з
ме тою збу ту вка за них пред метів є зло чи ном, що за гро жує за вда ти шко ди
декільком гру пам суспільних відно син. На на шу дум ку, ос нов ним без по се -
реднім об’єктом та ко го зло чи ну, як вве зен ня в Ук раїну з ме тою збу ту підроб -
ле них гро шей, дер жав них цінних па перів та білетів дер жав ної ло те реї, є охо -
ро ню ва ний криміна ль ним за ко ном по ря док відно син між людь ми, що ви ни ка -
ють у сфері обігу гро шей, дер жав них цінних па перів чи білетів дер жав ної ло -
те реї, за без пе чен ня мо но полії дер жа ви на їх ви пуск, ав то ри тет дер жа ви в ціло -
му, як на внутрішньо му, так і на зовнішньо му рин ках. Вод но час під час вве зен -
ня за зна че них пред метів в Ук раїну по ру шу ють ся і пра ви ла пе реміщен ня цих
пред метів че рез кор дон. Тоб то обов’яз ко вим до дат ко вим об’єктом цьо го зло чи -
ну є охо ро ню ва ний криміна ль ним за ко ном по ря док пе реміщен ня підроб ле них
гро шей, дер жав них цінних па перів та білетів дер жав ної ло те реї че рез кор дон
Ук раїни.

Виз на ча ю чи без по се редній об’єкт кон тра бан ди (ст. 201 КК Ук раїни), за зна -
чи мо, що, на відміну від інших зло чинів, пов’яза них із не за кон ним пе реміщен -
ням пред метів че рез кор дон Ук раїни, да не про ти прав не діян ня по ся гає са ме на
по ру шен ня вста нов ле них за ко но дав ст вом пра вил пе реміщен ня ря ду пред метів
че рез кор дон Ук раїни.

Де які учені виз на ють ос нов ним без по се реднім об’єктом цьо го зло чи ну
охо ро ню вані криміна ль ним за ко ном суспільні відно си ни що до зовнішньо го та
внутрішньо го то ва ро обігу в Ук раїні; суспільні відно си ни що до пе реміщен ня
ван тажів че рез мит ний кор дон4. Інші вва жа ють, що об’єктом кон тра бан ди є
по ря док пе реміщен ня то варів або інших пред метів кон тра бан ди че рез кор дон,
ус та нов ле ний для за без пе чен ня нор маль ної зовнішньо е ко номічної діяль ності
дер жа ви5. Але най точнішим є виз на чен ня без по се ред нь о го об’єкта кон тра бан -
ди як вста нов ле но го по ряд ку пе реміщен ня відповідних пред метів че рез мит -
ний кор дон Ук раїни6. От же, ос нов ним без по се реднім об’єктом зло чи ну
потрібно виз на ва ти охо ро ню ва ний криміна ль ним за ко ном по ря док пе реміщен -
ня пред метів че рез мит ний кор дон Ук раїни. 

Без по се редній об’єкт не за кон но го ви роб ництва, ек с пор ту, імпор ту,
зберіган ня, ре алізації та пе реміщен ня дисків для ла зер них си с тем зчи ту ван ня,
ма т риць, об лад нан ня чи си ро ви ни для їх ви роб ництва (ст. 203-1 КК Ук раїни)
виз на ча ють як рег ла мен то ва ний за ко но дав ст вом по ря док здійснен ня та кої гос -
по дарсь кої діяль ності7. Ми цілком мо же мо по го ди ти ся із та ким виз на чен ням
об’єкта да но го зло чи ну. Але за зна чи мо, що, сто сов но вчи нен ня не за кон но го
ек с пор ту та імпор ту вка за них пред метів, до дат ко вим обов’яз ко вим об’єктом
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ви с ту па ти ме вста нов ле ний за ко но дав ст вом по ря док пе реміщен ня пред метів
че рез кор дон, тоб то та кий са мий, як і у ви ще роз г ля ну тих на ми зло чи нах.

Що до не за кон но го вве зен ня на те ри торію Ук раїни відходів і вто рин ної
сиро ви ни (ст. 268 КК Ук раїни) вва жа ють, що об’єктом да но го зло чи ну є без пе -
ка по во д жен ня з відхо да ми і вто рин ною си ро ви ною8. Ми не мо же мо по го ди ти -
ся з та кою точ кою зо ру. Ос нов ним без по се реднім об’єктом не за кон но го вве -
зен ня на те ри торію Ук раїни відходів і вто рин ної си ро ви ни є вста нов ле ний за -
ко но дав ст вом по ря док вве зен ня цих пред метів на те ри торію Ук раїни. По ря док
же у сфері охо ро ни здо ров’я лю дей, охо ро ни при род но го се ре до ви ща, до три -
ман ня пра вил без пе ки по во д жен ня з да ни ми відхо да ми та си ро ви ною ви с ту пає
до дат ко вим обов’яз ко вим або фа куль та тив ним об’єктом да но го зло чи ну.

Сто сов но про ти прав них діянь, пов’яза них із тво ра ми, що про па гу ють культ
на силь ст ва і жор сто кості, ра со ву, національ ну чи релігійну не тер пимість та
дис кримінацію, дум ки що до виз на чен ня без по се ред нь о го об’єкта цьо го зло чи -
ну де що різні. Так, С. Ф. Де ни сов за зна чає, що об’єктом цьо го про ти прав но го
по ся ган ня є суспільні відно си ни у сфері гро мадсь кої мо ралі9. С. С. Яцен ко вка -
зує, що без по се реднім об’єктом цьо го зло чи ну є гро мадсь ка мо ральність у
сфері ду хов но го та куль тур но го жит тя10. Але, на на шу дум ку, доцільно виз на -
чи ти без по се редній об’єкт да но го зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 300 КК Ук раї ни,
та ким чи ном: ос нов ний об’єкт вве зен ня, ви го тов лен ня і роз пов сю д жен ня
творів, що про па гу ють культ на силь ст ва і жор сто кості, ра со ву, національ ну чи
релігійну не тер пимість та дис кримінацію (ст. 300 КК Ук раїни) – це вста нов ле -
ний по ря док відно син в суспільстві в ча с тині мо раль ності у сфері куль ту ри.
Що ж до вве зен ня та ких творів в Ук раїну, то до дат ко вим обов’яз ко вим
об’єктом да но го зло чин но го діян ня (зви чай но, як що ці пред ме ти бу ли пе ре -
міщені че рез кор дон Ук раїни) ви с ту па ти ме вста нов ле ний за ко но дав ст вом по -
ря док пе реміщен ня пред метів че рез кор дон Ук раїни.

З при во ду виз на чен ня без по се ред нь о го об’єкта зло чин но го по ся ган ня, пе -
ред ба че но го ст. 301 КК Ук раїни, П. Ф. Грішанін та В. А. Владіміров виз на ча -
ють об’єкт да но го зло чи ну як «гро мадсь кий по ря док в ча с тині до три ман ня
пра вил соціалістич но го гур то жит ку»11. Та кож вва жа ють, що об’єктом зло чи ну,
пе ред ба че но го ст. 301 чин но го криміна ль но го за ко но дав ст ва, є суспільні
відно си ни, які за без пе чу ють нор маль ний ду хов ний і куль тур ний рівень жит тя
кож ної осо би12.

Ми вва жаємо, що ос нов ним без по се реднім об’єктом вве зен ня в Ук раїну
пор но графічних пред метів є вста нов ле ний по ря док відно син в суспільстві у
сфері мо раль ності що до роз пов сю д жен ня інфор мації про ста те ве жит тя.
Додат ко вий обов’яз ко вий об’єкт да но го зло чи ну ана логічний до зло чи ну, пе -
ред ба че но го ст. 300 КК Ук раїни, а са ме: вста нов ле ний по ря док пе реміщен ня
пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни.

При роз гляді без по се ред нь о го об’єкта кон тра бан ди нар ко тич них за собів,
пси хо троп них ре чо вин, їх ана логів чи пре кур сорів (ст. 305 КК Ук раїни) у літе -
ра турі єди них по глядів, як і суттєвих розбіжно с тей, та кож не має. Н. А. Мірош -
ни чен ко об’єктом цьо го зло чи ну виз на чає вста нов ле ний по ря док пе реміщен ня
пред метів, ви лу че них з вільно го обігу, че рез мит ний кор дон Ук раї ни13;
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О. О. Дульсь кий – суспільні відно си ни, що за без пе чу ють вста нов ле ний по ря -
док по во д жен ня з от руй ни ми та силь нодіючи ми ре чо ви на ми і охо ро ну та ким
шля хом на род но го здо ров’я14; А. А. Му зи ка вва жає, що ос нов ним без по се -
реднім об’єктом кон тра бан ди нар ко тич них за собів є здо ров’я на се лен ня15. 

Але ми вва жаємо, що в пер шу чер гу зло чин, пе ред ба че ний ст. 305 КК
Украї ни, по ру шує вста нов лені пра ви ла пе реміщен ня цих пред метів че рез кор -
дон Ук раїни. Шко да ж здо ров’ю на се лен ня за вдається шля хом по ся ган ня на
вста нов ле ний по ря док по во д жен ня із за со ба ми та ре чо ви на ми, що мо жуть вик -
ли ка ти нар ко манію. То му ос нов ним без по се реднім об’єктом кон тра бан ди нар -
ко тич них за собів, пси хо троп них ре чо вин, їх ана логів чи пре кур сорів є вста -
нов ле ний за ко но дав ст вом по ря док пе реміщен ня цих пред метів че рез кор дон
Ук раїни. Що до до дат ко во го без по се ред нь о го об’єкта цьо го зло чи ну, то ним є
по ря док охо ро ни здо ров’я на се лен ня, а та кож дер жав на мо но полія у сфері ек -
с порт но-імпорт них опе рацій з нар ко тич ни ми за со ба ми, пси хо троп ни ми ре чо -
ви на ми і пре кур со ра ми.

Виз на ча ю чи об’єкт зло чи ну, пе ред ба че но го ст. 333 КК Ук раїни, вка же мо,
що вза галі не ба га то праць при свя че но кримінальній відповідаль ності за по ру -
шен ня по ряд ку здійснен ня міжна род них пе ре дач то варів, що підля га ють дер -
жав но му ек с перт но му кон тро лю. Так, є дум ка, що об’єктом цьо го зло чи ну є
вста нов ле ний по ря док здійснен ня міжна род них пе ре дач то варів, що підля га -
ють дер жав но му ек с перт но му кон тро лю16. Ми та кож при три муємо ся подібної
точ ки зо ру. Та ким чи ном, об’єктом по ру шен ня по ряд ку здійснен ня міжна род -
них пе ре дач то варів, що підля га ють дер жав но му ек с перт но му кон тро лю, є
вста нов ле ний за ко но дав ст вом по ря док здійснен ня міжна род них пе ре дач да них
пред метів.

От же, ми з’ясу ва ли, що за оз на ка ми без по се ред нь о го об’єкта (ос нов но го
чи фа куль та тив но го) роз гля ду вані на ми зло чи ни дійсно мож на об’єдна ти в од -
ну гру пу. Виз на чив ши об’єкт кож но го із зло чинів, пов’яза них із не за кон ним
пе реміщен ням пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни, ми мо же -
мо виз на чи ти ви до вий об’єкт да них зло чинів. Ним є вста нов ле ний за ко но дав -
ст вом по ря док пе реміщен ня пев них пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор -
дон Ук раїни, що охо ро няється криміна ль ним за ко но дав ст вом Ук раїни.

От же, те пер ми от ри ма ли мож ливість ви ве с ти по нят тя зло чинів, пов’яза -
них із не за кон ним пе реміщен ням пред метів че рез кор дон Ук раїни. Це по нят тя
має ба зу ва ти ся не ли ше на виз на ченні ви до во го об’єкта цих зло чинів, а й на за -
галь но му по нятті зло чи ну, закріпле но му у КК Ук раїни. Так, відповідно до
ст. 11 КК Ук раїни зло чи ном є пе ред ба че не цим Ко дек сом суспільно не без печ -
не вин не діян ня (дія або бездіяльність), вчи не не суб’єктом зло чи ну. Та ким чи -
ном, зло чи ни, пов’язані із не за кон ним пе реміщен ням пред метів че рез дер жав -
ний (мит ний) кор дон Ук раїни, – це пе ред ба чені криміна ль ним за ко но дав ст вом
Ук раїни суспільно не без печні винні діян ня, що по ся га ють на вста нов ле ний
зако но дав ст вом по ря док пе реміщен ня пев них пред метів че рез дер жав ний
(мит ний) кор дон Ук раїни, що охо ро няється криміна ль ним за ко но дав ст вом
України, вчи нені суб’єктом зло чи ну.
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УДК 343.901.8 (343.352)
В. Н. КУ БАЛЬСЬ КИЙ,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРО БЛЕ МИ ВВЕ ДЕН НЯ КРИМІНА ЛЬ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 
ЗА НЕ ЗА КОН НЕ ЗБА ГА ЧЕН НЯ

Дослідже но пи тан ня про до пу с тимість і доцільність пе ре гля ду змісту прин ци пу
пре зумпції не ви ну ва тості у зв’яз ку з вве ден ням нор ми про не за кон не зба га чен ня до
Криміна ль но го ко дек су Ук раїни. Вве ден ня спеціаль ної статті за не за кон не зба га чен ня
є доцільним, відповідає нор мам міжна род но го пра ва у цій сфері та на дає пра во охо рон -
ним ор га нам Ук раїни над зви чай но важ ли вий, вра хо ву ю чи вітчиз няні ре алії, до дат ко вий
пра во вий засіб для про тидії ко рупційно му зба га чен ню. Стат тя про не за кон не зба га чен -
ня в КК Ук раїни має повніше пе ред ба ча ти оз на ки діян ня, виз на чені в ан ти ко рупційній
кон венції ООН 2003 р. 

Клю чові сло ва: не за кон не зба га чен ня; ко рупція; пре зумпція не ви ну ва тості; тя гар
до ка зу ван ня; конфіскація «in rem».

Ку баль ский В. Н. Про бле мы введения уголовной ответственности за

незаконное обогащение

Ис сле до ван во прос до пу с ти мо с ти и це ле со об раз но с ти пе ре смо т ра со дер жа ния
прин ци па пре зумп ции не ви нов но с ти в свя зи с вве де ни ем нор мы о не за кон ном обо га ще -
нии в Уго лов ный ко декс Ук ра и ны. Вве де ние спе ци аль ной ста тьи за не за кон ное обо га ще -
ние яв ля ет ся це ле со об раз ным, соответствует нор мам меж ду на род но го пра ва в этой
сфе ре и пре до став ля ет пра во о хра ни тель ным ор га нам Ук ра и ны чрез вы чай но ва жное,
учи ты вая оте че ст вен ные ре а лии, до пол ни тель ное пра во вое сред ст во для про ти во дей -
ст вия кор руп ци он но му обо га ще нию. Ста тья о не за кон ном обо га ще нии в УК Ук ра и ны
долж на бо лее пол но пре ду с ма т ри вать при зна ки де я ния, оп ре де лен ные в ан ти кор руп ци -
он ной кон вен ции ООН 2003 г. 

Клю че вые сло ва: не за кон ное обо га ще ние; кор руп ция; пре зумп ция не ви нов но с ти;
обя зан ность до ка зы ва ния; кон фи с ка ция «in rem».

Kubalskiy V. N. Problems of introduction of criminal responsibility for illegal 

enriching

The question on inadmission and expediency of revision the principle of presumption of
innocence is investigated in connection with introduction of norm about the illegal enriching
in the Criminal code of Ukraine. Introduction of the special article for the illegal enriching is
expedient, meets the standards of international law in the field of it and gives to law enforce-
ment authorities of Ukraine extraordinarily important, taking into account home realities,
additional legal means for counteraction to the corruption enriching. The article about the
illegal enriching in Сriminal Code of Ukraine must more fully envisage signs acts certain in
anticorruption convention of the UNO 2003.

Key words: illegal enriching; corruption; presumption of innocence; burden of proof;
confiscation «in rem».

Пи тан ня, пов’язані із до пов нен ням криміна ль но го за ко ну стат тею про не -
за кон не зба га чен ня, роз гля да лись у пра цях Л. П. Брич, О. О. Ду до ро ва,
М. І. Мель ни ка, Т. М. Тер ти чен ка, В. І. Тю тюгіна, М. І. Ха в ро ню ка, О. В. Ше -
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мякіна та інших, а та кож російськи ми фахівця ми О. І. Алєксєєвим, Г. І. Бо гу -
шем, В. М. Бор ко вим та В. В. Лунєєвим. Стат тя ґрун тується та кож на пра цях
про це су алістів Г. Ю. Юдківської та В. В. Кри жанівсько го, які досліджу ва ли
прин цип пре зумпції не ви ну ва тості в прак тиці Євро пейсь ко го су ду з прав лю -
ди ни та за ко но давстві за рубіжних дер жав. 

За ува жи мо, що пи тан ня про ви нят ки, які сто су ють ся сфе ри дії прин ци пу
пре зумпції не ви ну ва тості у зв’яз ку з вве ден ням нор ми про не за кон не зба га чен -
ня, є ма ло вив че ним. Досліджен ня про блем за про ва д жен ня криміна ль ної
відповідаль ності за не за кон не зба га чен ня як раз і є ме тою цієї статті.

По нят тя «ко рупція» в криміна ль но му праві пе ре дусім ха рак те ри зує дії
служ бо вих осіб, які зло вжи ва ють вла дою або служ бо вим ста но ви щем з ме тою
не за кон но го зба га чен ня1. Не за кон не зба га чен ня – ме та будь-яко го ко рупційно -
го зло чи ну. За ко но да вець у 2011 р. ввів до Криміна ль но го ко дек су Ук раїни
стат тю 368-2 «Не за кон не зба га чен ня». Та ким чи ном, з ме тою по си лен ня про -
тидії ко рупції Ук раїна сприй ня ла ре ко мен дації ООН і Ра ди Євро пи, за про ва -
див ши ок ре му криміна ль ну відповідальність за не за кон не зба га чен ня. 

Зло чинні спо со би ко рупційно го зба га чен ня у більшості ви падків уже охоп -
лю ють ся оз на ка ми зло чинів, пе ред ба че ни ми криміна ль ним за ко ном: одер жан -
ня ха ба ра (стат тя 368 КК Ук раїни), при влас нен ня, роз тра та май на або за во -
лодіння ним шля хом зло вжи ван ня служ бо вим ста но ви щем (стат тя 191 КК Ук -
раїни) та ін. 

Тра диційний підхід, за яко го ко рупціонер при тя гується до криміна ль ної
відповідаль ності пе ре важ но за ха бар, має по сту по во відійти в ми ну ле. Як
слуш но за ува жив В. М. Бор ков, но вий підхід по ви нен грун ту ва ти ся на трьох
ру бе жах криміна ль но-пра во вої про тидії ко рупції. Пер ший рубіж мо же бу ти ви -
ра же ний у кримінальній за бо роні шля хом ок ре мої криміналізації ко рупційної
змо ви чи нов ни ка з іншою осо бою. Дру гий – ут во рю ють нор ми про ко рупційні
зло чи ни. Третій (ос танній) рубіж за без пе чує вста нов лен ня криміна ль ної
відповідаль ності за не за кон не (ко рупційне) зба га чен ня. Подібну нор му, скон -
ст руй о ва ну на підставі побічних оз нак ко рупції, прий ня то роз гля да ти як ви му -
ше ну ре акцію дер жа ви на підви ще ну ла тентність і не без пе ку ко рупційних зло -
чинів2. Ад же за ви со ко го рівня ла тент ності ко рупційних зло чинів по ру шується
прин цип невідво рот ності по ка ран ня, ство рюється об ста нов ка без кар ності,
з’яв ляється мо ти вація вчи нен ня но вих ко рупційних зло чинів. 

От же, вста нов лен ня криміна ль ної відповідаль ності за не за кон не зба га чен -
ня на підставі спеціаль ної статті фак тич но є ос таннім кон троль ним еле мен том
у ме ханізмі криміна ль но-пра во вої про тидії ко рупції, по кли ка но му за без пе чи ти
невідво ротність відповідаль ності за будь-які фор ми ко рупційно го (не за кон но -
го) зба га чен ня. 

Про по зицію про вве ден ня спеціаль ної статті за не за кон не зба га чен ня
підтри мує відо мий російський криміно лог В. В. Лунєєв. Не за конність зба га -
чен ня у знач них розмірах мог ла б підтвер д жу ва ти факт вчи не них раніше ко -
рупційних зло чинів. На дум ку В. М. Бор ко ва, «криміна ль на відповідальність
по вин на на ста ва ти не за сам по собі факт невідповідності фак тич них і
офіційних до ходів чи нов ни ка, а за йо го по пе ред ню (кур сив мій. – К. В.) ко -
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рупційну по ведінку, що при зве ла до та ко го дис ба лан су»3. Тоб то при тяг нен ня
до відповідаль ності за не за кон не зба га чен ня побічно свідчи ти ме про виз нан ня
пра во охо рон ни ми ор га на ми своєї не здат ності ви к ри ти ко рупціоне ра у раніше
вчи не них служ бо вих ко рис ли вих зло чи нах4.

Слід по го ди ти ся з про по зицією російських дослідників про те, щоб нор ма
про не за кон не зба га чен ня роз гля да лась як за галь на що до кон крет них складів
зло чинів Особ ли вої ча с ти ни КК, які пе ред ба ча ють відповідальність за ко -
рупційні зло чи ни. Зро зуміло, що при одер жанні ха ба ра чи не за конній участі в
підприємницькій діяль ності, ви к ра денні май на з ви ко ри с тан ням сво го служ бо -
во го ста но ви ща май нові ви го ди по трап ля ють до чи нов ни ка не за кон но. От же,
«не за конність» ви с ту пає як уза галь ню ю ча і ра зом з тим клю чо ва оз на ка5.

Обґрун то ва ним є твер д жен ня О. О. Ду до ро ва і Т. М. Тер ти чен ка, що
закріпле не у статті 368-2 КК Ук раїни виз на чен ня не за кон но го зба га чен ня …
ви хо ло щує ос нов ний зміст аналізо ва но го ко рупційно го діян ня у ро зумінні
Кон венції: жи веш не на за роб лені ко ш ти і не мо жеш це на леж ним чи ном по яс -
ни ти – ти зло чи нець»6. Та ким чи ном, з од но го бо ку, Ук раїна за про ва ди ла
криміна ль ну відповідальність за не за кон не зба га чен ня, ви ко нав ши фор маль но
свої міжна родні зо бов’язан ня, пов’язані з ра тифікацією Кон венції, а з іншо го –
нор ма, пе ред ба че на стат тею 368-2 КК Ук раїни, не відо б ра жає на леж ним чи ном
оз на ки не за кон но го зба га чен ня як діян ня, виз на че но го у статті 20 («Не за кон не
зба га чен ня») Кон венції ООН про ти ко рупції 2003 ро ку (далі – Кон венція), в
якій за зна че но: «за умо ви до три ман ня своєї кон сти туції та ос но во по лож них
прин ципів своєї пра во вої си с те ми кож на Дер жа ва-учас ни ця роз гля дає мож -
ливість вжит тя та ких за ко но дав чих та інших за ходів, які мо жуть бу ти не -
обхідни ми для виз нан ня зло чи ном умис но го не за кон но го зба га чен ня, тоб то
знач но го збільшен ня ак тивів дер жав ної по са до вої осо би, яке пе ре ви щує її за -
конні до хо ди і які во на не мо же раціональ но обґрун ту ва ти»7.

Стат тя 20 Кон венції вста нов лює пре зумпцію зло чин но го ха рак те ру – знач -
не збільшен ня ак тивів по са до вої осо би, що яв но не відповідає її за кон ним до -
хо дам. І цю пре зумпцію осо ба, яка об ви ну ва чується у не за кон но му зба га ченні,
по вин на спро с ту ва ти. За за ду мом роз роб ників Кон венції, нор ма про не за кон не
зба га чен ня по вин на про тидіяти найбільш ла тент ним різно ви дам ко рупційних
зло чинів. З ме тою імпле мен тації вка за ної нор ми в національ не за ко но дав ст во
де які російські дослідни ки про по ну ють до пов ни ти Криміна ль ний ко декс Росії
стат тею 290-1 «Ко рупційне зба га чен ня» з дис по зицією та ко го змісту: «Пе ре ви -
щен ня по са до ви ми осо ба ми своїх ак тивів, а так са мо ак тивів близь ких ро дичів
над за кон ни ми до хо да ми в знач но му розмірі…»8. За про по но ва ний варіант
статті, порівня но зі змістом статті 368-2 КК Ук раїни, повніше відповідає оз на -
кам діян ня, закріпле но го у статті 20 Кон венції. 

Нор ма про не за кон не зба га чен ня, відтво рю ю чи йо го оз на ки, виз на чені в
Кон венції, пе ред ба че на криміна ль ни ми за ко на ми де я ких за рубіжних дер жав,
зо к ре ма, Ли товсь кої Ре с публіки і Ки тайсь кої На род ної Ре с публіки. Так, у ч. 1
статті 395 Криміна ль но го ко дек су Ки тайсь кої На род ної Ре с публіки за зна че но:
дер жавні служ бовці, вартість май на яких чи ви т ра ти помітно пе ре ви щу ють
розмір за кон них до ходів, і це пе ре ви щен ня ста но вить знач ну су му, мо жуть
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бути зо бов’язані по яс ни ти дже ре ло до ходів. При не мож ли вості підтвер д жен ня
за кон ності до ходів су ма, що ста но вить різни цю, вва жається не за кон но от ри ма -
ною. За вчи нен ня вка за но го зло чи ну пе ред ба че но по ка ран ня у ви гляді поз бав -
лен ня волі стро ком до 5 років чи ко рот ко ст ро ко вий арешт, а над лиш ки май на
підля га ють стяг нен ню9. Відомі ви пад ки за су д жен ня за стат тею про не за кон не
зба га чен ня в Ли товській Ре с публіці. 

КК Ук раїни криміналізує діян ня, а не за кон не зба га чен ня – це, по суті, ре -
зуль тат діянь. Про те як тільки це сто сується криміна ль но го про це су і ре аль них
про це дур, ви ни кає за пи тан ня: що має бу ти пред ме том до ве ден ня у цьо му ви -
пад ку? Ствер д жу ва ти, що «не за кон не зба га чен ня» є стан дарт ною нор мою, на -
вряд чи мож на10. 

На прак тиці сам факт на яв ності та ких пе ре ви ще них ре аль них до ходів над
за кон ни ми у знач но му розмірі фак тич но мо же роз гля да ти ся як зло чин (не за -
кон не зба га чен ня) за умо ви, як що са ма служ бо ва осо ба не до ве де інше, тоб то
до ве де за конність одер жа ної ви го ди. Те, що ре альні ак ти ви чи нов ни ка знач но
пе ре ви щу ють йо го за конні до хо ди, мо же свідчи ти про на явність оз нак ко -
рупційної по ведінки і по ро д жує серй озні сумніви про йо го не ко рум по ваність.
У та ко му разі мож на го во ри ти про пре зумпцію сумніву в йо го не ви ну ва тості.

Не підтри мує про по зицію про вве ден ня спеціаль ної статті, яка пе ред ба ча -
ти ме відповідальність за не за кон не зба га чен ня, російський дослідник Г. І. Бо -
гуш. На йо го дум ку, впро ва д жен ня та кої нор ми не уз го д жується з по ло жен ня -
ми про пре зумпцію не ви ну ва тості і вво дить у криміна ль не пра во еле мен ти
об’єктив но го став лен ня за про ви ну. На ці не уз го д же ності вка зу ють і вітчиз няні
на уковці11. 

Що до су пе реч но с тей між прин ци пом пре зумпції не ви ну ва тості і нор мою
про «не за кон не зба га чен ня» слід за зна чи ти та ке. Пре зумпція не ви ну ва тості не
ви клю чає мож ли вості про ве ден ня різно манітних про це су аль них дій з ме тою
от ри ман ня до казів у кримінальній справі. В та ко му ви пад ку потрібно бу де до -
во ди ти не факт вчи нен ня тих чи інших зло чинів, які по тяг ли за со бою зба га -
чен ня, а на впа ки, відсутність за кон них підстав для знач но го збільшен ня ак -
тивів служ бо вої осо би. Та ким чи ном, цілком мож ли во зня ти зі служ бо вої осо -
би, яку пе ревіря ють, тя гар обґрун ту ван ня нею легітим ності її май но вих актів
знач ної вар тості12. Як відо мо, тя гар (обов’язок) до ка зу ван ня ви ну ва тості ле -
жить на сто роні об ви ну ва чен ня. 

Об ви ну валь ним до ка зом ха бар ництва слід вва жа ти будь-яке май но об ви ну -
ва че но го знач ної вар тості, яке істот но пе ре ви щує за дек ла ро вані ним до хо ди і
по хо д жен ня яко го він не мо же на леж ним чи ном по яс ни ти. Це бу де похідний
ре чо вий до каз зло чин ної діяль ності, оскільки він не се ча с ти ну тієї інфор мації,
яку місти ли б пред ме ти зло чи ну, як би їх вда ло ся роз шу ка ти та до лу чи ти до
спра ви. Подія зло чи ну – одер жан ня ха ба ра – мо же «ут во рю ва ти» не за кон не
зба га чен ня об ви ну ва че но го. З точ ки зо ру ме ханізму пе ре дачі інфор мації, ча с -
ти на істот них оз нак, що містить ся у відсутніх у справі об’єктах, відтво рюється
у гро шах, цінно с тях, не ру хо мості то що, тоб то сам факт не пра вомірно го зба га -
чен ня, во лодіння май ном, по хо д жен ня яко го не зро зуміле, побічно ви к ри ває об -
ви ну ва че но го в ха бар ництві13.
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Од нак будь-який прин цип, по ло жен ня мо жуть місти ти певні ви нят ки (ко ли
на об ви ну ва че но му в пев них ка те горіях справ ле жить обов’язок до во ди ти
свою не ви ну ватість). Во ни пе ред ба чені за ко но дав ст вом ба га ть ох країн, які са -
мостійно виз на чи ли, в яких ви пад ках доцільно об ме жи ти дію прин ци пу пре -
зумпції не ви ну ва тості. До то го ж прак ти ка національ них судів цих дер жав і
Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни в цьо му пи танні постійно змінюється і роз -
ви вається14. Зо к ре ма, по ло жен ня про тя гар до ка зу ван ня в англійсько му
криміна ль но му про цесі на бу ло своєрідно го смис лу і пе ред ба чає ряд ви нятків.
Так, згідно з чин ним ан ти ко рупційним за ко ном чи нов ник, який одер жав по да -
ру нок, зо бов’яза ний до ве с ти, що йо го дії не пов’язані з ко рупцією. Як за зна че -
но у фран цузькій юри дичній літе ра турі, прин цип пре зумпції не ви ну ва тості ви -
с ту пає усь о го ли ше прин ци пом, а не дог мою, то му в де я ких ка те горіях справ
тя гар до ка зу ван ня по кла де но на сто ро ну за хи с ту. Ви нят ки з тра диційно го по -
ло жен ня про тя гар до ка зу ван ня пе ред ба че но криміна ль ни ми про це су аль ни ми
ко дек са ми Італії та Польщі. Криміна ль ний про це су аль ний ко декс Бельгії не
по ши рює повністю дію прин ци пу пре зумпції не ви ну ва тості на так звані фор -
мальні зло чи ни15. Ви нят ки з по ло жен ня про тя гар до ка зу ван ня пе ред ба че но
рішен ням Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни (спра ва Ка с те луа). Спе цифічно
вирішується пи тан ня що до мож ли вості пе ре кла ден ня тя га ря до ка зу ван ня у
криміна ль но му про цесі у Спо лу че них Шта тах Аме ри ки. Так, 1987 р. у справі
«Мартін – штат Огайо» Вер хов ний Суд США по ста но вив, що по кла ден ня на
підсуд но го обов’яз ку до ка зу ван ня об ста вин не обхідної обо ро ни не по ру шує
прин ципів кон сти туційно го пра ва, у то му числі пре зумпцію не ви ну ва тості16.

У всьо му світі конфіскація май на є од ним з го ло вних інстру ментів ан ти ко -
рупційної політи ки. При чо му йдеть ся про та ку конфіскацію, ко ли тя гар до ве -
ден ня за кон ності на жи то го май на по кла дається на чи нов ни ка. Ре зо люція 1997
ро ку AGN/66/RES/17 Ге не раль ної Асам б леї Інтер по лу місти ла про по зицію по -
кла с ти на об ви ну ва че но го обов’язок до ве ден ня за кон ності по хо д жен ня май на,
на бу то го про тя гом зло чин ної діяль ності. У ча с тині 8 статті 31 Кон венції за зна -
че но, що «Дер жа ви-учас ниці мо жуть роз г ля ну ти мож ливість вста нов лен ня ви -
мо ги про те, щоб осо ба, яка вчи ни ла ко рупційний (кур сив мій. – В. К.) зло чин,
до ве ла за кон не по хо д жен ня та ких уда ва них до ходів від зло чи ну … тією мірою,
якою та ка ви мо га відповідає ос но во по лож ним прин ци пам їхньо го внутрішньо -
го пра ва й ха рак те ру су до во го або іншо го роз гля ду»17. Кон венція ООН про ти
транс національ ної ор ганізо ва ної зло чин ності 2000 ро ку в п. 7 статті 12 містить
подібні по ло жен ня.

Ак тив но за сто со вується в ба га ть ох країнах конфіскація «in rem» (дослівно
– про ти май на). Конфіскацію «іn rem» ви ко ри с то ву ють у ви пад ках, ко ли май -
но об ви ну ва че но го знач но пе ре ви щує йо го за конні до хо ди і є підста ви вва жа -
ти, що во но на бу те зло чин ним шля хом. Так, у США ши ро ко за сто со вується
вка за ний різно вид конфіскації – цивільна за пра во вою при ро дою і не пов’яза -
на із по пе реднім за су д жен ням осо би про це ду ра, за якої тя гар до ве ден ня пра -
вомірності по хо д жен ня май на за зви чай по кла дається на йо го во лодільця. Звід
за конів США дає мож ливість су дам ви да ва ти тим ча сові за бо ронні на ка зи, які
об ме жу ють пра во здатність влас ни ка май на, або на кла с ти арешт на май но ще
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до ви не сен ня об ви ну валь но го ви ро ку, і після цьо го вже влас ник цьо го май на
по ви нен до ве с ти, що во но на бу те за кон ним шля хом. У та ко му ви пад ку за сто -
со вується за ко но дав ча нор ма про «спро с тов ну пре зумпцію» (стат тя 853 (d)
розділу 18 Зво ду За конів США), згідно з якою усе май но осо би, об ви ну ва че ної
у вчи ненні тяж ко го зло чи ну (фе лонії), за яке пе ред ба че но конфіскацію, підля -
гає ви лу чен ню, за на яв ності до казів, що вка за не май но одер жа не про тя гом зло -
чин ної діяль ності, і за конні дже ре ла йо го одер жан ня відсутні. За зна че ну пре -
зумпцію мо же за пе ре чи ти ли ше сам влас ник, на дав ши до ка зи за кон ності по хо -
д жен ня йо го май на18.

За ко но дав ст во Нор вегії, Польщі, Пор ту галії, Угор щи ни і ба га ть ох інших
дер жав по кла дає тя гар до ве ден ня за кон ності одер жа но го до хо ду під час зло -
чин ної діяль ності на об ви ну ва че но го. Дохід вва жається ви го дою, одер жа ною в
ре зуль таті вчи нен ня зло чи ну, як що не до ве де но інше.

КПК Ук раїни 2012 р. не містить по ло жень, що пе ред ба ча ли б по кла ден ня
тя га ря до ве ден ня за кон ності одер жа но го до хо ду про тя гом зло чин ної діяль -
ності на об ви ну ва че но го. От же, по тре бує вве ден ня в за ко но дав ст во Ук раїни
інсти тут конфіскації «іn rem», вра хо ву ю чи, що йо го впро ва д жен ня – ре ко мен -
дація Гру пи дер жав по бо ротьбі з ко рупцією (GRECО), чле ном якої є і Ук раїна.

От же, вве ден ня спеціаль ної статті за не за кон не зба га чен ня є доцільним,
відповідає нор мам міжна род но го пра ва у цій сфері і дає пра во охо рон ним ор га -
нам Ук раїни важ ли вий до дат ко вий юри дич ний інстру мент для про тидії ко -
рупційно му зба га чен ню. Стат тя про не за кон не зба га чен ня в КК Ук раїни має
повніше пе ред ба ча ти оз на ки діян ня, виз на чені в Кон венції, і місти ти дис по -
зицію та кого змісту: «Пе ре ви щен ня служ бо ви ми осо ба ми своїх ак тивів, а та -
кож ак тивів їх близь ких ро дичів над за кон ни ми до хо да ми в знач но му
розмірі…». Але в той же час не слід пе ре оціню ва ти зна чен ня вве ден ня за зна -
че ної нор ми, вра хо ву ю чи не обхідність на сам пе ред підви щен ня рівня ан ти ко -
рупційної куль ту ри гро ма дян.
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УДК 341(091)
К. О. САВ ЧУК,

кан ди дат юри дич них на ук

ПРО БЛЕ МА МІЖНА РОД НО-ПРА ВО ВО ГО ВИЗ НАН НЯ 
У ВІТЧИЗ НЯНІЙ ЮРИ ДИЧНІЙ НА УЦІ ХІХ – ПО ЧАТ КУ ХХ СТОРІЧЧЯ

У статті досліджу ють ся по гля ди де я ких вітчиз ня них юристів-міжна род ників
ХІХ – по чат ку ХХ сторіччя на про бле му міжна род но-пра во во го виз нан ня. По ка за но, що
се ред пред став ників вітчиз ня ної до к т ри ни міжна род но го пра ва то го періоду бу ли при -
хиль ни ки як дек ла ра тив ної, так і кон сти ту тив ної те орій виз нан ня, а та кож вчені, які
зай ма ли не зовсім послідо вну по зицію у цьо му пи тан ня. Од нак більшість вітчиз ня них
фахівців з міжна род но го пра ва тією чи іншою мірою схи ля ли ся до дек ла ра тив ної те -
орії виз нан ня. 

Клю чові сло ва: історія на уки міжна род но го пра ва, міжна род но-пра во ве виз нан ня,
дек ла ра тив на те орія виз нан ня, кон сти ту тив на те орія виз нан ня.

Сав чук К. О. Про бле ма меж ду на род но-пра во во го при зна ния в отечественной

юридической науке ХIX – начала ХХ столетия

В ста тье ис сле ду ют ся взгля ды не ко то рых оте че ст вен ных юри с тов-меж ду на род -
ни ков ХІХ – на ча ла ХХ сто ле тия на про бле му меж ду на род но-пра во во го при зна ния. По -
ка за но, что сре ди пред ста ви те лей оте че ст вен ной до к т ри ны то го пе ри о да бы ли сто -
рон ни ки как дек ла ра тив ной, так и кон сти ту тив ной те о рий при зна ния, а так же уче -
ные, ко то рые за ни ма ли не сов сем по сле до ва тель ную по зи цию в этом во про се. Од на ко
боль шин ст во оте че ст вен ных спе ци а ли с тов по меж ду на род но му пра ву в той или иной
ме ре скло ня лись к дек ла ра тив ной те о рии при зна ния.

Клю че вые сло ва: ис то рия на уки меж ду на род но го пра ва, меж ду на род но-пра во вое
при зна ние, дек ла ра тив ная те о рия при зна ния, кон сти ту тив ная те о рия при зна ния.

Savchuk K. O. Problems of international legal recognition in modern legal science in

XIX – begining of XX century

This article is devoted to analysis of positions of some domestic international lawyers of
the XIX – beginning of XX centuries to the problem of the international-legal recognition. It
is shown that among representatives of the national doctrine of this period there were sup-
porters of the both declarative and constitutive theory of recognition, and the scientists that
didn’ t have clear position on this issue. However, the majority of national experts on inter-
national law in some way favored the declarative theory.

Key words: history of international-legal science, international-legal recognition, declar-
ative theory of recognition, constitutive theory of recognition.
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З міжна род но-пра во во го по гля ду виз нан ня – це акт, за до по мо гою яко го
існу ючі дер жа ви виз на ють нові дер жа ви або уря ди чи інші суб’єкти міжна род -
но го пра ва з ме тою вста нов лен ня з ни ми офіційних чи не офіційних, по вних
або не по вних, постійних або тим ча со вих відно син. Вар то на го ло си ти на то му,
що ані Ста тут ООН, ані інші універ сальні міжна род но-пра вові до ку мен ти не
містять нор ми, яка б зо бов’язу ва ла міжна род не співто ва ри ст во чи ок ремі дер -
жа ви виз на ва ти нові дер жа ви, а тим більше де таль но рег ла мен ту ва ла б про цес
та ко го виз нан ня. Як спра вед ли во на го ло шується у міжна род но-пра вовій літе -
ра турі, акт виз нан ня є пе ре дусім політич ним ак том, бо, як пра ви ло,
здійснюється у формі за яви або по ста но ви ви щих ор ганів дер жав про ба жан ня
вста но ви ти з дер жа вою, яка виз нається, дип ло ма тичні відно си ни, або вста но -
ви ти певні міжна родні сто сун ки в інших фор мах. 

В на уці міжна род но го пра ва істо рич но скла ло ся дві ос новні те орії що до
сут ності та юри дич но го зна чен ня виз нан ня дер жав: дек ла ра тив на та кон сти ту -
тив на. Відповідно до кон сти ту тив ної те орії но ва дер жа ва стає суб’єктом
міжна род но го пра ва ли ше внаслідок виз нан ня її інши ми дер жа ва ми. На ко -
ристь цієї те орії сво го ча су вис лов лю ва ли ся такі відомі юри с ти-міжна род ни ки,
як Л. Оп пен гейм, Д. Анцілотті, Г. Кель зен, Х. Ла у тер пахт. Ха рак те ри зу ю чи цю
те орію, Н. К. Дінь, П. Дайє, А. Пел ле слуш но за ува жу ва ли, що «згідно з цією
те орією, виз нан ня, по руч із та ки ми фак то ра ми, як на се лен ня, те ри торія та
уряд, є чет вер тою ос нов ною оз на кою дер жа ви»1. В су часній міжна род но-пра -
вовій літе ра турі цю те орію ча с то і до сить спра вед ли во підда ють кри тиці, вка -
зу ю чи на чис ленні те о ре тичні і прак тичні пи тан ня, на які во на не мо же да ти
обґрун то ва ної відповіді. Так, відо мий англійський юрист-міжна род ник
М. Шоу з цьо го при во ду за зна чав, що «Ва дою цьо го підхо ду є те, що не виз на -
на дер жа ва не мо же бу ти суб’єктом зо бов’язань, що на кла да ють ся міжна род -
ним пра вом, і відповідно мо же бу ти вільною від та ких об ме жень, як, на при -
клад, за бо ро на аг ресії. На ступ не ус клад нен ня по стає, як що дер жа ва виз на на
ли ше де я ки ми дер жа ва ми. Чи мож на ка за ти про, на при клад, ча ст ко ву пра во -
суб’єктність?»2. Так са мо важ ко да ти ар гу мен то ва ну відповідь на пи тан ня про
кількість виз нань, не обхідних для то го, щоб но во у тво ре на дер жа ва мог ла вва -
жа ти ся по вно прав ним суб’єктом міжна род но го пра ва. Як що ж до кон сти ту тив -
ної те орії підхо ди ти дог ма тич но, то мож на дійти аб сурд но го вис нов ку, що для
не виз на но го дер жав но го ут во рен ня, оскільки во но не є суб’єктом міжна род но -
го пра ва, не є юри дич но обов’яз ко ви ми і за галь но виз нані прин ци пи та нор ми
міжна род но го пра ва, зо к ре ма не за сто су ван ня си ли й по гро зи си лою, мир не
розв’язан ня міжна род них спорів, не вт ру чан ня у внутрішні спра ви дер жав то -
що. Дек ла ра тив на те орія на го ло шує на то му, що дер жа ва от ри мує міжна род ну
пра во суб’єктність в си лу са мо го фак ту сво го існу ван ня, а виз нан ня тільки кон -
ста тує цю пра во суб’єктність. В міжна родній прак тиці на явні еле мен ти обох
підходів, але за галь но виз на ним є факт, що політич не та юри дич не існу ван ня
дер жа ви, на явність у неї прав та обов’язків за міжна род ним пра вом не за ле -
жить від виз нан ня її інши ми суб’єкта ми міжна род но го пра ва, тоб то міжна род -
но-пра во ва прак ти ка більше схи ляється до дек ла ра тив ної те орії.

До ре во люційна вітчиз ня на до к т ри на міжна род но го пра ва приділя ла пев ну
ува гу досліджен ню про бле ми міжна род но-пра во во го виз нан ня, од нак її на пра -
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цю ван ня з цьо го пи тан ня по ки що не при вер та ли на леж ної ува ги су час них
дослідників. От же, ме тою да ної публікації є аналіз по глядів де я ких вітчиз ня -
них юристів-міжна род ників ХІХ – по чат ку ХХ сторіччя що до виз нан ня у
міжна род но му праві.

Про фе сор ка фе д ри міжна род но го пра ва Харківсько го універ си те ту Андрій
Ми ко лай о вич Сто я нов (1831–1907) яв но схи ляв до дек ла ра тив ної те орії виз -
нан ня. Роз гля да ю чи міжна род но-пра вові про бле ми виз нан ня но вих дер жав під
ку том зо ру впли ву гро ма дянсь ких війн на са мостійність і то тожність дер жа ви,
він до хо дить вис нов ку, що ані по встан ня провінцій чи ко лоній, ані гро ма дянсь -
ка війна у дер жаві не зни щу ють пра во суб’єктність дер жа ви чи ме т ро полії, де
відбу ло ся та ке по встан ня. «По ки три ває гро ма дянсь ка війна, сто ронній дер -
жаві кра ще за ли ша ти ся ней т раль ною і тільки зва жа ю чи на об ста ви ни виз на ти,
як що потрібно, за во ю ю чи ми ті чи ті пра ва»3, – за зна чає він. А. М. Сто я нов
вкрай не га тив но ста вив ся до виз нан ня Півден них штатів во ю ю чою сто ро ною
з бо ку Ве ли ко бри танії та Франції, що ма ло місце під час гро ма дянсь кої війни
в США 1861–1865 рр., і на го ло шу вав на то му, що «Поспішне виз нан ня однієї
з во ю ю чих сторін у гро ма дянській війні – інсур гентів – не за леж ною дер жа вою
і навіть ско ре та без особ ли во важ ли вих і ґрун тов них підстав виз нан ня їх во ю -
ю чою сто ро ною су пе ре чать інте ре сам міжна род но го пра ва і по винні бу ти
відхи лені прак ти кою»4. Зовсім іншою, на йо го дум ку, є си ту ація, ко ли гро ма -
дянсь ка війна за тяг ну ла ся і de facto при зве ла до відо крем лен ня провінцій чи
ко лоній. У та ко му ви пад ку, як що ча с ти на дер жа ви, яка відо кре ми ла ся, здат на
ма ти пев ний дер жав ний устрій, то іно земні дер жа ви ма ють пра во виз на ти не -
за лежність цієї но вої дер жа ви і вста но ви ти з нею не тільки тор го вельні, а й
дип ло ма тичні відно си ни, не че ка ю чи та ко го виз нан ня з бо ку ко лиш ньої ме т ро -
полії. На підтвер д жен ня своєї те зи А. М. Сто я нов на во дить такі при кла ди з
прак ти ки: вста нов лен ня євро пейсь ки ми дер жа ва ми дип ло ма тич них відно син з
Гол ландією, хо ча Іспанія про тя гом 60-ти років відмов ля ла ся виз на ти її не за -
лежність; вступ Англії у дип ло ма тичні відно си ни з Пор ту галією відра зу ж
після її відо крем лен ня від Іспанії 1640 р., хо ча Іспанія виз на ла Пор ту галію ли -
ше 1668 р.; виз нан ня Ве ли ко бри танією і США не за леж ності іспансь ких ко -
лоній у Ла тинській Аме риці то що. На ос нові аналізу ду мок ве ли кої кількості
юристів-міжна род ників з різних країн та ма теріалів дип ло ма тич ної прак ти ки
дер жав А. М. Сто я нов фор му лює де які пра ви ла що до виз нан ня но во у тво ре них
дер жав, підкрес лю ю чи, од нак, що во ни не ма ють аб со лют ної си ли: 1) акт виз -
нан ня є спра вою політич ної му д рості кож но го уря ду, і тільки один уряд мо же
здійсню ва ти та кий акт; 2) ви ник нен ня дер жа ви та її існу ван ня не за ле жать від
волі не тільки однієї сто рон ньої дер жа ви, а й навіть ціло го со ю зу та ких дер -
жав; 3) факт виз нан ня однієї дер жа ви інши ми не є не обхідною умо вою для її
існу ван ня, а є ли ше вве ден ням однієї дер жа ви у си с те му інших дер жав; 4) існу -
ючі дер жа ви не ма ють жод но го пра ва втру ча ти ся в пи тан ня фор ми правління
но вої дер жа ви5.

На ступ ник А. М. Сто я но ва по ка федрі міжна род но го пра ва Харківсько го
універ си те ту про фе сор Все во лод Пійо вич Да невсь кий (1852–1898) вва жав, що
як що ви ни кає пев на ор ганізація, яка має три еле мен ти дер жа ви (те ри торія, на -
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се лен ня, су ве рен на вла да), то во на от ри мує пра во на участь у міжна род но му
спілку ванні за вдя ки са мо му фак тові сво го існу ван ня. Та ке пра во має бу ти ви -
ра же не у виз нанні міжна род ним співто ва ри ст вом но во го дер жав но го ут во рен -
ня. Од нак, за ува жує він, «Виз нан ня не ство рює дер жа ви, а при пу с кає, що ос -
тан ня вже на ро ди ла ся і має внутрішню са мостійність та зовнішню сво бо ду,
при чо му цілком бай ду же, в який спосіб (ле галь ний чи на силь ниць кий) бу ло
ство ре но та ку не за леж ну та са мостійну дер жа ву»6. За своєю ідеєю, за зна чає
В. П. Да невсь кий, виз нан ня є фор маль ною дек ла рацією, за вдя ки якій існу ючі
дер жа ви виз на ють, що но во у тво ре на дер жа ва здат на ма ти пра ва й не сти
обов’яз ки за міжна род ним пра вом. Ви хо дя чи із цьо го, В. П. Да невсь кий ви с ту -
пає за те, щоб виз нан ня завжди бу ло фор маль ним і ко лек тив ним, тоб то та ким,
у яко му знай ш ла б своє відо б ра жен ня ідея міжна род но-пра во во го спілку ван ня
дер жав7. Од нак, хоч такі ви пад ки й ма ли місце на прак тиці (на при клад, рішен -
ня Берлінсько го кон гре су 1878 р. що до виз нан ня не за леж ності Сербії, Чор но -
горії та Ру мунії), більш по ши ре ним є індивіду аль не виз нан ня. Та ким чи ном,
підкрес лює В. П. Да невсь кий, «Ідея фор маль но го (офіційно го) і ко лек тив но го
виз нан ня об ме жується й досі виз нан ням розрізне ним (ок ре ми ми дер жа ва ми),
за сно ва ним на мірку ван нях політич ної му д рості (за оцінкою умов да но го ви -
пад ку), і, бу ду чи обов’яз ко вим у прин ципі, не завжди є та ким de facto, особ ли -
во сто сов но без по се ред ньо зацікав ле них дер жав»8. От же, В. П. Да невсь кий
теж схи ляється до дек ла ра тив ної те орії виз нан ня, од нак де що не послідо вно9,
оскільки ка же про обов’яз ковість фор маль но го і ко лек тив но го виз нан ня в
прин ципі, що є до сить спірною те зою і су пе ре чить як то го часній, так і пізнішій
міжна род но-пра вовій прак тиці дер жав у цьо му пи танні.

Так са мо де що за плу та ною мож на вва жа ти по зицію з досліджу ва но го пи -
тан ня Во ло ди ми ра Ан то но ви ча Уля ниць ко го (1855–1920). З од но го бо ку, він
цілком слуш но за ува жує, що ви ник нен ня та при пи нен ня існу ван ня дер жав не
ре гу люється міжна род ним пра вом, а відповідно у міжна род но му праві «не
існує об’єктив них норм, на підставі яких міжна род не співто ва ри ст во мог ло б
вирішу ва ти пи тан ня про пра вильність або не пра вильність про це су но во у тво -
рен ня, та й міжна род не співто ва ри ст во і не є ком пе тент ним для су ду у та ких
пи тан нях»10. Тоб то мож ли вим є ли ше виз нан ня по яви но во го ут во рен ня, яке
відповідає ос нов ним умо вам дер жав ності – має те ри торію, на се лен ня та су ве -
рен ну вла ду. Од нак, про дов жує В. А. Уля ниць кий, для то го щоб но во у тво ре на
дер жа ва зай ма ла рівно прав не ста но ви ще не тільки пра во здат но го, а й дієздат -
но го чле на міжна род но го співто ва ри ст ва, не обхідне її виз нан ня чле на ми
міжна род но го співто ва ри ст ва. Крім то го, В. А. Уля ниць кий на по ля гає на то му,
що будь-яка фак тич но існу ю ча дер жа ва має пра во ви ма га ти виз нан ня. З йо го
по гля ду, хоч дер жа ва є суб’єктом міжна род но го пра ва з мо мен ту її ство рен ня,
по вно прав ним чле ном міжна род но го співто ва ри ст ва мо же бу ти ли ше міжна -
род но-виз на на дер жа ва. «Відповідно, щоб на бу ти чітко виз на че ної міжна род -
но-пра во вої пра во- та дієздат ності у ста но вищі чле на міжна род но го співто ва -
ри ст ва, та щоб ко ри с та ти ся по вним за хи с том міжна род но го пра ва, но ва дер жа -
ва має бу ти прий ня та до скла ду міжна род но го співто ва ри ст ва. Во на має бу ти
виз на на інши ми дер жа ва ми – чле на ми цьо го співто ва ри ст ва. Цим виз нан ням
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обу мов люється не її існу ван ня як дер жа ви, а тільки її вступ у міжна род не
співто ва ри ст ва»11, – та ким є до сить су пе реч ли вий вис но вок В. А. Уля ниць ко -
го що до юри дич но го зна чен ня міжна род но-пра во во го виз нан ня.

На дум ку про фе со ра ка фе д ри міжна род но го пра ва Київсько го Універ си те -
ту ім. Свя то го Во ло ди ми ра Ото на Ото но ви ча Ей хель ма на (1854–1943), зміни в
складі суб’єктів міжна род но го пра ва є ли ше істо рич ни ми подіями, і «міжна -
род но-пра во вий по ря док над та ки ми зміна ми не має вла ди, а має до них не
більше сто сун ку, ніж, на при клад, цивільне або поліцейсь ке пра во до зміни
скла ду на се лен ня че рез на ро д жен ня або смерть лю дей»12. Од нак, на йо го дум -
ку, за вдан ням міжна род но го пра ва є виз на чен ня тих умов, за яких но во у тво ре -
на дер жа ва мо же вва жа ти ся справжнім дієздат ним суб’єктом міжна род но го
пра ва. Ви хо дя чи з ре алій то го час них міжна род них відно син, О. О. Ей хель ман,
який за своїми по гля да ми був послідо вним по зи тивістом, підкрес лю вав, що
міжна род не пра во не мо же ма ти охо рон них функцій що до підтри ман ня за галь -
ної міжна род ної без пе ки дер жа ви. «Во но по вин но на да ти дер жа вам на їхню
влас ну відповідальність охо ро ну їхньої не за леж ності та піклу ван ня про свою
міжна род ну без пе ку. Во но вза галі відки дає пра во міжна род но го втру чан ня
однієї дер жа ви у спра ви іншої, не за леж ної від неї дер жа ви. Міжна род не пра во
то му й не мо же пи та ти про спра вед ли ву підста ву або вза галі про юри дич ний
ти тул ви ник нен ня або існу ван ня «но во ви ник лої» (чи, ко рот ко ка жу чи, «но -
вої») дер жа ви»13, – ствер д жує вче ний. Він вва жає пра вомірним на дан ня со юз -
ниць кої до по мо ги з бо ку «ста рих» дер жав тій дер жаві, від якої «но ва» дер жа -
ва відо кре ми ла ся, як до по вно го і ос та точ но го вста нов лен ня но вої дер жа ви,
так навіть і після то го, як но ва дер жа ва ос та точ но вста но ви ла ся. Але, підкрес -
лює він, та ка до по мо га не ста но вить за галь но го міжна род но го пра ва, а сто -
сується ли ше прав та обов’язків ок ре мих дер жав, тоді як на пра во но вої дер -
жа ви бу ти суб’єктом міжна род но го пра ва жод ним чи ном не впли ває про дов -
жен ня бо роть би про ти неї з бо ку дер жа ви, від якої во на відо кре ми ла ся, та її со -
юз ників. От же, ви ник нен ня но вої дер жа ви за ле жить не від яко гось фор маль -
но го схва лен ня її існу ван ня, а від фак тич ної мож ли вості її вла ди за без пе чу ва -
ти мож ли вості но во го суб’єкта бра ти участь у міжна род но-пра во вих відно си -
нах. О. О. Ей хель ман, так са мо як і інші пред став ни ки дек ла ра тив ної те орії
виз нан ня, на го ло шує на то му, що виз нан ня є мірою політич ною, і не зва жа ю чи
на те, що во но відіграє важ ли ву роль для но во у тво ре ної дер жа ви, «во но не є
умо вою для то го, щоб но ва дер жа ва ли ше за вдя ки та ко му виз нан ню мог ла вва -
жа ти ся суб’єктом у міжна род но му праві»14. Ціка ви ми є кри тичні за ува жен ня
О. О. Ей хель ма на що до по глядів вче них-при хиль ників кон сти ту тив ної те орії
виз нан ня, відповідно до якої суб’єкта ми за галь но го міжна род но го пра ва мо -
жуть бу ти ли ше дер жа ви, виз нані вже існу ю чи ми дер жа ва ми. Ос нов ни ми ар -
гу мен та ми О. О. Ей хель ма на про ти цієї точ ки зо ру є такі: 1) ніяко го за галь но -
обов’яз ко во го за галь но го зви чаєво го міжна род но го пра ва не існує15; 2) не
існує ніякої міжна род ної ор ганізації для то го, щоб за без пе чи ти гіпо те тич но
обов’яз ко во му для но вої дер жа ви як суб’єкта міжна род но го пра ва міжна род но -
му виз нан ню те міжна род но-пра во ве зна чен ня, яке йо му при пи сується16. Роз -
ви ва ю чи свою дум ку, О. О. Ей хель ман ста вить ри то ричні за пи тан ня про те,
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скільки тоді не обхідно виз нань, щоб пе ре тво ри ти но во у тво ре ну дер жа ву на
суб’єкта міжна род но го пра ва, і чи зо бов’язані інші дер жа ви у та ко му ви пад ку
підко ри ти ся цьо му рішен ню як за галь но обов’яз ко во му? На йо го дум ку, «не має
та ко го ор ганізо ва но го по ряд ку, в си лу яко го нові дер жа ви пе ре тво рю ва ли ся на
суб’єкти міжна род но го пра ва ли ше за умо ви виз нан ня їх ста ри ми дер жа -
вами»17.

Зовсім іншу по зицію у пи танні про міжна род но-пра во ве виз нан ня зай має
про фе сор ка фе д ри міжна род но го пра ва Но во російсько го (Одесь ко го) універ -
си те ту Пе т ро Євге но вич Ка зансь кий (1866–1947). Так са мо, як і О. О. Ей хель -
ман, він вва жає, що міжна род не пра во не ре гу лює пи тан ня ви ник нен ня но вих
дер жав. «Пи тан ня про те, яким чи ном за сно ву ють ся нові дер жа ви, не на ле -
жить до на уки міжна род но го пра ва. Ос таннє не виз на чає тих об ста вин, за вдя -
ки яким, і тих форм, з яких мо же ви ник ну ти дер жа ва»18, – за зна чає він. Но ва
дер жа ва мо же ви ник ну ти шля хом відо крем лен ня ча с ти ни дер жа ви, роз па ду
однієї дер жа ви на декілька ча с тин, об’єднан ня декількох дер жав в од ну чи
навіть за сну ван ня дер жа ви на без дер жавній те ри торії (тут П. Є. Ка зансь кий
має на увазі ут во рен ня так зва ної Вільної дер жа ви Кон го на чолі з ко ро лем
Бельгії Ле о поль дом ІІ у 1885 р.). «Міжна род не пра во по чи нає зай ма ти ся но -
вою дер жа вою ли ше тоді, ко ли ос тан ня ви я ви ла ба жан ня всту пи ти у зно си ни
з інши ми дер жа ва ми на за галь них за са дах міжна род но го пра ва, ко ри с ту ю чись
зви чай ни ми пра ва ми членів міжна род но го співто ва ри ст ва та не су чи їх зви -
чайні обов’яз ки»19. На дум ку П. Є. Ка зансь ко го, зай ня ти пев не міжна род но-
пра во ве ста но ви ще но ва дер жа ва мо же ли ше у ви пад ку її виз нан ня вже існу ю -
чи ми дер жа ва ми. «Са ма по собі, без зго ди цих ос танніх, во на не мо же ста ти
носієм міжна род но го пра ва»20, – твер дить він. От же, П. Є. Ка зансь кий ви с ту -
пає як послідо вний при хиль ник кон сти ту тив ної те орії виз нан ня, що підтвер д -
жується йо го ка те го рич ним за ува жен ням, що до виз нан ня но вої дер жа ви для
міжна род но го пра ва не існує21. Йо го ос нов ний ар гу мен ти про ти відо мої те зи
при хиль ників дек ла ра тив ної те орії, згідно з якою дер жа ва є суб’єктом міжна -
род но го пра ва з мо мен ту сво го ви ник нен ня, зво дить ся до то го, що бу ти
суб’єктом міжна род но го пра ва оз на чає всту пи ти в юри дичні зно си ни з інши ми
дер жа ва ми, а це не мож ли во без виз нан ня но во у тво ре ної дер жа ви з їх бо ку.

От же, мож на зро би ти та кий вис но вок. Се ред юристів-міжна род ників, які
пра цю ва ли в універ си те тах Хар ко ва, Києва та Оде си у до ре во люційний період
більш по пу ляр ною бу ла дек ла ра тив на те орія виз нан ня. Най послідовніше її по -
ло жень до три му ва ли ся такі вчені, як А. М. Сто я нов, О. О. Ей хель ман; де що не -
послідо вно – В. П. Да невсь кий. На томість П. Є. Ка зансь кий є пе ре ко на ним
при хиль ни ком кон сти ту тив ної те орії виз нан ня, а су пе реч ливість вис лов лю -
вань В. А. Уля ниць ко го із цьо го пи тан ня не дає мож ли вості за ра ху ва ти йо го до
при хиль ників жод ної із цих те орій.
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УДК 34.05
О. В. КРЕСІН,

кан ди дат юри дич них на ук

Ж. Л. Е. ЛЕРМІНЬЄ ЯК ОДИН З ТВОРЦІВ НА УКИ
ПОРІВНЯЛЬ НО ГО ПРА ВО ЗНАВ СТ ВА

Ав тор статті ре кон ст руює фор му ван ня у пра цях Е. Лерміньє (1803–1857)
порівняль но го ме то до логічно го підхо ду до пізнан ня пра ва, ме то ди ки порівняль но-пра -
во во го досліджен ня, ос нов порівняль ної історії пра ва та еле ментів філо софії
порівняль но го пра во знав ст ва, но во го кон цеп ту аль но го ба чен ня національ но го пра ва та
взаємозв’язків пра во вих си с тем. Ав тор до хо дить вис нов ку про те, що Е. Лерміньє
сфор му лю вав порівняль но-пра во вий підхід близь ко 1836 р. у кон тексті ви кла дан ня
історії порівняль них за ко но давств і кон ст ру ю ван ня но вої си с те ми юри дич них на ук. 

Клю чові сло ва: порівняль не пра во знав ст во, порівняль не за ко но дав ст во, порівняль -
на історія пра ва, порівняль ний підхід. 

Кре син А. В. Ж. Л. Э. Лер ми нье как один из созидателей на уки срав ни тель но го

пра во ве де ния

Ав тор ста тьи ре кон ст ру и ру ет фор ми ро ва ние в ра бо тах Э. Лер ми нье (1803–1857)
срав ни тель но го ме то до ло ги че с ко го под хо да к по зна нию пра ва, ме то ди ки срав ни тель -
но-пра во во го ис сле до ва ния, ос нов срав ни тель ной ис то рии пра ва и эле мен тов фи ло со -
фии срав ни тель но го пра во ве де ния, но во го кон цеп ту аль но го ви де ния на ци о наль но го
пра ва и вза и мо свя зей пра во вых си с тем. Ав тор при хо дит к вы во ду о том, что Э. Лер -
ми нье сфор му ли ро вал срав ни тель но-пра во вой под ход око ло 1836 г. в кон тек с те пре по -
да ва ния ис то рии срав ни тель ных за ко но да тельств и кон ст ру и ро ва ния но вой си с те мы
юри ди че с ких на ук. 

Клю че вые сло ва: срав ни тель ное пра во ве де ние, срав ни тель ное за ко но ве де ние, срав -
ни тель ная ис то рия пра ва, срав ни тель ный под ход.
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Kresin O.V. J.L.E. Lerminier as one of the creators of comparative jurisprudence

The author of article reconstructs the formation in the works of Eugиne Lerminier (1803 –
1857) of his comparative methodological approach to the comprehension of law, the method-
ic of comparative-legal investigation, the grounds of comparative legal history and elements
of the philosophy of comparative jurisprudence, new conceptual vision of national law and
interaction between legal systems. The author comes to the conclusion that E. Lerminier for-
mulated comparative-legal approach around 1836 in the context of teaching the history of
comparative legislations and the new system of legal sciences construction.

Key words: comparative jurisprudence, comparative law, comparative legislation, com-
parative legal history, comparative approach.

2013 р. ви пов нюється 200 років від дня на ро д жен ня ви дат но го фран цузь ко -
го вче но го-юри с та Жа на Луї Еже на Лерміньє. Слід виз на ти, що ком плекс
порівняль но-пра во вих ідей цьо го вче но го пізніши ми по коління ми ком па ра -
тивістів аж до нині за ли шається прак тич но за бу тим. У не чис лен них фран цузь -
ких, іспансь ких та німець ких пра цях, при свя че них йо го жит тю, діяль ності, на -
уковій спад щині, він роз гля дається ли ше під ку том зо ру йо го вне ску в історію
та філо софію пра ва. 

Жан Луї Ежен Лерміньє – ви дат ний фран цузь кий вче ний-філо соф та істо -
рик пра ва, ком па ра тивіст. На ро див ся 29 бе рез ня 1803 р. у Па рижі. Мо ло дим
поїхав до Німеч чи ни і жив у Стра с бурзі, Гей дель берзі та Берліні до 1827 р.
Став відо мим за вдя ки своїй док торській ди сер тації ла тинсь кою мо вою
«Аналітич ний ви клад до к т ри ни во лодіння Савіньї», яку ви дав 1827 р. після по -
вер нен ня до Па ри жа. 12 бе рез ня 1831 р. ор до нан сом ко ро ля Луї-Філіппа бу ло
за сно ва но ка фе д ру за галь ної та філо софсь кої історії порівняль них за ко но -
давств у Ко леж де Франс, а «ад во ка та та док то ра пра ва» Е. Лерміньє за твер д -
же но її завіду ва чем1. Це пер ша відо ма порівняль но-пра во ва ка фе д ра у світі. До
цьо го за рубіжне пра во (окрім римсь ко го) у фран цузь ких ви щих на вчаль них за -
кла дах не ви кла да ло ся. 

Лібе ральні за ду хом лекції Е. Лерміньє при вер та ли над зви чай ну ува гу
публіки, пе ре дру ко ву ва ли ся в пресі. Влас не ти туль ний курс історії порівняль -
них за ко но давств Е. Лерміньє по чав ви кла да ти 1834 р.2, а та кож чи тав філо -
софію пра ва та історію міжна род но го пра ва давніх і су час них на родів.

Пе ре лом ни ми в йо го кар’єрі ста ли 1837–1838 рр., ко ли він прий няв від уря -
ду ти тул ек с т ра ор ди нар но го рад ни ка, став чле ном Дер жав ної Ра ди, по го див ся
ста ти ка ва ле ром ор де на По чес но го легіону. Все це бу ло над зви чай но різко
сприй ня те ча с ти ною па ризь кої освіче ної публіки. Йо го опо нен та ми ста ли при -
хиль ни ки як лівих, так і пра во цен т ристсь ких політич них сил. В ре зуль таті
1838 і 1839 рр. Е. Лерміньє не зміг роз по ча ти чи тан ня лекцій че рез про те с ти
сту дентів3. 

Але на справді ево люція по глядів Е. Лерміньє не бу ла настільки суттєвою.
Так, він ви с ту пав за гро ма дянські пра ва, кри ти ку вав кон кретні дії вла ди, але не
за кли кав до не по ко ри чи на силь ниць кої зміни ре жи му. То му є підста ви при пу -
с ка ти, слідом за жур наліста ми то го час них па ризь ких га зет, що так зва на «спра -
ва Лерміньє» ма ла шир ший і не пер со наль ний кон текст: праг нен ня па ри жан
про де мон ст ру ва ти владі свою си лу та рішучість у про ти сто янні її політиці.
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1849 р. Е. Лерміньє спро бу вав відно ви ти ви кла дан ня, але пер ша ж йо го
лекція су про во д жу ва ла ся ма со ви ми про те с та ми сту дентів. Ре зуль та том ста ло
звільнен ня Е. Лерміньє з по са ди в лю то му 1849 р.4 (інше дже ре ло вка зує на
його до б ровільну відстав ку в січні 1849 р.)5. Він був прак тич но за бу тий су час -
ни ка ми, а по мер від три ва лої хво ро би 25 лип ня 1857 р.

На фор му ван ня світо гля ду Е. Лерміньє знач ною мірою впли ну ли німецькі
шко ли юри дич ної дум ки. Де які дослідни ки на по ля га ють на то му, що він був
при хиль ни ком німець кої істо рич ної шко ли пра ва. Але, на на шу дум ку,
Е. Лерміньє її адеп том не був. Слід за зна чи ти, що вче ний роз гля дав по нят тя
«істо рич на шко ла юри дич ної на уки» ду же ши ро ко – як по сту по ве фор му ван ня
пред ме та, та ме то ду істо рич но го пізнан ня пра ва – як на уки історії пра ва, і у
вуж чо му зна ченні – влас не як об’єдна ну пев ним ком плек сом ідей та їх роз роб -
кою гру пу вче них. 

Од ним із сутнісних еле ментів істо рич ної шко ли для Е. Лерміньє є усвідо -
млен ня особ ли во с тей національ но го ду ху як ро зуміння унікаль ності своєї істо -
рич ної спад щи ни і відмінний від інших націй спосіб мис лен ня, філо со фу ван ня,
пра во тво рен ня. То му «істо рич ний і національ ний дух» чи нить спро тив спро -
бам по ши ри ти на один на род спосіб мис лен ня іншо го на ро ду че рез філо софію
та за ко но дав ст во. Цей спро тив ви яв ляється, зо к ре ма, у ха рак тері на уко вих
праць6. Се ред пе ре ваг істо рич ної шко ли пра ва він виділив при вер нен ня інте ре -
су до історії пра ва, до роз вит ку національ но го за ко но дав ст ва як об’єкта і пред -
ме та досліджен ня, по до лан ня спе ку ля тив но го по гля ду на пра во (при та ман но го
школі при род но го пра ва) і особ ли вий на го лос на при чин но-наслідко во му зв’яз -
ку в роз вит ку пра ва, що має зна чен ня для виз на чен ня пер спек тив його роз вит -
ку і пра во вих ре форм (ідеї істин, які чер па ють ся з історії, та са мої істо рії як то -
го, що не ми нає, а є су купністю ми ну ло го, су час но го і май бут нь о го)7. 

Не доліком істо рич ної шко ли Е. Лерміньє вва жав на сам пе ред її відмо ву від
філо софії. Оче вид но, він мав на увазі виз нан ня історії як по ля роз вит ку пев ної
ідеї – за ана логією з учен ня ми І. Кан та та Г. Ге ге ля. На йо го дум ку, при вже зга -
да но му виз на ченні пер спек тив роз вит ку національ но го пра ва історія вка зує на
мож ливі варіан ти та їх наслідки, але «філо софія має вирішу ва ти». У зв’яз ку з
цим, але менш ак цен то ва но, вче ний вка зу вав на інший не долік істо рич ної шко -
ли – ігно ру ван ня нею ролі політич них об ста вин у роз вит ку пра ва8. 

Іншим дже ре лом фор му ван ня по глядів Е. Лерміньє бу ли ідеї фран цузь ких
філо софів пра ва А. Жур де на та В. Кузіна, які про ти сто я ли доміну ван ню ек зе -
ге ти ки – фор маль но-дог ма тич но го пізнан ня но во го ко дифіко ва но го пра ва, яке
знач ною ча с ти ною юристів вва жа ло ся най ви щим і не пе ре вер ше ним до сяг нен -
ням людсь ко го ро зу му9. В. Кузін на томість ще у 1819 р. про го ло сив, що за -
гальні по ло жен ня Цивільно го ко дек су є не чим іншим, як мак си ма ми при род -
но го пра ва, тільки по зи ти во ва ни ми. Він праг нув відно ви ти ба ланс по зи тив но -
го та при род но го пра ва, при чо му при род не пра во ма ло бу ти кри терієм, інстру -
мен том пізнан ня і кри ти ки по зи тив но го пра ва. Але при род не пра во у ба ченні
В. Кузіна не бу ло по заісто рич ним – йо го прин ци пи місти ли ся у пра во вих іде -
а лах суспільства і роз ви ва ли ся ра зом з ос таннім. По зи тив не пра во по хо дить
від суспільства і має відповіда ти йо го іде а лам. Як що ж суспільство вва жає
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пра во не до ско на лим, вла да (дер жа ва) має йо го зміню ва ти. То му й но ве ко -
дифіко ва не пра во не є іде а лом на всі ча си. Як за зна чає су час ний фран цузь кий
вче ний Г. На ве, та ким чи ном В. Кузін відкри вав мож ли вості для кри ти ки фран -
цузь ких ко дексів і роз вит ку юри дич ної на уки10. 

Ці ідеї роз ви нув А. Жур ден, який праг нув де са кралізу ва ти фран цузь кий
Цивільний ко декс і у своїх пра цях, по чи на ю чи з 1826 р., про по ну вав но ве ба -
чен ня юри дич ної на уки, по бу до ва ної на інтер пре тації та кри тиці по зи тив но го
національ но го пра ва на ос нові поєднан ня римсь ко го пра ва (філо софії римсь -
ко го пра ва) та су час ної філо софії. Ад же, за зна чав А. Жур ден, вла да, фор ма і
кор до ни дер жа ви зміню ють ся, а суспільство з йо го роз вит ком і по тре ба ми за -
ли шається. Римсь ке пра во для ньо го є фак тич но по заісто рич ним фе но ме ном,
раціоналізо ва ним при род ним пра вом. Філо софія пра ва в кон цепції А. Жур де -
на уо соб лює ди намічний еле мент, відо б ра жає інте лек ту аль ний роз ви ток і
зміну орієнтацій суспільства; її за вдан ня – «іден тифіку ва ти й роз ви ну ти
потрібні но ве ли». Але са ма по собі, без опо ри на римсь ке пра во як стабільний
еле мент, во на мо же по ру ши ти логіку роз вит ку суспільства, за про по ну ва ти йо -
му ра ди кальні шля хи роз вит ку, на ма га ю чись на бли зи ти май бутнє. То му, на
дум ку А. Жур де на, римсь ке пра во та філо софія пра ва ма ють фор му ва ти два
еле мен ти юри дич ної на уки як ціло го11.

Е. Лерміньє ви с ту пив і як про дов жу вач, і як ре фор ма тор філо софії пра ва
В. Кузіна та А. Жур де на, як і ідей німець кої істо рич ної шко ли. У йо го ран нь о -
му ба ченні юри дич ної на уки, зо к ре ма в «За галь но му вступі до історії пра ва»,
впер ше ви да но му 1829 р., при род не пра во та йо го еквіва лент – іде алізо ва не
римсь ке пра во – не зни ка ють, але дво ма ос нов ни ми її еле мен та ми ста ють
історія та філо софія пра ва; і пра во, і юри дич на на ука ста ють вод но час націо -
наль ни ми та універ саль ни ми. 

По зи тив не пра во, на дум ку Е. Лерміньє, є про дук том суспільних відно син
і постійно ево люціонує ра зом із ци ми відно си на ми, і «не має нічо го ре альнішо -
го і більш жи во го». Вче ний на го ло шу вав, що взаємодія суспільства і пра ва є
дво с то рон нь ою, пра во теж фор мує суспільні зв’яз ки і са ме по собі є суспіль -
ним зв’яз ком. Пра во, як за зна чав Е. Лерміньє, спо чат ку спон тан но роз ви ва -
ється в суспільній свідо мості та у волі на ро ду – у ви гляді сим волів, уяв лень,
об разів. Істо рич но пер ший об раз пра ва не відо крем ле ний від релігійних
уявлень, а зго дом він стає більш се ку ляр ним12. 

З роз вит ком на родів (які, за Е. Лерміньє, з «мо ло дих» ста ють «зріли ми»)
та ко го роз вит ку пра ва стає не до стат ньо, і з’яв ляється за ко но дав ст во, яке є ре -
флексією пра ва, по шу ком та роз вит ком раціональ но го еле мен та в ньо му. Пев -
ним во доділом між епо хою спон тан но го са мо роз вит ку пра ва ок ре мих на родів
та но вою епо хою – доміну ван ня пи са но го пра ва та йо го раціоналізації – для
Е. Лерміньє є ХІІ ст., ко ли відбу ла ся ре цепція римсь ко го пра ва. Римсь ке пра во,
вва жав уче ний, як і будь-яке інше, є поєднан ням особ ли во го та універ саль но -
го. То му універ саль не (філо софсь кий еле мент) у інших євро пейсь ких пра во -
вих си с те мах не су пе ре чи ло римсь ко му пра ву – ідея, яка поєдну ва ла по гля ди
В. Кузіна та Ф. Савіньї. Римсь ке пра во заміни ло со бою філо софсь кий еле мент
у праві євро пейсь ких на родів. 
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Зна чен ня філо софсь ко го та істо рич но го еле ментів, у ба ченні Е. Лерміньє,
не є рівноцінним. Філо софсь кий є важ ливішим – як сутність пра ва, яке у кож -
но го на ро ду на бу ває індивіду аль ної фор ми на ос нові істо рич них особ ли во с -
тей. Взаємодія двох зга да них еле ментів при доміну ванні філо софсь ко го зу мов -
лює їх син тез і про цес по сту по вої універ салізації змісту пра ва як ос нов ний на -
прям йо го ево люції13. На на шу дум ку, у ранній період ста нов лен ня ідей Е.
Лерміньє ба чен ня ним юри дич ної на уки є іде алістич ним, во на є сфе рою вив -
чен ня ідей і прак тич но ігно рує по зи тив не пра во. 

30-і ро ки ХІХ ст. – час, ко ли Е. Лерміньє очо лив ка фе д ру за галь ної та філо -
софсь кої історії порівняль них за ко но давств, – став для вче но го періодом
суттєвої ево люції йо го по глядів. Ре во люція 1830 р. і пов’язані з нею політи ко-
пра вові транс фор мації бу ли пе ре ос мис лені вче ним. Йо го ви кла даць ка
діяльність і праці свідчать про те, що він більшо го зна чен ня у роз вит ку пра ва
став приділя ти політиці, по зи тив но му пра ву та національ но му еле мен тові в
йо го роз вит ку. 

У «Філо софії пра ва», опубліко ваній 1831 р., уче ний вка зу вав на те, що
філо софія не є од на ко вою для всіх на родів: «Нині час пра цю ва ти над націо -
наль ною філо софією». Він кри ти ку вав В. Кузіна з йо го при род ним пра вом як
міри лом по зи тив но го пра ва. А політи ку Е. Лерміньє виз нав чин ни ком тво рен -
ня по зи тив но го пра ва, який у кон крет них умо вах мо же ви я ви ти ся вирішаль -
ним і відсу ну ти вбік істо рич ний і філо софсь кий еле мен ти про це су йо го роз -
вит ку14. Тоб то політи ка, так би мо ви ти, вже не роз гля да ла ся як пев на функція
філо софії, а як діяльнісний бік ос тан ньої. 

У зв’яз ку з по чат ком ви кла дан ня кур су історії порівняль них за ко но давств
Е. Лерміньє 1834 р. ви с ту пив з іна угу раційною про мо вою «Ви кла дан ня
порівняль них за ко но давств». У цій праці відо б ра же но пе ре ко наність ав то ра у
всесвітньо му та про гре сив но му ха рак тері ево люції пра ва: «Людсь ке спілку -
ван ня ви клю чає довільність у роз вит ку ро ду людсь ко го, і йо го спад щи на
дійсно не подільна»15.

Але під ево люцією пра ва вче ний ро зумів на сам пе ред роз ви ток політи ко-
пра во вих учень, уяв лень про при род не пра во: Е. Лерміньє ствер д жу вав, що
транс фор мації по зи тив но го пра ва прак тич но збіга ють ся зі зміна ми у мис ленні
лю дей (у всесвітньо му мас штабі)16. Ме ту своєї ка фе д ри Е. Лерміньє ба чив у
ство ренні три бу ни для об го во рен ня, уза галь нен ня но вих за рубіжних пра во вих
ідей та їх підго тов ки до ре алізації у по зи тив но му праві своєї країни. Пізнан ня
за рубіжно го пра во во го досвіду (на сам пе ред не по зи тив но го пра ва, а пра во во -
го мис лен ня – «нравів»), вва жав уче ний, потрібне для за без пе чен ня сутнісної
єдності світо во го пра во во го роз вит ку, во но є еле мен том пізнан ня людсь кої
при ро ди. Ре зуль та том «пізнан ня країн», на дум ку Е. Лерміньє, має бу ти «філо -
софія країн», яка за своїм змістом є на сам пе ред ос мис лен ням ідеї спра вед ли -
вості. Вод но час, на го ло шу вав уче ний, дру гим еле мен том фор му ван ня пра ва,
по ряд з іде я ми, є зви чаї, дже ре ло яких – на род ний дух. То му повністю уніфіку -
ва ти пра во не мож ли во – ма ю чи єди ну сутність, пра во завжди зберіга ти ме
національні фор ми17.

На на шу дум ку, пра цю «Ви кла дан ня порівняль них за ко но давств» слід роз -
гля да ти як дек ла рацію намірів лю ди ни, яка ли ше роз по ча ла опа ну ван ня но вої
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для се бе сфе ри знань і на ма гається про ек ту ва ти на неї ті підхо ди, які нею ви -
ко ри с то ву ва ли ся в інших сфе рах, є звич ни ми і ком форт ни ми. Ос нов ною
ідеєю-при пу щен ням Е. Лерміньє у цій праці, на на шу дум ку, є мож ливість
транс по ляції на порівняль ну сфе ру спе ку ля тив но-апріор них підхо ду і знан ня з
йо го філо софії пра ва – а са ме та ких еле ментів ос тан ньої: 1) ідея що до двох
еле ментів у роз вит ку пра ва – філо софсь ко го (сутнісно го та універ саль но го) та
істо рич но го (фор маль но го та пар ти ку ляр но го); 2) то тожність іде аль но го і ре -
аль но го вимірів бут тя пра ва, на леж но го і су що го в ньо му; 3) відмо ва роз гля да -
ти по зи тив не пра во як са мостійний пред мет досліджен ня, заміна йо го знан ня
логічною спе ку ляцією. 

На на шу дум ку, прин ци по во важ ли вою для ро зуміння ево люції по глядів
Е. Лерміньє у 30-і ро ки ХІХ ст. є стат тя «Що до ме то ду історії порівняль них за -
ко но давств», опубліко ва на 1836 р.18. На по чат ку статті ав тор чітко дек ла рує
вихідну те зу і про бле му: порівняль не за ко но дав ст во є на укою, що прав да,
моло дою, яка ви ник ла у ХІХ ст. і ще не має ус та ле ної ме то до логії. На томість
історію порівняль них за ко но давств уче ний на укою не на зи ває, а ли ше ак ту аль -
ною сфе рою досліджень, яку він праг не виз на чи ти. 

У праці Е. Лерміньє кон ст руює влас ну філо софію порівняль но го вив чен ня
історії пра ва. Зо к ре ма, він вка зує на те, що роз ви ток людсь ко го ро ду і
суспільства не підля гає за ко нам при ро ди і навіть про ти леж ний їм, в ос нові
історії ле жить роз ви ток людсь кої осо би с тості в про цесі її діяль ності, а однією
з най важ ливіших про блем історії є сво бо да осо би с тості. При ро да як творіння
Бо га мо же ли ше на ди ха ти своєю ве лич чю, якої лю ди на теж праг не до сяг ти. 

Уче ний на го ло шує, що релігія і пра во є дво ма різни ми про ява ми діяль ності
лю ди ни. Пра во є ви ра зом сво бо ди та індивіду аль ності лю ди ни, а релігія праг -
не осяг ну ти зв’яз ки не обхідності, пер шо при чи ну ре чей. Пра во мо же роз ви ва -
ти ся як ізо ль о ва но, так і у зв’яз ку з релігією. У пер шо му ви пад ку во но стає зу -
х ва лим, у дру го му – ви ни кає зго да між не за лежністю і не обхідністю. Та ке
відме жу ван ня Е. Лерміньє пред ме та сфе ри пра ва і юри дич ної діяль ності від
вив чен ня при ро ди та релігієзнав ст ва не пря мо, але од но знач но вка зує на відки -
нен ня ним ідеї при род но го пра ва – в обох тра диційних її варіан тах – релігійно -
му та на турфіло софсь ко му. 

Е. Лерміньє за зна чав та кож, що філо софія і за ко но дав ст во вив ча ють два
різні бо ки людсь кої при ро ди: пер ша – внутрішню, а дру ге – зовнішню. Пра во
є ок ре мим ви дом людсь кої діяль ності, діяльнісною сто ро ною людсь кої при ро -
ди. Але вче ний вка зу вав, що ро зуміння пра ва все ж ви ма гає за лу чен ня філо -
софії. На сам пе ред Е. Лерміньє за зна чає, що пи тан ня що до ме то ду за ко но дав -
ст ва і порівняль но го за ко но дав ст ва роз гля дає філо софія. До то го ж за зна ча ю -
чи, що ме тод на ук історії порівняль них за ко но давств та історії порівняль них
релігій той са мий, він фак тич но про го ло шу вав, що філо софія роз роб ляє ме то -
до логію для суспільних і гу манітар них на ук вза галі. 

Окрім то го, Е. Лерміньє роз г ля нув про бле му співвідно шен ня філо софії та
історії порівняль них за ко но давств че рез аналіз по нять «раціоналізм» та «іде -
алізм» і стадії пізнан ня пра ва. Він за зна чав, що раціоналізм є усвідо млен ням
ро зу му. Іде алізм на томість є ви щою фор мою людсь ко го інте лек ту, це інтуїція,
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спря мо ва на на осяг нен ня істин і сутнісних ат ри бутів при ро ди лю ди ни. Історію
за ко но давств, тоб то по зи тив но го пра ва, він вва жав найбільш жи вою сфе рою
людсь ко го раціоналізму. От же, юри дич не досліджен ня є раціоналістич ним,
роз гля дає фак ти і ніби то має за ли ша ти ся у сфері емпірич но пізна ва ної ре аль -
ності. 

Але вче ний вка зує на сфе ри до ти кан ня і взаємно го пе ре хо ду раціоналізму
та іде алізму. По-пер ше, він вва жає, що іде алізм є од ним із чин ників тво рен ня
по зи тив но го пра ва – як внутрішній мо тив за ко но творців (які, оче вид но, праг -
нуть на бли зи ти за ко но дав ст во до іде а лу істи ни). По-дру ге, раціоналізм, на
дум ку Е. Лерміньє, є ли ше сту пе нем фор му ван ня іде алізму. Че рез цю те зу він
роз кри ває сутність порівняль но го підхо ду до вив чен ня пра ва. Так, історія за -
ко но давств, як за зна ча ло ся ви ще, на ле жить до сфе ри раціоналізму. Але
порівняль на історія за ко но дав ст ва спи рається на порівняль ний аналіз, для яко -
го потрібний пев ний де номіна тор (кри терій, зра зок для оцінки), що пе ре бу ває
по за фак та ми, які порівню ють ся. Ним є ідея пра ва як спра вед ли вості, її роз -
роб ляє філо софія пра ва. Тоб то порівнян ня пе ред ба чає вихід за сфе ру ре аль них
фактів, раціоналізм пе ред ба чає іде алізм, по зи тив не пра во знав ст во, ста ю чи
порівняль ним, за лу чає філо софію (пра ва). По-третє, ре зуль та том порівняль но-
пра во вих досліджень ста ють іде альні мо делі, що на ле жать до пізнан ня єдності
еле ментів людсь кої при ро ди, її за конів. «Будь-яке істин но на уко ве порівнян ня
обов’яз ко во спи рається на раціоналізм, а при во дить до іде аль них кон цепцій»,
– за зна чав Е. Лерміньє. 

Пізнан ня за конів роз вит ку, як і осяг нен ня особ ли во с тей ду ху і ко лек тив но -
го ро зу му на ро ду, не мож ливі без порівнян ня. Оче вид но, са ме то му Е. Лерміньє
ствер д жує, що вив чен ня історії порівняль них за ко но давств (як і історії
порівняль них релігій) – най пер ше за вдан ня євро пейсь кої дум ки. В історії
порівняль них за ко но давств поєдну ють ся хро но логічний та порівняль ний ме -
то ди. За вдя ки цьо му ство рюється мож ливість порівню ва ти на ро ди в різний час
і різно го рівня роз вит ку. Що прав да, з тек с ту праці не зро зуміло, чи порівню -
ють ся су куп ний досвід пра во во го роз вит ку на родів у пев ний істо рич ний
період з та ким са мим су куп ним досвідом іншо го періоду, пра во од но го на ро ду
в один істо рич ний період з пра вом іншо го на ро ду в інший період, пра во од но -
го на ро ду в різні періоди. 

Роз гля да ю чи про бле му універ саль но го та індивіду аль но го у пра во во му
роз вит ку, Е. Лерміньє за зна чав, що у праві кож но го на ро ду відо б ра жа ють ся за -
гальні, все людські еле мен ти. Пев ним об ме жен ням при пізнанні за галь но го є
патріотизм як на дан ня пе ре ва ги одній країні, то му вче ний за кли кав у
дослідженні мак си маль но об ме жу ва ти відповідні по чут тя. Зна хо д жен ня за -
галь них за конів роз вит ку важ ли ве то му, що, при свя чу ю чи їм свої си ли, лю ди і
на ро ди ста ють вільни ми й силь ни ми. Але, як на го ло шу вав Е. Лерміньє, за -
гальні еле мен ти не од на ко во роз ви ва ють ся в різний час і в різних місцях. І
об’єктив ним фак том, і су д жен ням ро зу му є особ ли ве у пра во во му роз вит ку на -
родів, і першість про явів за галь них еле ментів у праві то го чи іншо го на ро ду.
Са ме во ни, узяті ра зом, а не за галь не, є пріори тет ним об’єктом порівняль ної
історії за ко но давств. Та ким чи ном, Е. Лерміньє виділяє три не обхідні еле мен -
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ти на уки історії порівняль них за ко но давств: «все за гальність не обхідних еле -
ментів роз вит ку» (за галь не); «спе цифіка і першість у кож но му з істо рич них
ви явів» (ок ре ме); «по даль ший роз ви ток» (істо рич ний підхід до досліджен ня
пра во вих явищ).

Важ ли вою особ ливістю роз г ля ну тої на ми праці Е. Лерміньє є те, що у ній
ав тор про по нує роз роб ле ну ним ме то ди ку порівняль но го досліджен ня пра ва,
яка спи рається на послідовність опе рацій. Спо чат ку відбу вається спо с те ре -
жен ня фактів що до політи ко-пра во во го жит тя кож ної з досліджу ва них країн.
Потім виділя ють ся па ра ме т ри пра во во го роз вит ку кож ної країни. Во ни зістав -
ля ють ся між со бою, співвідно шен ням між ни ми є подібність. На ос нові цьо го
подібні еле мен ти зво дять ся до політи ко-пра во вих за ко номірно с тей. На цьо му
етапі су то раціональ не досліджен ня ве де до ство рен ня іде аль них мо де лей. На
на ступ но му етапі мож на по ба чи ти вже су то філо софсь ко-пра во ве пізнан ня.
Далі вче ний про по нує пе рей ти до істо ри ко-порівняль но го досліджен ня, але на
ос нові здо бу то го філо софсь ко-пра во во го знан ня. А ос та точ ний ре зуль тат усь -
о го ба га то с ту пе не во го досліджен ня він про по нує ви ко ри с та ти на далі для су то
філо софсь ко го пізнан ня. Ме тою та ко го порівняль но го істо ри ко-пра во во го
досліджен ня стає по ста чан ня ма теріалів для філо софії пра ва. У цій схемі
порівняль но-пра во вий аналіз ви с ту пає і са мостійно, і у поєднанні з філо -
софією та історією пра ва.

От же, у цій праці порівняль не пра во знав ст во бу ло про го ло ше но фак тич но
третім еле мен том юри дич ної на уки, по ряд з історією та філо софією пра ва. Бу -
ло об грун то ва но і в кон крет них ме то ди ках про де мон ст ро ва но син тез
порівняль но го пра во знав ст ва з історією пра ва і фор му ван ня но вої сфе ри
досліджень – історії порівняль них за ко но давств, тоб то порівняль ної історії
пра ва. Вче ний, наскільки нам відо мо, впер ше за про по ну вав ме то ди ку
порівняль но-пра во во го, а та кож порівняль но го істо ри ко-пра во во го досліджен -
ня. Окрім то го, відбув ся пе ре гляд співвідно шен ня за галь них та особ ли вих еле -
ментів у роз вит ку національ них пра во вих си с тем. Ок ре ме пе ре ста ло сприй ма -
ти ся ли ше як фор ма відо б ра жен ня за галь но го. Уче ний відмо вив ся від ідеї по -
вно го доміну ван ня за галь но го над ок ре мим, а та кож од но спря мо ва но го роз -
вит ку пра ва у на прям ку йо го універ салізації. Ос нов ним пред ме том роз гля ду
по зи тив ної юри дич ної на уки для ньо го ста ло ок ре ме у пра во во му роз вит ку.
Ми вва жаємо, що пра ця «Що до ме то ду історії порівняль них за ко но давств» є
яс к ра вим при кла дом і без сумнівним свідчен ням фор му ван ня Е. Лерміньє як
ви дат но го ком па ра тивіста.

У рам ках на шо го досліджен ня не має змо ги де таль но роз г ля ну ти по даль шу
ево люцію по глядів Е. Лерміньє на ос нові інших чис лен них йо го праць. Але,
зва жа ю чи на по сту ль о ва ну ним єдність ме то до логії порівняль но го за ко но дав -
ст ва та порівняль но го релігієзнав ст ва, вва жаємо за мож ли ве роз г ля ну ти йо го
не ве ли ку за об ся гом пра цю «Ге б раїзм та хри с ти ян ст во», опубліко ва ну
1846 р.19 Об ра ти са ме цю стат тю нас та кож спо ну ка ла її про бле ма ти ка (зістав -
лен ня впли ву суспільних до к т рин різних кон фесій на роз ви ток пра ва), яка і за
жит тя Е. Лерміньє, й пізніше, аж до нині, вва жається важ ли вою для порівняль -
но го пра во знав ст ва. 
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Уче ний про дов жує виз на ва ти за галь носвітові за ко номірності ево люції та
стадіальність у суспільно му роз вит ку («кож на епо ха має свій сенс і зна чен ня»,
«роз ви ток суспільства здійснюється відповідно до не обхідних за конів»).
Е. Лерміньє не відмо вив ся від ідеї про гре су, але він фак тич но виз нав, що ос -
танній є не пря мим: «Люд ст во роз ви вається, але ча с то на руїнах ок ре мої ве -
личі». Окрім то го, про го ло шу ва ла ся не од но значність, відносність про гре су:
один і той же за галь носвіто вий про грес має і по зи тивні, й не га тивні наслідки. 

Е. Лерміньє на го ло шу вав на ок ре мих за ко нах роз вит ку на ро ду та йо го куль -
тур но-пси хо логічної тра диції: «Уваж ний аналіз ви яв ляє, що геній на родів
воісти ну істо рич ний і роз ви вається за ти ми ж за ко на ми ком по зиції, що й дух
ок ре мої лю ди ни, по вний і міцний». Він вка зу вав на те, що у ми ну ло му на ро ди
не іміту ва ли один од но го, але кож ний з них «відчу вав особ ли ве по кли кан ня і
відда вав ся йо му за взя то». Це по кли кан ня, на йо го дум ку, ви ра жається в особ -
ли во с тях національ но го «генія» – особ ли во с тях світо с прий нят тя, та лантів та
прак тич них умінь. 

Мож ливість ча ст ко во го по ру шен ня спад коємності у роз вит ку національ них
тра дицій за кла де на у не обхідності ре а гу ва ти на нові вик ли ки в житті народів,
«кри тичні труд нощі», які ви ма га ють «не за леж них (від влас ної тра диції. – О. К.)
рішень». Су дя чи з на зви статті, пе рехід від національ них релігій як ча с ти ни
їхньої пси хо логії та куль ту ри до хри с ти ян ст ва як однієї із світо вих релігій зна -
ме нує і пе рехід до над національ них тен денцій суспільно го роз витку. 

Е. Лерміньє вка зу вав на ме ханізм кон вер генції національ них тра дицій та
ут вер д жен ня за галь носвіто вих тен денцій роз вит ку. Зо к ре ма, це відбу вається
шля хом імітації за рубіжних нравів та релігій. Оче вид но, у політи ко-пра вовій
сфері це пе ред ба чає за по зи чен ня пра во вих рішень подібних про блем. Уче ний
за зна чав, що є певні цик ли ре цепції за рубіжно го досвіду: від за хоп лен ня – до
«жа лю, ка ят тя» – і до но во го за хоп лен ня. Але в періоди роз ча ру ван ня у за по -
зи че них еле мен тах не відбу вається по вна відмо ва від ос танніх, що й виз на чає
по сту повість, але все ж та ки пе ре ва жан ня про цесів уніфікації світо во го
суспільно го роз вит ку, що су про во д жу ють ся та кож ду хом ко с мо політиз му
(який, як при пу с каємо, вче ний при пи су вав хри с ти ян ст ву). 

В ре зуль таті «оригінальність рас, на родів і лю ди ни істот но зміни ла ся».
Відбу вається гли бин не збли жен ня у ду хов но му, гос по дарсь ко му та політи ко-
пра во во му житті на родів. Е. Лерміньє, вка зу ю чи на існу ван ня по зи тив них ас -
пектів цьо го про це су, все ж оціню вав йо го пе ре важ но не га тив но, вва жав йо го
фа таль ним для роз вит ку індивіду аль ності як на родів, так і індивіду умів. Куль -
ту ри, в то му числі філо софські ідеї на родів, по сту по во ста ють за своєю
сутністю ко с мо політич ни ми, що з ча сом при зве де до зник нен ня на родів, втра -
ти люд ст вом йо го ду хов но го роз маїття і кра си. На дум ку вче но го, це ве де до
ут вер д жен ня од но манітності та си с тем ності світу й ма ти ме наслідком фор му -
ван ня єди но го ме ханізму пригнічен ня людсь кої осо би с тості. 

Зовсім не ствер д жу ю чи, що аналізо ва на пра ця всебічно відо б ра жає ево -
люцію по глядів Е. Лерміньє, відзна чи мо нові ідеї, прин ци по во важ ливі для ро -
зуміння роз вит ку йо го порівняль но го підхо ду до пізнан ня пра во вої дійсності.
Зо к ре ма, більш ви раз ним стає став лен ня до національ них відмінно с тей у
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суспільно му роз вит ку, в то му числі у праві, як до бе зу мов ної цінності, зни кає
за хоп ле не став лен ня до універ саль но го («філо софсь ко го») еле мен та, ос танній
пе ре стає бу ти по за ча со вим імпе ра ти вом, а роз гля дається як тен денція, яка має
свій істо рич ний по ча ток і ще не виз на че ну по даль шу до лю. 

І за га лом відбу вається транс фор мація по нят тя про універ саль не – во но вже
не роз гля дається як те, що стоїть над національ ним еле мен том (в то му числі
національ ним пра вом), а як суміш за по зи че них еле ментів різних національ них
тра дицій, яка стає за галь но прий ня тою (тоб то міжнаціональ ним еле мен том).
Універ саль не пе ре хо дить зі сфе ри ідей у сфе ру прак ти ки, в то му числі політи -
ки і по зи тив но го пра ва, і втра чає філо софсь кий ха рак тер. У та ко му ба ченні
філо софія знач ною мірою втра чає ак тив ний твор чий ха рак тер і, оче вид но,
замість пре тензії на керівництво суспільни ми пе ре тво рен ня ми має вдо воль ни -
ти ся рол лю од но го зі спо собів їх осяг нен ня.

Вод но час зни кає впев неність у за ко номірності та од но спря мо ва ності за -
галь носвіто во го суспільно го роз вит ку, йо го од но значній де терміно ва ності, він
стає ре зуль та том впли ву кількох чин ників (національ на тра диція, політичні об -
ста ви ни, сутність за по зи че них еле ментів), діалек тич ним за своїм ха рак те ром,
і мо же ма ти аль тер на тивні варіан ти ево люції. 

По при не га тив не став лен ня ав то ра до ре цепції прин ци по во важ ли вою є са -
ма відмо ва від ідеї са мо роз вит ку суспільства і пра ва як ре зуль та ту національ -
них чи за галь носвіто вих за ко номірно с тей, виз нан ня істот но го по тенціалу про -
це су взаємовпли ву пра во вих си с тем. Ос танній фак тич но стає, по ряд зі спад -
коємністю у національній пра вовій тра диції, дру гим еле мен том роз вит ку по зи -
тив но го пра ва. 

Аналіз низ ки праць Е. Лерміньє різних років дає підста ви роз г ля ну ти про -
бле му ста нов лен ня в них еле ментів порівняль но го пра во знав ст ва. Ос нов ною в
цьо му про цесі, на на шу дум ку, ста ла транс фор мація філо софсь ко-пра во во го та
істо ри ко-пра во во го і фор му лю ван ня порівняль но-пра во во го підхо ду до пізнан -
ня пра ва. Ос но вою цьо го ста ло про го ло шен ня не то тож ності на леж но го і су що -
го, ево люції пра во вих ідей та пра во вих про цесів. Як що су ще має власні
об’єктивні при чинність та ево люцію, то на леж не вже не має об’єктив но го ха -
рак те ру, стає суб’єктив ною ре альністю, не чин ни ком тво рен ня пра ва, а пред -
ме том пізнан ня. Хо ча вче ний і ствер д жу вав, що істо рич ний роз ви ток пра ва має
пев ну спря мо ваність – роз крит тя ідеї сво бо ди осо би, а та кож вва жав за кра ще
ко ре лю ва ти роз ви ток пра ва і мо ралі (релігійної), але він відки нув де терміно -
ваність цьо го про це су при ро дою ре чей або Бо жою во лею. Е. Лерміньє фак тич -
но про го ло сив філо софію ли ше од ним з мож ли вих спо собів осяг нен ня ре аль -
ності, а не її домінан тою, відме жу вав пред ме ти пізнан ня філо софії та юри дич -
ної на уки. Відте пер у йо го ро зумінні філо софія роз гля дається як сфе ра іде аль -
но го, а юри дич на на ука ста ла раціональ ною. Ба зо вим для пізнан ня за галь но го
у праві вче ний про го ло сив порівняль ний та істо рич ний підхо ди, філо софія ж
пра ва по вин на бу ла ма ти спра ву з ре зуль та та ми досліджень порівняль но го за -
ко но дав ст ва та історії порівняль них за ко но давств. 

Пізніше Е. Лерміньє пред ста вив уже замість філо софії універ салізму філо -
софію відмінно с тей і різно маніття у праві. На томість універ саль не зміни ло
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свій ха рак тер із суб’єктив но го на об’єктив ний, ста ло про це сом у ме жах по зи -
тив но го пра ва. Виз на чен ня за галь но го у праві ви па ло зі сфе ри філо софії пра -
ва й увійшло до сфе ри порівняль но го за ко но дав ст ва. 

Фор му ван ня дослідни ком ав торсь ко го ба чен ня порівняль но-пра во во го
підхо ду мож на спо с теріга ти у праці 1836 р. «Що до ме то ду історії порівняль -
них за ко но давств», в якій він ви раз но по сту лює виз нан ня порівняль но го за ко -
но дав ст ва на укою. Ха рак тер но, що Е. Лерміньє вва жав існу ван ня та кої на уки
даністю, яка не підля гає сумніву. 

Е. Лерміньє за про по ну вав замість двох еле ментів пізнан ня пра ва, які він
роз гля дав раніше (філо софсь ко го та істо рич но го), три еле мен ти – за галь не, ок -
ре ме та істо рич ний підхід. При цьо му перші два еле мен ти ма ло ос мис лю ва ти
порівняль не за ко но дав ст во – на ос нові тре ть о го еле мен та, який про по ну ва ла
історія пра ва. Поєднан ня пер шо го і дру го го еле ментів з третім фор му ва ло но -
ву міждис циплінар ну сфе ру на уко вих досліджень і на уко во го знан ня –
«історію порівняль них за ко но давств» (те, що пізніше кон сти ту ю ва ло ся як
порівняль на історія пра ва). Се ред особ ли вих ме тодів, які ви ко ри с то ву ють ся
при вив ченні цієї сфе ри, він відзна чив діах рон не порівнян ня, яке, оче вид но,
ра зом із пре зумпцією вче но го що до стадіаль ності роз вит ку пра ва, мог ло ста ти
по чат ком роз роб ки істо ри ко-ти по логічно го підхо ду. Зв’язок порівняль но го за -
ко но дав ст ва і цієї но вої сфе ри досліджень з філо софією пра ва Е. Лерміньє ба -
чив як вер ти каль ний: ос тан ня є більш ви со кою фор мою уза галь нен ня ре зуль -
татів їх досліджень. 

Іншим виміром ста нов лен ня еле ментів порівняль но го пра во знав ст ва у пра -
цях Е. Лерміньє ста ло фор му лю ван ня йо го пред ме та, а са ме: національ но го
пра ва та взаємодії пра во вих си с тем. Національ не в праві вче ний роз гля дав як
ре зуль тат фор му ван ня нації як ок ре мої осо би с тості, якій при та ман ний особ ли -
вий національ ний дух – усвідо млен ня сво го унікаль но го шля ху роз вит ку, а та -
кож відмінний спосіб мис лен ня, філо соф ст ву ван ня, пра во тво рен ня.
Національ не в праві та йо го пізнан ня (че рез порівнян ня) про го ло ше но ним
пріори тет ним пред ме том досліджен ня, універ саль не не домінує над
національ ним, а тен денція до універ салізації не роз гля дається як даність.
Національ не пе ре ста ло бу ти фор мою універ саль но го, на томість – са мостійним
виміром пра во вої ре аль ності. 

Всесвітня ево люція пра во вих учень фак тич но пе ре ста ла роз гля да ти ся як
чин ник роз вит ку національ но го пра ва, во но має власні за ко номірності та ди -
наміку, а се ред йо го чин ників на зва но тра дицію (істо рич ний еле мент, спад -
коємність), політич не жит тя, а та кож взаємодію із за рубіжни ми пра во ви ми си -
с те ма ми. Універ салізація, яка роз гля да ла ся вже як об’єктив ний міжнаціональ -
ний про цес, в ос нові яко го – взаємодія по зи тив но го пра ва, фак тич но бу ла про -
го ло ше на шкідли вою для світо во го пра во во го роз вит ку. На томість бу ло по сту -
ль о ва но цінність національ них відмінно с тей у праві. 

Уче ний вка зу вав на два чин ни ки пра во во го роз вит ку – спад коємність у ме -
жах пра во вої си с те ми та взаємовплив та ких си с тем. Він за про по ну вав та кож
те орію циклічності ре цепції та акуль ту рації еле ментів за рубіжно го пра ва.

Аналіз праць уче но го різно го ча су дав змо гу виз на чи ти, що порівняль но-
пра во вий підхід до пізнан ня пра ва в них сфор му вав ся між 1834 і 1836 рр., тоб -

391РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства



то про тя гом пер ших двох років ви кла дан ня ним пред ме та «Історія порівняль -
них за ко но давств». Це дає змо гу при пу с ти ти, що вже сфор мо ва ний філо соф
пра ва Е. Лерміньє транс фор му вав ся у ком па ра тивіста в ре зуль таті си с те ма тич -
но го оп ра цю ван ня фак тич но го ма теріалу для своїх лекцій. На жаль, йо го
опубліко вані праці не да ють іншо го по яс нен ня та ким суттєвим змінам у йо го
на уко вих по гля дах са ме в цей час, ад же вче ний не по слав ся на дже ре ла ос -
танніх. Вод но час мо же мо ствер д жу ва ти, що Е. Лерміньє у пра цях 1836 р. фак -
тич но за пе ре чив ідеї В. Кузіна та А. Жур де на, які ча ст ко во прий мав раніше, а
та кож ос новні аксіоми істо рич ної шко ли пра ва (окрім виз нан ня національ но го
пра ва ос нов ним пред ме том досліджен ня, ідея чо го ви ник ла до Ф. Савіньї та
роз ви ва ла ся й інши ми шко ла ми пра во вої дум ки). 

Підсу мо ву ю чи, за зна чи мо, що зна чен ня ідей Е. Лерміньє для ста нов лен ня
порівняль но го пра во знав ст ва по ля гає у фор му лю ванні ним, хай навіть схе ма -
тич но му, ос нов них еле ментів те о ре ти ко-ме то до логічних за сад цієї на уки:
порівняль но го ме то до логічно го підхо ду (за пе ре чен ня ме тафізич но го де -
термінізму в праві, виз нан ня об’єктив ної зу мов ле ності за галь но го та ок ре мо го
в по зи тив но му праві, ви о крем лен ня порівнян ня як особ ли во го ви ду осяг нен ня
пра ва і виз на чен ня йо го місця се ред інших видів пізнан ня), пред ме та
досліджен ня (кон цепція національ но го по зи тив но го пра ва, ме ханізм
взаємозв’язків між пра во ви ми си с те ма ми), об’єкта досліджен ня (ав торсь ке ба -
чен ня за галь но го і ок ре мо го у пра во во му роз вит ку), ме то до логії і ме то ди ки
порівняль но го досліджен ня пра ва.
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philosophique des législations comparées // Bulletin des lois du Royaume de France. – IXe
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Р. 42. 14. Ibid. – Р. 47, 49, 51. 15. Lerminier E. De l’enseignement des législations
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P. 1836. – (Усі цитати подаються за перекладом цього тексту М. В. Захарової за нашою
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УДК 341.2; 341.231.14
М. М. ТОВТ,

кан ди дат юри дич них на ук

ЗМІСТ ПО НЯТ ТЯ «ДИС КРИМІНАЦІЯ» ТА ПРИН ЦИ ПИ 
НЕ ДИС КРИМІНАЦІЇ У СУ ЧАС НО МУ МІЖНА РОД НО МУ ПРАВІ

У статті дослідже но сутність по нят тя «дис кримінація», про цес фор му ван ня і
ста нов лен ня міжна род но-пра во вої за бо ро ни дис кримінації, а та кож пи тан ня
відповідаль ності дер жав за не до три ман ня своїх зо бов’язань що до за без пе чен ня рівно -
прав’я та рівних мож ли во с тей для осіб, які зна хо дять ся під їх юри с дикцією. Ро бить ся
вис но вок, що після Дру гої світо вої війни в про цесі ста нов лен ня міжна род но-пра во вих
норм у сфері за хи с ту прав лю ди ни ут во рив ся ор ганічний зв’язок між за бо ро ною дис -
кримінації і за без пе чен ням рівно прав’я, а в універ сальній си с темі за хи с ту прав лю ди ни
відбу ло ся ста нов лен ня но во го прин ци пу пра ва – прин ци пу не дис кримінації. Ствер д -
жується, що у чин них кон венціях зна хо ди мо ви черп не тлу ма чен ня по нят тя дис кри -
мінації, що відкри ває шлях до ут во рен ня дієвої си с те ми при му шу ван ня дер жав до пова -
ги рівно прав’я та рівних мож ли во с тей осіб, які пе ре бу ва ють під їх юри с дикцією.

Клю чові сло ва: дис кримінація, не дис кримінація, за бо ро на дис кримінації, рівність
прав, рівне по во д жен ня, рівність мож ли во с тей, по зи тив на дис кримінація.

Товт М. М. Со дер жа ние по ня тия «дис кри ми на ция» и прин цип не дис кри ми на -
ции в со вре мен ном меж ду на род ном пра ве

В ста тье ис сле ду ет ся сущ ность по ня тия «дис кри ми на ция», про цесс фор ми ро ва -
ния и ста нов ле ния меж ду на род но-пра во во го за пре та дис кри ми на ции, а так же во прос
от вет ст вен но с ти го су дарств за не вы пол не ние сво их обя за тельств в ча с ти обес пе че -
ния рав но пра вия и рав ных воз мож но с тей для лиц, ко то рые на хо дят ся под их юри с дик -
ци ей. Де ла ет ся вы вод, что по сле Вто рой ми ро вой вой ны в про цес се ста нов ле ния норм
в сфе ре за щи ты прав че ло ве ка со зда лась ор га ни че с кая связь меж ду за пре том дис кри -
ми на ции и обес пе че ни ем рав но пра вия, а в уни вер саль ной си с те ме за щи ты прав че ло ве -
ка про изо ш ло ста нов ле ние но во го прин ци па пра ва – прин ци па не дис кри ми на ции.
Утверж да ет ся, что в дей ст ву ю щих кон вен ци ях на хо дим ис чер пы ва ю щее тол ко ва ние
по ня тия дис кри ми на ции, что от кры ва ет путь к со зда нию дей ст вен ной си с те мы
принуж де ния го су дарств к ува же нию рав но пра вия и рав ных воз мож но с тей для лиц,
кото рые на хо дят ся под их юри с дик ци ей.

Клю че вые сло ва: дис кри ми на ция, не дис кри ми на ция, за прет дис кри ми на ции, рав -
ность прав, рав ность по ве де ния, рав ность воз мож но с тей, по зи тив ная дис кри ми на ция.

Tovt М. М. The meaning of "discrimination" and the principle of non-discrimination
in contemporary international law

The article examines the essence of the concept of discrimination, the formation and
development of the international legal prohibition of discrimination and the issue of liability
for failure to comply with its obligations to ensure equal rights and equal opportunities for
persons under their jurisdiction. Concluded that after the Second World War in the process of
making standards in the protection of human rights, to create an organic link between the pro-
hibition of discrimination and equality, and in the universal system of human rights protection
was the formation of a new principle of law – the principle of non-discrimination. Argues that
in the current Convention is a comprehensive interpretation of the concept of discrimination.
Which in turn opens the way for the establishment of an effective system of enforcement for
the respect of equal rights and equal opportunities for those who are under their jurisdiction.
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Key words: discrimination, non-discrimination, prohibition of discrimination, equal
rights, equal treatment, equal opportunities, positive discrimination.

У За ува жен нях за галь но го по ряд ку, до ку менті, прий ня то му на сесії Коміте -
ту з еко номічних, соціаль них і куль тур них прав у 2009 р.1, зо к ре ма, вста нов ле -
но, що «Дис кримінація підри ває здійснен ня еко номічних, соціаль них та куль -
тур них прав для знач ної ча с ти ни на се лен ня світу. Еко номічне зро с тан ня са мо
по собі не при ве ло до ста ло го роз вит ку, й ок ремі осо би і гру пи осіб і далі сти -
ка ють ся із соціаль но-еко номічною нерівністю, що ча с то-гу с то зу мов ле но
укоріне ни ми істо рич ни ми та су ча сни ми фор ма ми дис кримінації».

Що ж це за яви ще, яке, на дум ку по важ них ек с пертів, так шко дить пра вам
лю ди ни в су час но му світі? Сло во дис кримінація по хо дить від ла тинсь ко го
discrimination, що оз на чає розрізнен ня, розділен ня, відо крем лен ня – у зви чай -
но му, пер вин но му ро зумінні це сло во мож на тлу ма чи ти як свідо ме не спри ят -
ли ве, не га тив не розрізню ван ня ок ре мих фізич них та юри дич них осіб або їх
груп, дер жа ви, або декількох дер жав порівня но або сто сов но інших подібних
їм суб’єктів. У су час но му пра во во му вченні цей термін тісно пов’яза ний з
прин ци пом не дис кримінації, який є ос но во по лож ним у су часній до к т рині
міжна род но-пра во во го за хи с ту прав лю ди ни2.

Під по нят тям дис кримінації мо же ро зуміти ся та кож будь-яка нерівність (не
тільки юри дич на), що пов’яза на з відмінним від за галь но прий ня то го по во д -
жен ням з пев ною гру пою осіб, які різнять ся від ре ш ти, або більшості на се лен -
ня пев ної країни, або місце вості за оз на ка ми ра си, ко ль о ру шкіри, мо ви,
релігії, політич них та інших пе ре ко нань, національ но го та соціаль но го по хо д -
жен ня то що; або на лежністю до ок ре мих враз ли вих верств на се лен ня за ста те -
ви ми (жінки), віко ви ми (діти, лю ди по хи ло го віку) оз на ка ми, ста ном здо ров’я
(інваліди), ста те ви ми упо до бан ня ми то що. В юри дич но му зна ченні «не спри ят -
ли вим» по во д жен ням вва жається та кий стан справ, ко ли осо би, які на ле жать
до пев ної гру пи, у то тож них си ту аціях во лодіють мен ши ми, об ме же ни ми
(суб’єктив ни ми) пра ва ми і/або обов’яз ка ми, ніж осо би, на лежні до ре ш ти, або
більшості на се лен ня країни, або місце вості. Ха рак тер но, що дис кримінація
мо же ма ти місце не тільки на підставі юри дич них при писів (юри дич на дис -
кримінація) і/або дій чи бездіяль ності влад них ор ганів і їх по са до вих чи служ -
бо вих осіб, а й внаслідок зви чаєвих пра вил суспільної по ведінки (зви чаєва
дис кримінація).

До най по ши реніших форм про яву дис кримінації на ле жать: ра со ва – ути с -
ки пред став ни ка ми однієї ра си пред став ників іншої; се г ре гація – соціаль на
ізо ляція індивідів і/або спільнот, як пра ви ло, за оз на ка ми ра си, етнічної, націо -
наль ної, релігійної, кла со вої на леж ності; ан ти семітизм – про яв національ ної
та релігійної не тер пи мості до євреїв; нерівність у тру до вих відно си нах сто сов -
но жінок і чо ловіків, гро ма дян і не гро ма дян дер жа ви, підлітків, до рос лих, лю -
дей по хи ло го віку то що; у сфері на вчан ня: на при клад, при до ступі до різних
рівнів освіти, освіти рідною мо вою то що; подвійні стан дар ти – відмінний
підхід що до оцінки по ведінки, прав та обов’язків ок ре мих ка те горій на се лен -
ня, іно земців. Най по творніши ми фор ма ми дис кримінації вва жа ють ся ре жи ми
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апар теїду і фа шиз му, в яких ра со ва дис кримінація закріплюється на рівні за ко -
но дав ст ва.

За сто су ван ня у зовнішньо е ко номічних відно си нах дис кримінації про яв -
ляється у відмові однієї країни іншій у на данні пільг і пе ре ваг, які во на за зви -
чай на дає іншим зовнішньо е ко номічним парт не рам. Крайнім про явом та кої
дис кримінації є ем бар го – за бо ро на на ввіз чи вивіз то варів, або їх пев но го
різно ви ду на ри нок країни або з країни, що дис кримінується.

В су часній пра вовій до к т рині за бо ро на дис кримінації, або до три ман ня
прин ци пу не дис кримінації, тісно пов’яза на з ви мо гою за хи с ту прав лю ди ни та
га ран ту ван ням рівності у пра вах для кож но го. Ор ганічний зв’язок між за бо ро -
ною дис кримінації в міжна род но му праві та за без пе чен ням рівно прав’я ут во -
рюється у про цесі ство рен ня міжна род но-пра во вих норм у сфері за хи с ту прав
лю ди ни після Дру гої світо вої війни3. З прий нят тям Ста ту ту ООН ви мо га
рівно прав’я і за бо ро на дис кримінації ста ють ча с ти ною універ саль но го міжна -
род но го пра ва. В пре ам булі Ста ту ту вка зується на не обхідність ут вер д жен ня
віри у рівно правність чо ловіків і жінок, а в ча с тині 3 статті 1 на го ло шується,
що ООН має на меті здійсню ва ти міжна род не співробітництво «у за охо ченні
та роз вит ку по ва ги до прав лю ди ни й ос нов них сво бод для всіх, без розрізнен -
ня ра си, статі, мо ви та релігії». У статті 1 За галь ної дек ла рації прав лю ди ни
1948 р. про го ло шується, що «всі лю ди на ро д жу ють ся вільни ми і рівни ми у
своїй гідності та пра вах», а у статті 2 виз на ча ють ся її оз на ки, які у жод но му
разі не мо жуть слу гу ва ти підста вою їх об ме жен ня. До них на ле жать: колір
шкіри, стать, мо ва, релігія, політичні або інші пе ре ко нан ня, національ не чи
соціаль не по хо д жен ня, май но ве або ста но ве по ло жен ня, а та кож країна чи те -
ри торія по хо д жен ня лю ди ни. Стан дар ти прав лю ди ни в цій Дек ла рації на ле -
жать кож но му не за леж но від будь-яких інших об ста вин. От же, в Дек ла рації,
по ряд із виз на чен ням за галь но го рівно прав’я лю дей, про го ло шується та кож
пра во кож но го на ко ри с ту ван ня пра ва ми, які містять ся в ній, без будь-якої дис -
кримінації. Вод но час у статті 7 цьо го до ку мен та про го ло шується, що «Всі лю -
ди рівні пе ред за ко ном і ма ють пра во, без будь-якої різниці, на рівний їх за хист
за ко ном». А та кож, що «Усі лю ди ма ють пра во на рівний за хист, від якої б то
не бу ло дис кримінації, що по ру шує цю Дек ла рацію, і від яко го б то не бу ло
підбу рю ван ня до та кої дис кримінації».

Ви ще на ве дені по ло жен ня Ста ту ту ООН та За галь ної дек ла рації прав лю ди -
ни зна хо дять свій роз ви ток та уточ ню ю че тлу ма чен ня у низці міжна род них
кон венцій. Міжна род ний пакт про гро ма дянські і політичні пра ва 1966 р. зо -
бов’язує дер жа ви-учас ниці по ва жа ти і за без пе чу ва ти пра ва, що містять ся в
ньо му, «без будь-якої різниці що до ра си, ко ль о ру шкіри, статі, мо ви, релігії,
політич них чи інших пе ре ко нань, національ но го чи соціаль но го по хо д жен ня,
май но во го ста ну, на ро д жен ня, чи іншої об ста ви ни» (ча си на 1 статті 2), а стат -
тя 26 містить та кож при пис, що «Всі лю ди є рівни ми пе ред за ко ном і ма ють
пра во без будь-якої дис кримінації на рівний за хист за ко ну».

В рам ках ООН та її спеціалізо ва них ус та нов прий ня то низ ку дек ла рацій та
кон венцій у сфері за хи с ту від дис кримінації сто сов но особ ли во враз ли вих
верств на се лен ня та ок ре мих сфер суспільних відно син. Се ред них: Міжна род -

395РОЗДІЛ 8 • Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства



на кон венція про ліквідацію всіх форм ра со вої дис кримінації 1965 р. (на бу ла
чин ності 04.01.1969 р., ра тифіко ва на Ук раїною 21.01.1969 р.); Кон венція ООН
про ліквідацію всіх форм дис кримінації що до жінок 1979 р. (на бу ла чин ності
03.09.1981 р., ра тифіко ва на Ук раїною 12.03.1981 р.); Кон венція ЮНЕ С КО про
бо роть бу з дис кримінацією в га лузі освіти 1960 р. (на бу ла чин ності
22.05.1962 р., зо к ре ма для Ук раїни – 19.12.1962 р.); Кон венція МОП № 111
сто сов но дис кримінації у сфері праці 1958 р. (на бу ла чин ності 15.06.1960 р.,
ра тифіко ва на Ук раїною 30.06.1961 р.); Кон венція про пра ва інвалідів 2006 р.
(набу ла чин ності 03.05.2008 р., ра тифіко ва на Ук раїною 16.12.2009 р.), Дек ла -
рація про ліквідацію усіх форм не тер пи мості та дис кримінації на ос нові релігії
та пе ре ко нань 1981 р.; Дек ла рація про пра ва осіб, що на ле жать до національ -
них або етнічних, релігійних та мов них мен шин 1992 р.

З ме тою од но знач но го тлу ма чен ня змісту по нят тя дис кримінації ці кон -
венції містять її виз на чен ня для відповідних сфер ре гу лю ван ня. На при клад,
відповідно до статті 1 Міжна род ної кон венції про ліквідацію всіх форм ра со -
вої дис кримінації 1965 р. «вислів «ра со ва дис кримінація» оз на чає будь-яке
розрізнен ня, ви ня ток, об ме жен ня чи пе ре ва гу, ос но вані на оз на ках ра си, ко ль -
о ру шкіри, ро до во го, національ но го чи етнічно го по хо д жен ня, ме тою або
наслідком яких є зни щен ня або при мен шен ня виз нан ня, ви ко ри с тан ня чи
здійснен ня на рівних за са дах прав лю ди ни та ос нов них сво бод у політичній,
еко номічній, соціальній, куль турній чи будь-яких інших га лу зях суспільно го
жит тя».

З ме тою за без пе чен ня на леж но го кон тро лю за ви ко нан ням дер жа ва ми взя -
тих на се бе зо бов’язань у кожній з цих кон венцій пе ред ба че но ство рен ня інсти -
туціональ но го ор га ну моніто рин гу. Як пра ви ло, ут во рю ють ся во ни у формі
коміте ту, на при клад: Комітет з ліквідації ра со вої дис кримінації, Комітет з
ліквідації дис кримінації жінок, з виз на чен ням ме ти діяль ності, по вно ва жень,
про це ду ри прий нят тя рішень. Так, на при клад, згідно зі стат тею 34 Кон венції
про пра ва інвалідів 2006 р. ут во рюється Комітет з прав інвалідів у складі 18
осіб, які оби ра ють ся дер жа ва ми-учас ни ця ми з вра ху ван ням спра вед ли во го ге -
о графічно го роз поділу, пред став ництва різних форм цивілізацій та ос нов них
пра во вих си с тем, зба лан со ва но го ста те во го пред став ництва та участі ек с -
пертів-інвалідів терміном на чо ти ри ро ки. Чле ни Коміте ту ви с ту па ють в осо -
бистій якості і ма ють пра во бу ти пе ре об ра ни ми ли ше один раз. Комітет упов -
но ва же ний роз гля да ти до повіді дер жав, які на да ють ся ни ми че рез Ге не раль но -
го Се к ре та ря ООН (стат тя 36). Ос нов ною ви мо гою за зна че них кон венцій є ви -
ко нан ня дер жа ва ми-учас ни ця ми зо бов’язань що до вжит тя ни ми за ко но дав чих,
су до вих, адміністра тив них та інших за ходів, за до по мо гою яких втілю ють ся в
жит тя по ло жен ня цих кон венцій. В той же час міжна род но-пра во ва
відповідальність або санкції у ви пад ку кон ста тації за зна че ни ми коміте та ми не -
ви ко нан ня дер жа ва ми зо бов’язань, що містять ся у ви ще на ве де них кон венціях,
не пе ред ба чені.

За бо ро на дис кримінації знай ш ла свій по даль ший роз ви ток, зо к ре ма, в рам -
ках Євро пейсь кої си с те ми за хи с ту прав лю ди ни. Порівня но із За галь ною дек -
ла рацією прав лю ди ни 1948 р. пе релік оз нак, на підставі яких за бо ро няється
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об ме жен ня у пра вах, у статті 14 Євро пейсь кої кон венції про за хист прав і ос -
но во по лож них сво бод лю ди ни 1950 р. (на бу ла чин ності 03.09.1953 р., ра -
тифіко ва на Ук раїною 17.07.1997 р.), до пов не но на лежністю осо би до
національ ної мен ши ни. В пре ам булі Євро пейсь кої соціаль ної хартії 1961 р.
(на бу ла чин ності 26.02.1965 р., ра тифіко ва на Ук раїною 14.09.2006 р.) вста нов -
ле но за бо ро ну дис кримінації, яку слід за сто со ву ва ти що до всіх прав, пе ред ба -
че них у ній. Ме тою Хартії є на дан ня спеціаль но го за хи с ту дітям, підліткам, а
та кож пра цю ю чим жінкам, особ ли во у ви пад ку ма те рин ст ва (пунк ти 7, 8 ча с -
ти ни І та статті 7, 8, 17). Пе ред ба че на та кож по зи тив на дис кримінація осіб з
фізич ни ми і ро зу мо ви ми ва да ми у сфе рах про фесійно го на вчан ня та пра цев ла -
ш ту ван ня (стат тя 15). Про то ко лом № 12 2000 р. до Євро пейсь кої кон венції
1950 р. (ра тифіко ва на Ук раїною 09.02.2006 р.) вста нов ле но за галь ну за бо ро ну
дис кримінації сто сов но здійснен ня будь-яко го пе ред ба че но го за ко ном пра ва
будь-яким ор га ном дер жав ної вла ди. Це оз на чає мож ливість звер нен ня до
Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни (далі ЄСПЛ) з будь-яко го пи тан ня, пов’яза -
но го з по ло жен ням внутрішньо го пра ва дер жа ви, дії чи бездіяль ності ор га ну
дер жав ної вла ди, яка при зве ла до дис кримінації; вод но час це оз на чає та кож
вста нов лен ня відповідаль ності дер жа ви за по ру шен ня своїх зо бов’язань що до
не дис кримінації. Цей Про то кол на дає мож ливість ЄСПЛ досліджу ва ти ви пад -
ки опо се ред ко ва ної та при хо ва ної дис кримінації, а та кож знач но роз ши рює йо -
го мож ли вості у сфері за хи с ту еко номічних і соціаль них прав лю ди ни. Пре це -
дент не пра во, що ут во рюється йо го рішен ня ми, сприяє тлу ма чен ню та ких
клю чо вих по нять, як дис кримінація, рівне по во д жен ня, вмо ти во ва не
відрізнен ня (по зи тив на дис кримінація) то що. У світлі рішень ЄСПЛ стає зро -
зумілим, що з юри дич но го по гля ду за бо ро на дис кримінації і рівність є дво ма
бо ка ми однієї ме далі: пра во на рівність є суб’єктив ним пра вом осо би, тоді як
здійснен ня за ходів що до за бо ро ни дис кримінації є обов’яз ком усіх інших. Стає
зро зумілим і те, що ре аль на рівність між осо ба ми, які від на ро д жен ня різнять -
ся між со бою за своїми при род ни ми оз на ка ми статі, віку, ра си то що, тоб то фак -
тич не здійснен ня прав лю ди ни, у ба га ть ох ви пад ках стає мож ли вим в ре зуль -
таті за сто су ван ня по зи тив них за ходів, спря мо ва них на ком пен сацію та кої
об’єктив ної нерівності. Та ким чи ном, відповідно до су час ної пра во вої до к т ри -
ни і прак ти ки дис кримінаційним ста ном вва жається та кож си ту ація, що ха рак -
те ри зується відсутністю рівності мож ли во с тей що до до сту пу й ко ри с ту ван ням
суспільни ми, куль тур ни ми, еко номічни ми, соціаль ни ми та інши ми бла га ми й
ре сур са ми, які є до ступ ни ми для ре ш ти або більшості на се лен ня. 

Са ме то му за бо ро на дис кримінації (не дис кримінація) нині оз на чає не
тільки відсутність, за бо ро ну за ко но дав чих при писів, спря мо ва них на не га тив -
не розрізнен ня (за без пе чен ня рівно прав’я), а й за сто су ван ня, при по требі,
спеціаль них підтри му ю чих і за охо чу валь них за ходів, що ма ють на меті ство -
рен ня умов для рівних мож ли во с тей осо бам, які з не за леж них від них
об’єктив них об ста вин опи ня ють ся в нерівних з інши ми умо вах, тоб то за сто су -
ван ня по зи тив ної дис кримінації. Згідно з Лімбурзь ки ми прин ци па ми (п. 39 За -
ключ но го до ку мен та на ра ди ек с пертів «Лімбурзькі прин ци пи здійснен ня
Міжна род но го пак ту про еко номічні, соціальні та куль турні пра ва», Лімбурзь -
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кий універ си тет, Ма а с т рихт, Нідер лан ди, 1986)4, дис кримінацією не вва жа -
ють ся спеціальні за хо ди, вжиті з єди ною ме тою – га ран ту ва ти на леж ний роз -
ви ток виз на че них груп чи ок ре мих осіб, що по тре бу ють за хи с ту для то го, щоб
за без пе чи ти їм мож ливість рівно го ко ри с ту ван ня еко номічни ми, соціаль ни ми
і куль тур ни ми пра ва ми, за умо ви, що такі за хо ди не спри чи ня ють ство рен ня
ізо ль о ва них си с тем прав для різних груп суспільства і що їх за сто су ван ня бу -
де при пи не но з до сяг нен ням вста нов ле ної ме ти. Да не пра ви ло за сто со вується,
на при клад, у про цесі ре алізації про грам бо роть би з наслідка ми дис кримінації.

Ук раїна є учас ни цею ос нов них універ саль них до го ворів та до го ворів Ра ди
Євро пи, відповідно до яких во на взя ла на се бе зо бов’язан ня що до на леж но го
ви ко нан ня їх по ло жень, зо к ре ма у сфері за бо ро ни дис кримінації. Зга дані ви ще
міжна род но-пра вові ак ти є чин ни ми для Ук раїни, їх по ло жен ня є ча с ти ною
національ но го за ко но дав ст ва, а та кож тією чи іншою мірою імпле мен то вані
національ ни ми за ко но дав чи ми ак та ми.

Ви ще на ве де не дає нам підста ви кон ста ту ва ти, що після Дру гої світо вої
війни в про цесі ста нов лен ня міжна род но-пра во вих норм у сфері за хи с ту прав
лю ди ни ут во рив ся ор ганічний зв’язок між за бо ро ною дис кримінації і за без пе -
чен ням рівно прав’я, а в універ сальній си с темі за хи с ту прав лю ди ни відбу ло ся
ста нов лен ня но во го прин ци пу пра ва – прин ци пу не дис кримінації. Мо же мо
ствер д жу ва ти та кож, що у низці кон венцій зна хо ди мо ви черп не тлу ма чен ня
по нят тя дис кримінації, що відкри ває шлях до ут во рен ня дієвої си с те ми при му -
шу ван ня дер жав до по ва ги рівно прав’я та рівних мож ли во с тей осіб, які пе ре -
бу ва ють під їх юри с дикцією.

1. Ко ми тет по эко но ми че с ким, со ци аль ным и куль тур ным пра вам. За ме ча ние об ще -
го по ряд ка № 20, Не дис кри ми на ция эко но ми че с ких, со ци аль ных и куль тур ных прав
(пункт 2 ста тьи 2 Меж ду на род но го пак та об эко но ми че с ких, со ци аль ных и куль тур ных
пра вах), E/C.12/GC/20, 2 ию ля 2009. Со рок вто рая сес сия, Же не ва, 4–22 мая 2009 го да,
Пункт 3 по ве ст ки дня. 2. Стец ко С. В. Дис кримінація // Юри дич на ен цик ло педія: в 6 т.
/ ред.кол.: Ю. С. Шем шу чен ко (го ло ва) та ін. – К.: Вид-во «Ук раїнська ен цик ло педія»
ім. М. П. Ба жа на, 1998–2002. – Т 2: Д–Й. 3. Bokorné Szegő Hanna, Környei Ágnes. A
diszkrimináciу fogalmának modern felfogása [Су час не уяв лен ня про за бо ро ну дис -
кримінації] // «Acta Humana» № 43, Budapest, 2001. – С. 7. 4. Лімбургські прин ци пи ре -
алізації Міжна род но го пак ту про еко номічні, соціальні і куль турні пра ва. Ма а с т рихт,
1986 [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://hro-uz.narod.ru/limburg.html.
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ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ 
АДМІНІСТРА ТИВ НО-ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НО ГО УС Т РОЮ УК РАЇНИ

Про аналізо ва но ос новні нор ма тив но-пра вові ак ти, що ре гу лю ють пи тан ня
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни, виз на че но по ло жен ня, які галь му -
ють роз ви ток те ри торіаль ної ор ганізації публічної вла ди (аси ме т ричність, ду алізм ви -
ко нав чої вла ди на місцях, не виз на ченість про це ду ри ут во рен ня та ліквідації
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць). 

Клю чові сло ва: адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій, адміністра тив но-те ри -
торіаль на оди ни ця, кон сти туція, місце ве са мо вря ду ван ня.

Кресина И. А., Коваленко А. А. Правовые основания административно-терри -

тори ального устройства Украины

Про ана ли зи ро ва ны ос нов ные нор ма тив но-пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие во про сы
ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва Ук ра и ны; оп ре де ле ны по ло же ния,
сдер жи ва ю щие раз ви тие тер ри то ри аль ной си с те мы пуб лич ной вла с ти (асим ме т рич -
ность, ду а лизм ис пол ни тель ной вла с ти на ме с тах, не о пре де лен ность про це ду ры со зда -
ния и лик ви да ции ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц). 

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во, ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, кон сти ту ция, ме ст ное са мо управ ле ние. 

Kresina I.A., Kovalenko A.A. The legal foundation of the Ukrainian territorial divi-

sion

The main legal acts on territorial division of Ukraine are analyzed; norms, which are the
main obstacles for development the territorial system of the public administration, are defined
(asymmetry, dualism of executive power on local level, unclear procedure of creation and abo-
lition of territorial units). 

Key words: territorial division, territorial unit, constitution, local governance. 

Не до ско на ла си с те ма нинішньо го адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою Ук раїни є не ли ше наслідком істо рич но го фор му ван ня те ри торії су час ної
дер жа ви, яке не обхідно при ве с ти у відповідність до по треб су час но го
суспільства, а й ре зуль та том не впо ряд ко ва ності, за старілості пра во вої ба зи її
функціону ван ня. 

Розділ 9

ПРОБЛЕМИ  ПРАВОВОЇ  ПОЛІТОЛОГІЇ



Аналіз Ос нов но го За ко ну Ук раїни дає підста ви виз на чи ти такі особ ли вості
те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни.

1. Виз нан ня су ве реніте ту Ук раїни над всією її те ри торією. У статті 2 Кон -
сти туції Ук раїни за зна че но, що те ри торія Ук раїни в ме жах існу ю чо го кор до ну
є цілісною і не до тор кан ною. За га лом те ри торія – невід’ємна оз на ка дер жав -
ності, про сто рові межі дер жав ної вла ди. Кон сти туція вста нов лює, що су ве -
ренітет Ук раїни по ши рюється на всю її те ри торію. Дер жа ва роз по ря д жається
всією те ри торією. Те ри торіаль не вер хо вен ст во – це по вно та й не за лежність
вла ди дер жа ви в ме жах своєї те ри торії. Крім то го, «зем ля, її над ра, ат мо сфер -
не повітря, водні та інші при родні ре сур си, які зна хо дять ся в ме жах те ри торії
Ук раїни, при родні ре сур си її кон ти нен таль но го шель фу, ви ключ ної (морсь кої)
еко номічної зо ни є об’єкта ми пра ва влас ності Ук раїнсько го на ро ду» (стат -
тя 13). Те ри торіаль ний су ве ренітет за без пе чується п. 14 Пе рехідних по ло жень
Кон сти туції Ук раїни, а са ме: «Ви ко ри с тан ня існу ю чих військо вих баз на те ри -
торії Ук раїни для тим ча со во го пе ре бу ван ня іно зем них військо вих фор му вань
мож ли ве на умо вах орен ди в по ряд ку, виз на че но му міжна род ни ми до го во ра ми
Ук раїни, ра тифіко ва ни ми Вер хов ною Ра дою Ук раїни».

2. Єдність і цілісність дер жав ної те ри торії. У статті 132 Кон сти туції Ук раї -
ни виз на че но, що те ри торіаль ний устрій Ук раїни ґрун тується на за са дах
єдності та цілісності дер жав ної те ри торії, поєднан ня цен т ралізації і де цен т -
ралізації у здійсненні дер жав ної вла ди, зба лан со ва ності соціаль но-еко -
номічно го роз вит ку регіонів, з ура ху ван ням їх істо рич них, еко номічних, еко -
логічних, ге о графічних і де мо графічних особ ли во с тей, етнічних і куль тур них
тра дицій. 

Єдність і цілісність дер жав ної те ри торії оз на чає, що скла дові ча с ти ни дер -
жа ви пе ре бу ва ють у не роз рив но му взаємно му зв’яз ку, ха рак те ри зу ють ся
внутрішньою єдністю, на сам пе ред спільною си с те мою дер жав ної вла ди – за ко -
но дав чих, ви ко нав чих, су до вих і кон троль но-на гля до вих ор ганів. Поєднан ня
цен т ралізації і де цен т ралізації в здійсненні дер жав ної вла ди про яв ляється в то -
му, що за цен т раль ни ми ор га на ми дер жа ви зберігається пра во охо ро ни і за без -
пе чен ня за галь но дер жав них інте ресів, а ре ш та функцій пе ре дається на нижчі
рівні уп равління, ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня. Цей прин цип та кож ви -
ма гає по шу ку оп ти маль ної мо делі поділу по вно ва жень між ор га на ми дер жав ної
вла ди та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, яка б спри я ла соціаль но-еко -
номічно му роз вит кові й за побіга ла ви ник нен ню не га тив них явищ і тен денцій у
відно си нах між цен т ром і регіона ми, зо к ре ма по яві се па ра тистсь ких про цесів. 

Зба лан со ваність соціаль но-еко номічно го роз вит ку регіонів з ура ху ван ням
їхніх істо рич них, еко номічних, еко логічних, ге о графічних і де мо графічних
особ ли во с тей, етнічних і куль тур них тра дицій пе ред ба чає: ди фе ренційо ва ний
підхід до вирішен ня пи тань оп ти маль но го еко номічно го роз вит ку; за без пе чен -
ня зба лан со ва ності соціаль но-еко номічно го роз вит ку регіонів, більшої їх інте -
г рації; по сту по ве вирівню ван ня соціаль но-еко номічно го жит тя; вра ху ван ня
істо  рич них, еко номічних, еко логічних, ге о графічних і де мо графічних особ ли -
во с тей, етнічних і куль тур них тра дицій у роз бу дові те ри торіаль но го ус т рою
Ук раїни.
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Виз нан ня Кон сти туцією цілісності те ри торії Ук раїни не пе ред ба чає са мо -
виз на чен ня або відторг нен ня тієї чи іншої її ча с ти ни, оскільки оз на ча ти ме по -
ру шен ня кон сти туційно го ла ду і мо же відбу ти ся ли ше в іншій, ніж існу ю ча,
дер жаві. Цей прин цип не мо же бу ти ви клю че ний з Кон сти туції, оскільки во на
не мо же бу ти зміне на, як що зміни спря мо вані на ліквідацію не за леж ності чи
на по ру шен ня те ри торіаль ної цілісності Ук раїни. Од нак стат тя 73 Кон сти туції
Ук раїни пе ред ба чає мож ливість зміни те ри торії Ук раїни, що вирішується ви -
ключ но все ук раїнським ре фе рен ду мом.

3. Унітарність. Ук раїна є унітар ною дер жа вою, що пе ред ба чає на явність
єди ної Кон сти туції (Кон сти туція Ав то ном ної Ре с публіки Крим прий ня та у
формі за ко ну Ук раїни), єди но го уп равлінсько го цен т ру, вер ти каль но-ієрар -
хічної струк ту ри влад них ус та нов і відно син ор ганів дер жав ної вла ди, єди ної
для всієї країни си с те ми пра ва, єди но го гро ма дян ст ва то що.

4. Жор ст ке закріплен ня існу ю чої си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но -
го ус т рою. У статті 133 Кон сти туції Ук раїни виз на че но, що си с те му
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни скла да ють: Ав то ном на Ре с -
публіка Крим (АРК), об ласті, рай о ни, міста, рай о ни в містах, се ли ща й се ла.
До скла ду Ук раїни вхо дять: АРК, Вінниць ка, Во линсь ка, Дніпро пе т ровсь ка,
До нець ка, Жи то мирсь ка, За кар патсь ка, За порізька, Іва но-Франківська,
Київська, Кіро во градсь ка, Лу гансь ка, Львівська, Ми ко лаївська, Одесь ка, Пол -
тавсь ка, Рівненсь ка, Сумсь ка, Тер нопільська, Харківська, Хер сонсь ка, Хмель -
ниць ка, Чер кась ка, Чернівець ка, Чернігівська об ласті, міста Київ та Се ва с то -
поль. Інак ше ка жу чи, адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни є
трирівне вим: ви щий рівень ста нов лять Ав то ном на Ре с публіка Крим, об ласті та
міста Київ і Се ва с то поль; се редній – рай о ни й міста об лас но го підпо ряд ку ван -
ня; ниж чий – рай о ни в містах, міста рай он но го підпо ряд ку ван ня, се ли ща і се -
ла. Та ка схе ма по кла де на в ос но ву си с те ми дер жав них ор ганів і си с те ми місце -
во го са мо вря ду ван ня. На дум ку де я ких дослідників, це кон сти туційне по ло -
жен ня не кон сер вує існу ю чу си с те му адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
і стри мує її роз ви ток, а слу гує пра во вою ос но вою для ви ко ри с тан ня пе реліче -
ни ми суб’єкта ми своїх кон сти туційних прав, зо к ре ма пра ва на місце ве са мо -
вря ду ван ня, спеціаль не виз на чен ня ста ту су то що1. Це та кож свідчить про те,
що хо ча суб’єкти скла ду Ук раїни різнять ся ве ли чи ною те ри торії, чи сельністю
й гу с то тою про жи ван ня, Ос нов ний За кон про го ло шує рівно правність суб’єктів
як між со бою, так і у відно си нах із цен т раль ною вла дою.

5. Га ран то ваність місце во го са мо вря ду ван ня. Дер жа ва виз нає і га ран тує
місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні як од ну з форм на ро до влад дя (стат тя 7). Тоб -
то заміна місце во го са мо вря ду ван ня інсти ту та ми дер жав ної вла ди на місцях
мож ли ва ли ше шля хом вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни.

Як уже за зна ча ло ся, жор ст ке закріплен ня існу ю чої си с те ми адміністра тив -
но-те ри торіаль но го ус т рою у Кон сти туції Ук раїни і складність ме ханізму
зміни меж адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць, пе ред ба че но го По ло жен -
ням про по ря док вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою2,
уне мож лив лює їх оп тимізацію (у то му числі че рез ук руп нен ня) з ме тою фор -
му ван ня дієздат ної гро ма ди.
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Відповідно до Кон сти туції Ук раїни та По ло жен ня про по ря док вирішен ня
пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою ут во рен ня і ліквідація об ла с -
тей або інших те ри торіаль них оди ниць ви що го рівня про во дять ся Вер хов ною
Ра дою Ук раїни. Зо к ре ма, ли ше пар ла мен том здійснюється:

– вста нов лен ня і зміна меж, вста нов лен ня і пе ре не сен ня адміністра тив них
центрів об ла с тей в ме жах ус та нов чої функції шля хом прий нят тя ок ре мої по -
ста но ви Вер хов ної Ра ди за по дан ням відповідних об лас них рад;

– вста нов лен ня меж, вста нов лен ня і пе ре не сен ня адміністра тив них центрів
рай онів шля хом прий нят тя ок ре мої по ста но ви Вер хов ної Ра ди за по дан ням об -
лас них рад (зміна меж здійснюється че рез по дан ня відповідних рай он них,
міських (міст об лас но го зна чен ня) рад).

Що ж до ут во рен ня та ліквідації рай онів у містах, то згідно з рішен ням
Кон сти туційно го Су ду Ук раїни від 13.07.2001 р.3 до прий нят тя За ко ну Ук раїни
«Про адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій» це здійснюється міськи ми ра да -
ми са мостійно. Од нак ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня є підза кон ним інсти -
ту том, а от же, по винні діяти в по ряд ку та у формі, виз на че них за ко ном. Вод -
но час не існує жод но го пра во во го ак та, який би відно сив це до ком пе тенції
міських рад. За ко но дав ст вом за ни ми закріпле но пра во са мостійно го вста нов -
лен ня і зміни меж рай онів у місті, а за на яв ності рай он них у місті рад – за по -
дан ням ви ко нав чих комітетів відповідних рай он них у місті рад. 

Ут во рен ня і ліквідація сільрад, вста нов лен ня і пе ре не сен ня їх адміністра -
тив них центрів, вста нов лен ня і зміна меж сільрад про во дять ся об лас ною ра -
дою за по дан ням ви ко нав чих комітетів відповідних рай он них рад.

Відповідно до діючо го По ло жен ня про по ря док вирішен ня пи тань
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою відне сен ня на се ле них пунктів до ка -
те горії міст зі спеціаль ним ста ту сом, об лас но го, рай он но го зна чен ня, вста нов -
лен ня і зміна їх меж, а та кож зміна їх адміністра тив но го ста ту су про во дять ся
Вер хов ною Ра дою Ук раїни за по дан ням відповідних об лас них рад або Вер хов -
ної Ра ди АРК, міських (міст зі спеціаль ним ста ту сом рад). Зміна меж по се лен -
ня мож ли ва ли ше при ви яв ленні точ ки зо ру на се лен ня та за на яв ності зго ди
пред став ниць ко го ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня.

Відне сен ня на се ле них пунктів до ка те горії се лищ вста нов лен ня та зміна їх
меж, а та кож зміна їх адміністра тив но го ста ту су про во дять ся Вер хов ною Ра -
дою АРК, об лас ною ра дою, міською (міст зі спеціаль ним ста ту сом) ра дою за
по дан ням ви ко нав чих комітетів відповідних рай он них, міських (міст об лас но -
го зна чен ня) рад.

Об’єднан ня, виділен ня сільських на се ле них пунктів, а та кож зміна їх
адміністра тив но го ста ту су про во дять ся об лас ною ра дою за по дан ням
відповідних рай он них, міських рад.

Відповідно до По ло жен ня про по ря док вирішен ня пи тань адміністра тив но-
те ри торіаль но го ус т рою най ме ну ван ня і пе рей ме ну ван ня адміністра тив но-те -
ри торіаль них оди ниць (об ла с тей, рай онів, міст, се лищ, сіл) про во дить ся Вер -
хов ною Ра дою Ук раїни за по дан ням відповідних об лас них, міських (міст зі
спеціаль ним ста ту сом) рад, з ура ху ван ням за галь но дер жав них інте ресів, а та -
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кож ге о графічних, істо рич них, національ них, по бу то вих та інших місце вих
умов, дум ки місце во го на се лен ня. При най ме ну ванні, пе рей ме ну ванні об ла с -
тей, міст зі спеціаль ним ста ту сом здійснюється про це ду ра вне сен ня змін до
Кон сти туції Ук раїни.

По ло жен ня про по ря док вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри торіаль -
но го ус т рою пе ред ба чає, що на се лені пунк ти, які ма ють закріпле ну за ни ми те -
ри торію і на се лен ня, що постійно про жи ває в них, підля га ють обліку і
реєстрації. Облік існу ю чих і реєстрація но во у тво ре них адміністра тив но-те ри -
торіаль них оди ниць у ме жах кож ної об ласті про во дять ся, згідно із За ко ном Ук -
раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня», відповідною об лас ною ра дою, яка го тує
та пе ре дає відповідні до ку мен ти до Вер хов ної Ра ди.

Слід за зна чи ти, що не значні за розміром по се лен ня, які ма ють тим ча со ве
зна чен ня і не ста лий склад на се лен ня або є об’єкта ми служ бо во го при зна чен ня
в си с темі якої-не будь га лузі гос по дар ст ва (будівлі залізнич них служб, бу дин ки
лісників, шля хо вих майстрів, ба кен щиків, по льові ста ни, не ве ликі ме те о -
станції і т. ін.), та по оди нокі дво ри не є са мостійни ми на се ле ни ми пунк та ми і
лічать ся за ти ми на се ле ни ми пунк та ми, з яки ми во ни зв’язані в адміністра тив -
но му або те ри торіаль но му відно шенні. На се лені пунк ти, з яких виїха ли або пе -
ре се ли ли ся жи телі, підля га ють ви клю чен ню з обліко вих да них. З обліко вих да -
них ви клю ча ють ся та кож на се лені пунк ти, які вклю чені в межі міст, се лищ або
об’єднані з інши ми на се ле ни ми пунк та ми.

Рішен ня об лас них, міських (міст зі спеціаль ним ста ту сом) рад з пи тань
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою на би ра ють чин ності че рез де сять
днів після опубліку ван ня повідо млень про них у «Відо мо стях Вер хов ної Ра ди
Ук раїни».

Не до ско налість пра во во го ре гу лю ван ня пи тань адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїни спри чи ни ла по яву низ ки серй оз них про блем у
діяль ності ор ганів публічної вла ди, не га тив но впли ває на якість на дан ня
публічних по слуг гро ма дя нам, при зве ла до знач них дис про порцій у за без пе -
ченні соціаль них стан дартів у різних ку точ ках країни. 

1. Аси ме т ричність те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни, в ре зуль таті чо го різні
те ри торіальні оди ниці од но го рівня во лодіють різни ми пра ва ми: вищі те ри -
торіальні оди ниці – об ласті – ма ють вужчі пра ва, ніж Ав то ном на Ре с публіка
Крим, міста Київ та Се ва с то поль, де по ряд з місце ви ми ор га на ми дер жав ної
вла ди існу ють й інсти ту ти са мо вря ду ван ня, а по вноцінне са мо вря ду ван ня ре -
алізо ва но ли ше на рівні те ри торіаль них гро мад.

Нерівність по вно ва жень між АРК та об ла с тя ми при зво дить, з од но го бо ку,
до на ма ган ня цен т раль них ор ганів фак тич но прирівня ти АРК та Києва до ста -
ту су зви чай ної об ласті, а з іншо го – до на ма ган ня регіонів об лас но го рівня
підви щи ти свій ста тус. В ціло му це де с табілізує си с те му публічно го уп -
равління на регіональ но му рівні.

Існу ван ня міст різно го ста ту су при зво дить до ви ник нен ня пре це дентів ви -
мог що до підви щен ня їх адміністра тив но го ста ту су як од но го зі спо собів
швид ко го розв’язан ня внутрішніх соціаль но-еко номічних про блем функціону -
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ван ня міст. Не виз на ченість єди них стан дартів фор му ван ня ба зо вої оди ниці
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою – гро ма ди – ус клад нює уп равління
адміністра тив но-те ри торіаль ни ми оди ни ця ми, регіональ ним роз вит ком в Ук -
раїні за га лом.

2. Ду алізм ви ко нав чої вла ди на місце во му рівні. В адміністра тив но-те ри -
торіаль них оди ни цях ви що го (об ласть, місто зі спеціаль ним ста ту сом) і се ред -
нь о го рівнів (рай он, рай он у місті зі спеціаль ним ста ту сом) по ряд з місце ви ми
дер жав ни ми адміністраціями як місце ви ми ор га на ми дер жав ної ви ко нав чої
вла ди існу ють і те ри торіальні підрозділи цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла -
ди. І місцеві дер жавні адміністрації і те ри торіальні підрозділи цен т раль них
ор ганів ви ко нав чої вла ди ви с ту па ють як са мостійні ор ганізаційно-пра вові
струк ту ри і у зв’яз ку з функціями, по кла де ни ми на них, не суть
відповідальність за ефек тивність уп равління відповідни ми те ри торіями. Кон -
ку ру ю ча ком пе тенція при зво дить до при хо ва но го про ти сто ян ня, що іноді на бу -
ває фор ми конфлікту. 

3. Відсутність чітко виз на че ної про це ду ри ут во рен ня та ліквідації
адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць. Так, за діючи ми нор ма ми до міст
об лас но го зна чен ня мо жуть бу ти відне сені по се лен ня з на се лен ням по над 50
тис. чол., а до міст рай он но го зна чен ня – по над 10 тис. осіб. Од нак ця ви мо га
роз ми вається нор мою «як пра ви ло», що іноді при зво дить до відне сен ня до ка -
те горії та ких міст по се лень, які лед ве на ра хо ву ють відповідну кількість меш -
канців. В ре зуль таті ство рен ня міських те ри торіаль них гро мад відповідно до
цих норм при зве ло до знач них дис про порцій, що погіршує мож ли вості ке ру -
ван ня те ри торіями, про гно зу ван ня та вста нов лен ня стра тегічних за вдань їх
роз вит ку. Фак тич но 1/7 міст країни на ра хо ву ють мен шу кількість жи телів, з
них п’ять – до 3 тис. осіб (се ред них най мен ше місто Ук раїни – Угнів
Львівської об ласті – має 1008 жи телів). В Іва но-Франківській об ласті не до тя -
гу ють до по каз ни ка 10 тис. меш канців містб Га лич, Ярем че, Косів, Ти с ме ни ця,
Ро га тин, Тлу мач; у Лу ганській об ласті – Олек сандрівськ, Міусинськ, Но во дру -
жеськ, Привілля, Ал маз на, Ар темівськ, Зо ринськ. Схо жа си ту ація скла ла ся із
сільськи ми та се лищ ни ми гро ма да ми. На сьо годні більш як де ся ти містам із
чи сельністю на се лен ня мен ше ніж 20 тис. осіб на да но ста тус міст ре с -
публікансь ко го та об лас но го зна чен ня.

Особ ли во ак ту аль ною є відсутність по ряд ку ліквідації місце во го са мо вря -
ду ван ня у по се ленні, яке не здат не до йо го здійснен ня (є не са мо до статнім і не
в змозі сфор му ва ти ор га ни та по са до вих осіб). Та ка си ту ація є за ко номірним
ре зуль та том надмірної фраг мен то ва ності те ри торіаль них гро мад, пе ре важ на
більшість яких не має не обхідної ма теріаль ної та фінан со вої ба зи і не мо же її
ство ри ти, за без пе чи ти до статній інсти туційний та ка д ро вий по тенціал для
ефек тив но го здійснен ня функцій місце во го са мо вря ду ван ня. Про тя гом періоду
не за леж ності за відсут ності си с тем но го підхо ду до роз бу до ви місце во го са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні по ча ли ак тив но подрібню ва ти ся рай о ни й сільські ра ди.
Зо к ре ма, з 1991 до 2006 рр. кількість сільрад зрос ла май же на 800 оди ниць. А
для пе ре важ ної більшості сільських та се лищ них гро мад об сяг до тацій з дер -
жав но го бю д же ту ста но вить 70–90 % ви датків місце вих бю д жетів.
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4. З кон сти туційним виз на чен ням суб’єкта місце во го са мо вря ду ван ня – те -
ри торіаль ної гро ма ди – не уз го д же на си с те ма адміністра тив но-те ри торіаль них
оди ниць, тоб то у ме жах адміністра тив них кор донів од них на се ле них пунктів
пе ре бу ва ють інші на се лені пунк ти, те ри торіальні гро ма ди яких, згідно з Кон -
сти туцією Ук раїни, ви с ту па ють са мостійним суб’єктом місце во го са мо вря ду -
ван ня. В ме жах 83 міст за галь но дер жав но го, об лас но го та ре с публікансь ко го
зна чен ня пе ре бу ва ють 36 міст, 218 се лищ місько го ти пу, 91 се ли ще та 157 сіл,
у ме жах кор донів міст рай он но го зна чен ня – 249 се лищ місько го ти пу, близь ко
1150 се лищ та сіл4. По тре бує пра во во го вирішен ня і си ту ація, ко ли те ри -
торіаль на гро ма да вий ш ла за межі адміністра тив но-те ри торіаль ної оди ниці, на
базі якої її ство ре но.

5. Місце ве са мо вря ду ван ня не по ши рюється на всю те ри торію дер жа ви, а
здійснюється ли ше в адміністра тив них ме жах на се ле них пунктів. То му по за
ме жа ми юри с дикції те ри торіаль них гро мад опи ни ли ся землі за галь но го ко ри -
с ту ван ня, ре к ре аційні зо ни, а та кож землі, не обхідні для за до во лен ня по треб
членів те ри торіаль ної гро ма ди та пов’язані з на дан ням їм відповідних по слуг.

6. Не виз на ченість реєстраційних по вно ва жень: за діючи ми нор ма ми
реєстрація адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць є по вно ва жен ням об лас -
ної ра ди. Вод но час реєстрація те ри торіаль них гро мад відне се на до ком пе -
тенції Вер хов ної Ра ди.

7. Терміно логічна не виз на ченість: ви ко ри с тан ня од но го і то го ж по нят тя у
різних зна чен нях. На при клад, сільра да, з од но го бо ку, – це ор ган місце во го са -
мо вря ду ван ня, а з іншо го – те ри торіаль на оди ни ця, що вклю чає кілька сіл, які
не є са мостійни ми адміністра тив но-те ри торіаль ни ми ут во рен ня ми. Всу пе реч
Кон сти туції Ук раїни По ло жен ня про по ря док вирішен ня пи тань адміністра -
тив но-те ри торіаль но го ус т рою пе ред ба чає існу ван ня та ких адміністра тив но-
те ри торіаль них оди ниць, як се ли ще місько го ти пу, сільра да. 

От же, ре фор му ван ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни,
перш за все, по вин но пе ред ба ча ти не ли ше ліквідацію за зна че них не доліків, а
й ство рен ня на леж ної пра во вої ба зи, яка б за кла ла ос но ви су час ної си с те ми те -
ри торіаль ної ор ганізації вла ди та слу гу ва ла надійним інстру мен том для
розв’язан ня по точ них про блем адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць. 

1. Копєйчи ков В. В. Пра во знав ст во. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 32. 2. Указ Пре -
зидії Вер хов ної Ра ди УРСР «Про по ря док вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїнської РСР» № 1654-Х від 12 бе рез ня 1981 р. [Еле к трон ний
ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1654-10. 3. Рішен ня Кон -
сти туційно го Су ду Ук раїни у справі про адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій 
№ 1-39/2001 від 13.07.2001 // Офіційний вісник Ук раїни. – 2001. – № 29. – Ст. 1327.
4. Люб чен ко П. Ре фор ма те ри торіаль но го ус т рою як чин ник роз вит ку місце во го са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні // Вісник Ака демії пра во вих на ук Ук раїни. – 2005. – № 4 (43). –
С. 192.
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УДК 32.001.316
О. М. СТОЙ КО,

кан ди дат політич них на ук

ЗА КО НО ДАВЧІ ІНІЦІАТИ ВИ ЩО ДО ВДО С КО НА ЛЕН НЯ 
АДМІНІСТРА ТИВ НО-ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НО ГО УС Т РОЮ УК РАЇНИ

Роз г ля ну то за ко но твор чу діяльність пар ла мен ту і уря ду що до удо с ко на лен ня
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою про тя гом 2012 р.; про аналізо ва но про ек ти
«Кон цепції ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації
вла ди в Ук раїні» і За ко ну «Про об’єднан ня те ри торіаль них гро мад».

Клю чові сло ва: адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій, місце ве са мо вря ду ван ня,
гро ма да, ви ко нав ча вла да.

Стой ко Е. М. Законодательные инициативы по усовершенствованию адми -

нистративно-териториального устройства Украины

Рас смо т ре на за ко но твор че с кая де я тель ность пар ла мен та и пра ви тель ст ва по
усо вер шен ст во ва нию ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва в 2012 г.; про -
ана ли зи ро ва ны про ек ты «Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния ме ст но го са мо управ ле ния и тер -
ри то ри аль ной ор га ни за ции вла с ти в Ук ра и не» и За ко на «Об объ е ди не нии тер ри то ри -
аль ных об щин». 

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во, ме ст ное са мо -
управ ле ние, об щи на, ис пол ни тель ная власть. 

Stoyko O. M. Legal initiatives on improvement the territorial divison of Ukraine

The legislative activity of the parliament and the government on improvement the territo-
rial division in 2012 is considered. The drafts “The concept of reformation the local govern-
ment and territorial organization of power in Ukraine” and the Law “On amalgamation of
territorial communities” are analyzed. 

Key words: territorial division, local government, community, executive power. 

На тлі ак тивізації зу силь у здійсненні адміністра тив ної ре фор ми, про що
свідчать зміни до низ ки за конів Ук раїни про діяльність ор ганів ви ко нав чої вла -
ди, чис ленні ука зи Пре зи ден та Ук раїни що до оп тимізації си с те ми ор ганів ви -
ко нав чої вла ди, си ту ація з ре фор му ван ням адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус тою про тя гом 2012 р., не зва жа ю чи на ок ремі кро ки у цьо му на прям ку, прак -
тич но не поліпши ла ся. 

По зи тив ним мо мен том ста ло прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня
змін до Зе мель но го ко дек су Ук раїни та інших за конів Ук раїни що до про ве ден -
ня робіт із зем ле у с т рою, пов’яза них із вста нов лен ням і зміною меж сіл, се лищ,
міст, рай онів» від 13.02.2012 р.1, що да ло змо гу за ко но дав чо вре гу лю ва ти по -
ря док вста нов лен ня меж на се ле них пунктів. Це мож на роз гля да ти як пер ший
крок до упо ряд ку ван ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою країни,
оскільки він сприяє чітко му обліку зе мель, фор му ван ню Дер жав но го зе мель -
но го ка да с т ру і дає по штовх роз вит кові те ри торіаль них гро мад. До прий нят тя
цьо го за ко ну ос нов ною при чи ною галь му ван ня робіт із вста нов лен ня меж на -
се ле них пунктів бу ла відсутність або за старілість ге не раль них планів, схем
пла ну ван ня те ри торій, планів зо ну ван ня те ри торій і де таль них планів те ри -
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торії. Відсутність за зна че ної до ку мен тації по ро д жу ва ла про бле му не виз на че -
ності те ри торіаль ної ос но ви місце во го са мо вря ду ван ня, при зво ди ла до на ро с -
тан ня су пе реч но с тей як у відно си нах між ор га на ми дер жав ної вла ди та ор га -
на ми місце во го са мо вря ду ван ня, так і в сто сун ках між са ми ми ор га на ми
місце во го са мо вря ду ван ня, що пе ре шко д жа ло здійснен ню ефек тив ної діяль -
ності на рівні гро ма ди.

Од нак не на бу ла фор ми за ко ну Кон цепція ре фор му ван ня місце во го са мо -
вря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди в Ук раїні2, роз роб ле на
Міністер ст вом регіональ но го роз вит ку, будівництва та жит ло во-ко му наль но го
гос по дар ст ва. У ній відзна чається, що ме тою ре фор му ван ня місце во го са мо -
вря ду ван ня та те ри торіаль ної ор ганізації вла ди є підви щен ня якості жит тя лю -
дей у містах, се ли щах і се лах шля хом за без пе чен ня спро мож ності ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня ство рю ва ти еко номічні та соціальні умо ви роз вит -
ку те ри торіаль них гро мад та їх об’єднань, а та кож за без пе чен ня місце ви ми ор -
га на ми ви ко нав чої вла ди, те ри торіаль ни ми ор га на ми цен т раль них ор ганів ви -
ко нав чої вла ди прак тич но го до сту пу жи телів цих те ри торіаль них гро мад до
адміністра тив них, соціаль них та інших по слуг.

Втілен ня Кон цепції в жит тя пла нується здійсню ва ти у два ета пи: 
1) підго тов чий етап, який пла ну ва ло ся за вер ши ти про тя гом 2012 ро ку, пе -

ред ба чає: підго тов ку про ектів актів за ко но дав ст ва з пи тань виз на чен ня ме -
ханізму до б ровільно го об’єднан ня те ри торіаль них гро мад, дер жав ної підтрим -
ки та ко го об’єднан ня, ста ту су об’єдна них те ри торіаль них гро мад, вре гу лю ван -
ня пи тань вста нов лен ня та зміни меж адміністра тив но-те ри торіаль них оди -
ниць, назв на се ле них пунктів і відне сен ня їх до пев них ка те горій; роз поділ по -
вно ва жень між ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня різних рівнів, місце ви ми
ор га на ми ви ко нав чої вла ди, те ри торіаль ни ми ор га на ми цен т раль них ор ганів
ви ко нав чої вла ди то що;

2) етап фор му ван ня соціаль но-політич ної ба зи ре фор ми та її про ве ден ня
(2013–2015), що пе ред ба чає: фор му ван ня об’єдна них те ри торіаль них гро мад
та дер жав ну підтрим ку ство рен ня їхньої інфра с т рук тур ної ба зи; фор му ван ня
ко му наль ної влас ності об’єдна них те ри торіаль них гро мад на за ко но дав чо му
рівні; прий нят тя за конів про місце ве са мо вря ду ван ня (но ва ре дакція), про
місцеві дер жавні адміністрації (но ва ре дакція), вне сен ня змін до бю д жет но го і
по дат ко во го за ко но дав ст ва з ме тою роз ши рен ня мож ли во с тей фор му ван ня
влас ної ба зи місце вих бю д жетів роз вит ку; фор му ван ня но вої си с те ми те ри -
торіаль ної ор ганізації вла ди (як дер жав ної вла ди на місце во му рівні, так і
місце во го са мо вря ду ван ня) то що.

Ав то ри Кон цепції виз на чи ли та кож ос новні ви мо ги до ре фор му ван ня си с -
те ми те ри торіаль ної ор ганізації вла ди, а са ме:

– те ри торіальні ор га ни цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди здійсню ють
кон трольні функції що до за без пе чен ня ви ко нан ня за ко но дав ст ва Ук раїни на
відповідній те ри торії, на да ють адміністра тивні по слу ги на се лен ню і юри дич -
ним осо бам у най прий нятнішій формі та у най прий нятніший спосіб, про во -
дять постійний моніто ринг дис про порцій у до ступі до по слуг на відповідній
те ри торії;
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– фор му ван ня і струк ту ра те ри торіаль них ор ганів цен т раль них ор ганів ви -
ко нав чої вла ди має виз на ча ти ся мак си маль ним до сту пом гро ма дян та юри дич -
них осіб до по слуг, що на да ють ся ци ми ор га на ми.

Інак ше ка жу чи, во ни уни ка ють чітко го виз на чен ня май бут ньої струк ту ри
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, зо се ре див ши ува гу ви ключ но на уп -
равлінських ас пек тах те ри торіаль ної ор ганізації вла ди. 

Цей про ект кон цепції от ри мав за га лом по зи тивні оцінки з бо ку ек с пертів та
пред став ників ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. Про те на засіданні Кабіне ту
Міністрів Ук раїни 21 трав ня 2012 р. на про по зицію міністра юс тиції Ук раїни
про ект відповідно го роз по ря д жен ня уря ду про схва лен ня про ек ту кон цепції
бу ло зня то з роз гля ду. Термін по вер нен ня до роз гля ду уря дом цьо го пи тан ня
досі не виз на че но. А про те Кон цепцією заціка ви ла ся Кон сти туційна Асам б лея:
до ку мент бу ло роз г ля ну то комісією з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус т рою і місце во го са мо вря ду ван ня Асам б леї та пре зен то ва но 21 ве рес ня 2012
ро ку на її засіданні, де йо го за га лом підтри ма но і вис лов ле но про по зиції що до
вдо с ко на лен ня3. Це дає підста ви сподіва ти ся, що об го во рен ня Кон цепції бу де
про дов же но на ступ но го ро ку і за вер шить ся прий нят тям відповідно го за ко ну
Ук раїни. 

Ще од ним кро ком у на прям ку ево люційно го, по сту по во го ре фор му ван ня
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою мо же ста ти закріплен ня пра во во го
ме ханізму об’єднан ня декількох гро мад, що є адек ват ною відповіддю на
надмірну фраг мен то ваність ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня. Як відо мо, до -
б ровільне об’єднан ня декількох те ри торіаль них гро мад в од ну пе ред ба че но
тільки для сусідніх сіл за рішен ням місце во го ре фе рен ду му відповідно до
статті 6 За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні». 

У на уковій літе ра турі зустріча ють ся різні по зиції що до доцільності
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад. За слу го вує на ува гу дум ка про те, що сьо -
годні в Ук раїні не мож на про во ди ти мас штаб не об’єднан ня те ри торіаль них
гро мад без сфор мо ва но го для їх пред став ниць ких ор ганів спільно го еко -
номічно го інте ре су. Тоб то не обхідно ство ри ти ме ханізми, які б сти му лю ва ли
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад, а не ук руп ню ва ти їх за до по мо гою
адміністра тив них за ходів4.

Не обхідність кон сти ту ю ван ня та ко го суб’єкта, як об’єднан ня те ри торіаль -
них гро мад, з ме тою за без пе чен ня прин ци пу са мо до стат ності те ри торіаль них
гро мад як ре аль ної спро мож ності са мостійно і в по вно му об сязі вирішу ва ти
пи тан ня місце во го зна чен ня, відне сені до їх відан ня, на підставі влас ної і до -
стат ньої ма теріаль но-фінан со вої ба зи на рівні га ран то ва них дер жа вою
соціаль них стан дартів в ас пекті си с тем но-струк тур ної ор ганізації муніци паль -
ної вла ди, виз нається і чле на ми Кон сти туційної Асам б леї5. Та ке об’єднан ня
має ут во рю ва ти ся в по ряд ку, виз на че но му за ко ном, з ура ху ван ням дум ки те ри -
торіаль них гро мад, а та кож істо рич но сфор мо ва ної спільності соціаль но-еко -
номічної інфра с т рук ту ри гро мад, на яв ності умов і мож ли во с тей для на дан ня
на се лен ню публічних по слуг на рівні, не ниж чо му від га ран то ва но го дер жав -
ни ми стан дар та ми, за без пе чен ня на леж но го функціону ван ня місце во го са мо -
вря ду ван ня. По пе редніми умо ва ми ут во рен ня йо го є: 1) за побіган ня погіршен -
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ню якості публічних по слуг, що на да ють ся чле нам те ри торіаль них гро мад;
2) не до пу щен ня ут во рен ня об’єднан ня гро мад адміністра тив но-те ри торіаль -
них оди ниць, що не ме жу ють між со бою. Ут во рен ня об’єднан ня гро мад зу мов -
лю ва ти ме ре ор ганізацію інсти туційної си с те ми муніци паль ної вла ди, що має
бу ти вра хо ва но у кон сти туційно-пра во вих по ло жен нях, а та кож не обхідність
за ко но дав чо го роз ме жу ван ня пред метів відан ня те ри торіаль них гро мад та їх
об’єднань.

У До повіді Комісії з пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою і
місце во го са мо вря ду ван ня Кон сти туційної Асам б леї слуш но за зна чається, що
пи тан ня об’єднан ня те ри торіаль них гро мад в Ук раїні не роз рив но пов’яза не з
адміністра тив но-те ри торіаль ною ре фор мою та удо с ко на лен ням кон сти туційно-
пра во во го ре гу лю ван ня, по ряд з місце вим са мо вря ду ван ням, і йо го те ри -
торіаль ної ос но ви, за про ва д жен ням прин ципів по всюд ності, те ри торіаль ності
місце во го са мо вря ду ван ня. Зо к ре ма, ре алізація ви ще заз на че них прин ципів ви -
ма гає кон сти туційно го за без пе чен ня по ши рен ня юри с дикції гро ма ди, об’єднан -
ня гро мад на са мо вряд ну те ри торію, до скла ду якої ма ють вклю ча ти ся землі на -
се ле них пунктів, а та кож при леглі до них землі, не обхідні для роз вит ку
відповідних на се ле них пунктів (еко номічної, соціаль ної, транс порт ної та іншої
інфра с т рук ту ри), не за леж но від їх фор ми влас ності та цільо во го при зна чен ня. 

За ко но про ект «Про об’єднан ня те ри торіаль них гро мад»6 був роз роб ле ний
Міністер ст вом регіональ но го роз вит ку і жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва з
ме тою вре гу лю ван ня про це дур об’єднан ня те ри торіаль них гро мад сіл, се лищ і
міст че рез їх до б ровільні асоціації та на дан ня фінан со вої підтрим ки об’єдна -
ним гро ма дам. Ав то ри за ко но про ек ту про по ну ють вста но ви ти «по ря док
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад сіл, се лищ, міст та на дан ня дер жав ної
підтрим ки об’єдна ним те ри торіаль ним гро ма дам». Ме тою за ко но про ек ту є
ство рен ня пра во вих умов та мож ли во с тей для «ук руп нен ня … те ри торіаль них
гро мад, що є важ ли вим фак то ром по си лен ня га рантій місце во го са мо вря ду -
ван ня, підви щен ня йо го ролі у вирішенні пи тань місце во го зна чен ня», «фор му -
ван ня дієздат них те ри торіаль них гро мад…», «удо с ко на лен ня си с те ми ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня».

Відповідно до статті 5 за ко но про ек ту ініціато ром об’єднан ня те ри торіаль -
них гро мад є сільський, се лищ ний, міський го ло ва, який звер тається «до
сільських, се лищ них, міських голів сусідніх те ри торіаль них гро мад з про по -
зицією роз по ча ти про це ду ру об’єднан ня те ри торіаль них гро мад згідно із за -
твер д же ним Кабіне том Міністрів Ук раїни пер спек тив ним пла ном фор му ван ня
гро мад відповідно го регіону». За змістом статті 11 цей план роз роб ляється Ра -
дою міністрів Ав то ном ної Ре с публіки Крим, об лас ною, Се ва с то польсь кою
міською дер жав ною адміністрацією та ух ва люється за їх по дан ням Вер хов ною
Ра дою АРК, об лас ною, Се ва с то польсь кою міською ра дою. При цьо му по чат -
ком за зна че ної ви ще про це ду ри є «роз роб лен ня про ек ту до го во ру про
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад», ти по ва фор ма яко го за твер д жується
Кабіне том Міністрів Ук раїни (ча с ти ни пер ша і дру га статті 5). 

За змістом цієї ж статті рішен ня про об’єднан ня те ри торіаль них гро мад
прий ма ють ся за ре зуль та та ми місце вих ре фе рен думів або на підставі рішень
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відповідних місце вих рад, прий ня тих за ре зуль та та ми об го во рен ня на за галь -
них збо рах (кон фе ренціях) гро ма дян, після чо го до говір про об’єднан ня те ри -
торіаль них гро мад підпи сується сільськи ми, се лищ ни ми, міськи ми го ло ва ми
та вно сить ся на роз гляд відповідних місце вих рад для за твер д жен ня. При цьо -
му відповідний до говір на би рає чин ності у разі йо го за твер д жен ня усіма
місце ви ми ра да ми те ри торіаль них гро мад, що є суб’єкта ми про це су об’єднан -
ня. Після цьо го об’єдна на те ри торіаль на гро ма да вва жається ут во ре ною з дня
прий нят тя рішен ня про об’єднан ня те ри торіаль них гро мад Вер хов ною Ра дою
Ав то ном ної Ре с публіки Крим, об лас ною, Се ва с то польсь кою міською ра дою,
які од но час но з прий нят тям відповідно го рішен ня при зна ча ють перші місцеві
ви бо ри ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня об’єдна ної те ри торіаль ної гро ма ди,
а у разі по тре би «прий ма ють рішен ня про зміну меж сіл, се лищ або про вне -
сен ня на роз гляд Вер хов ної Ра ди Ук раїни про по зицій що до зміни меж рай онів,
міст» (ча с ти ни пер ша і дру га статті 6). 

Cтат тя 4 виз на чає умо ви об’єднан ня те ри торіаль них гро мад, зо к ре ма
відстань від адміністра тив но го цен т ру об’єдна ної те ри торіаль ної гро ма ди
(який має бу ти роз та шо ва ний най б лиж че до її ге о графічно го цен т ру) до
найвідда ленішо го на се ле но го пунк ту цієї гро ма ди не по вин на пе ре ви щу ва ти
30 км. У ре зуль таті та ких пе ре тво рень, як це вип ли ває із по яс ню валь ної за пи -
с ки, «се ред ня чи сельність сільської гро ма ди … скла де 9 ти сяч осіб, се ред ня
кількість на се ле них пунктів у сільській гро маді скла де 16, очіку ва на се ред ня
пло ща гро ма ди – близь ко 400 кв. км», що дасть змо гу зе ко но ми ти бю д жетні
ви дат ки на ор га ни уп равління. 

Однією з ос нов них вад за ко но про ек ту є те, що ут во рен ня «об’єдна них те -
ри торіаль них гро мад, які ма ють єди ний адміністра тив ний центр», без од но час -
ної ліквідації (ре ор ганізації) існу ю чих адміністра тив но-те ри торіаль них оди -
ниць та ство рен ня замість них но вих ук руп не них те ри торіаль них ут во рень, не
відповідає по ло жен ням Кон сти туції Ук раїни. Во на хоч і не за бо ро няє про цес
об’єднан ня те ри торіаль них гро мад, про те пов’язує йо го із си с те мою
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою. Од нак ав то ри за ко но про ек ту за про -
по ну ва ли вирішу ва ти пи тан ня об’єднан ня те ри торіаль них гро мад без од но час -
но го вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою, які є пред -
ме том за ко ну про те ри торіаль ний устрій Ук раїни. Зо к ре ма, не виз на че ним за -
ли ши ло ся пи тан ня що до те ри торіаль них гро мад на се ле них пунктів, які те пер
ма ють ста тус адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць. 

У за ко но про екті пе ред ба чається мож ливість об’єднан ня те ри торіаль них
гро мад не тільки сіл, а й се лищ та міст, що до пев ної міри су пе ре чить ча с тині
першій статті 140 Кон сти туції Ук раїни, яка пе ред ба чає, що те ри торіаль ною
гро ма дою мо же бу ти ли ше «до б ровільне об’єднан ня у сільську гро ма ду жи -
телів кількох сіл», яке по вин но ма ти ста тус адміністра тив но-те ри торіаль ної
оди ниці. 

У за ко но про екті про по нується вре гу лю ва ти до сить ши ро ке ко ло
суспільних відно син з при во ду об’єднан ня те ри торіаль них гро мад, які за
своєю при ро дою ма ють бу ти вре гу ль о вані са ме в за коні про те ри торіаль ний
устрій Ук раїни, чим фак тич но ство рю ють ся пе ре ду мо ви для ре фор му ван ня
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пер вин ної лан ки си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни за
відсут ності до стат ньої за ко но дав чої ос но ви. При цьо му у за ко но про екті, який
не містить чітко го ме ханізму вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри торіаль -
но го ус т рою та па ра метрів, яким ма ють відповіда ти нові адміністра тив но-те -
ри торіальні оди ниці, клю чо ва роль у вирішенні цих пи тань відво дить ся
відповідним ор га нам ви ко нав чої вла ди. 

Хо ча за зна чені ви ще за кон та про ек ти нор ма тив но-пра во вих актів ма ти -
муть по зи тив ний вплив на удо с ко на лен ня си с те ми адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїни і спри я ти муть роз вит кові місце во го са мо вря ду -
ван ня, од нак про тя гом 2012 р. бу ло прий ня то низ ку за конів, що мо жуть ніве -
лю ва ти ці здо бут ки. Так у травні 2012 ро ку на роз гляд Вер хов ної Ра ди Ук раїни
бу ло пе ре да но па кет за ко но про ектів (реєстр. № 10218, № 10219, № 10222, №
10223, № 10224), роз роб ле них Міністер ст вом юс тиції у рам ках адміністра тив -
ної ре фор ми з ме тою пе ре роз поділу по вно ва жень між Пре зи ден том Ук раїни та
Кабіне том Міністрів Ук раїни. Ще на стадії їх об го во рен ня низ ка ек с пертів, в
то му числі з Ра ди Євро пи, по пе ре д жа ли, що їх прий нят тя серй оз но за шко дить
роз вит кові си с те ми місце во го са мо вря ду ван ня, оскільки го ло вною ме тою цих
за ко но дав чих ініціатив є кон цен т рація і цен т ралізація дер жав них по вно ва жень
замість раціоналізації діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди на місце во му рівні7.
А про те цей па кет бу ло прий ня то й підпи са но Пре зи ден том Ук раїни во се ни
2012 р. 

У за зна че но му па кеті є За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко -
но дав чих актів Ук раїни що до діяль ності Міністер ст ва внутрішніх справ Ук -
раїни, Міністер ст ва над зви чай них си ту ацій Ук раїни, Міністер ст ва регіональ -
но го роз вит ку, будівництва та жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва Ук раїни,
інших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, діяльність яких спря мо вується
та ко ор ди нується че рез відповідних міністрів»8 від 16 жовт ня 2012 р., що
містить п. 3, згідно з яким вне се но зміни до статті 7 За ко ну Ук раїни «Про
міліцію»: «На чаль ни ки го ло вних уп равлінь, уп равлінь Міністер ст ва
внутрішніх справ Ук раїни в Ав то номній Ре с публіці Крим, об ла с тях, містах
Києві та Се ва с то полі, на транс порті, їх за ступ ни ки при зна ча ють ся на по са ду і
звільня ють ся з по са ди Міністром внутрішніх справ Ук раїни без по го д жен ня з
ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, місце ви ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди та
їх по са до ви ми осо ба ми». Вод но час згідно з ча с ти ною дру гою статті 1 За ко ну
Ук раїни «Про місцеві дер жавні адміністрації» місце ва дер жав на адміністрація
є місце вим ор га ном ви ко нав чої вла ди, тоді як це по ло жен ня не уз го д жу ють ся
з пунк том 10 ча с ти ни дру гої статті 8 За ко ну Ук раїни «Про цен т ральні ор га ни
ви ко нав чої вла ди»9, згідно з яким при зна чен ня міністром на по са ди керівників
те ри торіаль них ор ганів міністер ст ва та звільнен ня їх з по сад відбу вається за
по го д жен ням з го ло ва ми місце вих дер жав них адміністрацій. 

От же, про тя гом 2012 р. хоч і вда ло ся зро би ти де які кро ки що до удо с ко на -
лен ня пра во вих ме ханізмів розв’язан ня про блем адміністра тив но-те ри торіаль -
но го ус т рою, од нак так і не бу ло прий ня то жод но го про грам но го до ку мен та
(на при клад Кон цепцію ре фор му ван ня місце во го са мо вря ду ван ня та те ри -
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торіаль ної ор ганізації вла ди в Ук раїні), що да ло б по штовх до ре фор му ван ня
те ри торіаль ної ор ганізації вла ди. 

1. За кон Ук раїни «Про вне сен ня змін до Зе мель но го ко дек су Ук раїни та інших за -
конів Ук раїни що до про ве ден ня робіт із зем ле у с т рою, пов’яза них із вста нов лен ням і
зміною меж сіл, се лищ, міст, рай онів» № 10042 від 13.02.2012 р. // Го лос Ук раїни. –
2012. – 4 серп ня. 2. Кон цепція ре фор ми місце во го са мо вря ду ван ня та те ри торіаль ної ор -
ганізації вла ди [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://civil-rada.in.ua/?p=477.
3. Ставнійчук М. Ре фор ма, з якою Ук раїна запізнюється на 20 років // Дзер ка ло тиж ня.
Ук раїна. – 2012. – 30 ли с то па да. 4. Люб чен ко П. Ре фор ма те ри торіаль но го ус т рою як
чин ник роз вит ку місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні // Вісник Ака демії пра во вих на ук
Ук раїни. – 2005. – № 4 (43). – С. 191. 5. До повідь Комісії з пи тань адміністра тив но-тери -
торіаль но го ус т рою і місце во го са мо вря ду ван ня [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://www.president.gov.ua/news/25775.html. 6. Про ект За ко ну «Про об’єднан ня те -
ри торіаль них гро мад» № 9590 від 14.12.2011 р. [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту -
пу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42091. 7. Се ред нь о ст ро ко вий
звіт що до впро ва д жен ня Про гра ми Ра ди Євро пи «По си лен ня місце вої де мо кратії та
підтрим ка ре форм місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні» (січень–чер вень 2012 ро ку)
Еле к т рон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/
2012/10/Се ред нь о ст ро ко вий-звіт_січень-чер вень-2012.pdf. 8. За кон Ук раїни «Про вне -
сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до діяль ності Міністер ст ва
внутрішніх справ Ук раїни, Міністер ст ва над зви чай них си ту ацій Ук раїни, Міністер ст ва
регіональ но го роз вит ку, будівництва та жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва Ук раїни,
інших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, діяльність яких спря мо вується та ко ор ди -
нується че рез відповідних міністрів» від 16.10.2012 № 5459-VI // Го лос Ук раїни. –
2012. – 17 ли с то па да. 9. За кон Ук раїни «Про цен т ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди» 
№ 3166-VI від 17.03.2011 р. // Го лос Ук раїни. – 2011. – 9 квітня.

УДК 32.001.316
В. А. ЯВІР,

кан ди дат політич них на ук

ЕТ НО ПОЛІТИЧНІ ВИК ЛИ КИ 
АДМІНІСТРА ТИВ НО-ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НО ГО УС Т РОЮ УК РАЇНИ

Упер ше здійсне но ет но політич ний аналіз адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою Ук раїни. Ви о крем ле но ос новні ет но політичні вик ли ки, які по ста ють пе ред ет но -
національ ною політи кою внаслідок за сто су ван ня си с те ми адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою, по бу до ва ної на за старілих прин ци пах. До них слід відне с ти: фе -
но мен ба га ть ох, відмінних од на від од ної регіональ них ет но політик, що фор му ють ся в
адміністра тив но-те ри торіаль них цен т рах і по си лю ють роз кол дер жа ви; політи зацію
етнічності, що су про во д жується ет но те ри торіаль ни ми пре тензіями ет носпільнот,
не за до во ле них внутрішніми кор до на ми адміністра тив но-те ри торіаль них оди ниць і їх
ста ту сом як те ри торії сво го ком пакт но го про жи ван ня; за го ст рен ня регіональ них
конфліктів та су пе реч но с тей за етнічною оз на кою.

Клю чові сло ва: адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій, ав то номія, ет но -
політич на без пе ка.
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Явир В. А. Эт но по ли ти че с кие вы зо вы ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль но го ус -

т рой ст ва Ук ра и ны

Впер вые осу ще ств лен эт но по ли ти че с кий ана лиз ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри -
аль но го ус т рой ст ва Ук ра и ны. Оп ре де ле ны ос нов ные эт но по ли ти че с кие вы зо вы эт но -
на ци о наль ной по ли ти ке, воз ни ка ю щие в ре зуль та те ис поль зо ва ния си с те мы ад ми ни с т -
ра тив но-тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва, по ст ро ен ной на ус та рев ших прин ци пах. К
ним сле ду ет от не с ти: фе но мен мно го об ра зия раз лич ных ре ги о наль ных эт но по ли тик,
ко то рые фор ми ру ют ся в ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных цен т рах и уси ли ва ют
рас кол го су дар ст ва; по ли ти за цию эт нич но с ти, со про вож да ю щу ю ся эт но тер ри то ри -
аль ны ми пре тен зи я ми эт но сов, не до воль ных вну т рен ни ми гра ни ца ми ад ми ни с т ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц и их ста ту сом как тер ри то рии сво е го ком пакт но го про -
жи ва ния; обо ст ре ние ре ги о наль ных кон флик тов и раз но гла сий за эт ни че с ким при зна -
ком.

Клю че вые сло ва: ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ное ус т рой ст во, ав то но мия,
эт но по ли ти че с кая бе зо пас ность.

Yavir V. A. Ethnopolitical challenges of administrative-territorial system of Ukraine

The ethnopolitical analysis of administrative-territorial system of Ukraine is made for the
first time. The main ethnopolitical challenges that appear as a result of out-of-date adminis-
trative-territorial system are identified. Among them are the phenomenon of variety of region-
al politics which are generated in administrative centers and increase the state split; ethnici-
ty politization accompanied by ethnoterritorial demands of ethnos who are not satisfied with
inner borders of political units and their status as the territories of their compact habitation;
escalation of regional conflicts and ethnic disagreements. 

Key words: administrative-territorial system, autonomy, ethnopolitical safety.

На пер ший по гляд, особ ли вості те ри торіаль но го ус т рою дер жа ви не ма ють
пря мо го зв’яз ку з ет но національ ною си ту ацією та ет но національ ною політи -
кою. Од нак са ме ет но національній політиці до во дить ся да ва ти відповіді на
вик ли ки, що ви ни ка ють внаслідок невідповідності те ри торіаль но го ус т рою ти -
пові роз се лен ня ет носпільнот і не вра ху ван ня ет но куль тур них особ ли во с тей
регіонів. І ця про бле ма по тре бує де таль но го на уко во го вив чен ня.

На ше досліджен ня ба зу ва ти меть ся на досвіді Ук раїни і ми зо се ре ди мось на
вив ченні взаємозв’яз ку адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою та ет но -
національ ної політи ки. Ад же, як відо мо, у пра во вих на уках розрізня ють два
ос новні ви ди те ри торіаль но го ус т рою: політи ко-те ри торіаль ний та адміністра -
тив но-те ри торіаль ний. Політи ко-те ри торіаль ний устрій при та ман ний фе де ра -
тив ним дер жа вам, оскільки він пе ред ба чає поділ те ри торії дер жа ви на ок ремі
віднос но са мостійні ча с ти ни, тоді як адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій
ха рак тер ний для унітар них дер жав – їх те ри торія поділе на на адміністра тив но-
те ри торіальні оди ниці, са мостійність яких у вирішенні більшості пи тань юри -
дич но об ме же на. 

Од нак ет но політич на са мостійність регіонів до сить ча с то вимірюється не
кількістю по вно ва жень, відне се них до відан ня місце вої вла ди, а ре аль ним на -
пов нен ням регіональ ної ет но національ ної політи ки. К. Вітман за ува жує
істотні відмінності між за галь но національ ною та регіональ ною ет но політи -
кою. Дослідник ствер д жує, що регіональ на ет но політи ка є не про дов жен ням
ре алізації дер жав ної ет но політи ки на місце во му рівні, а ет но політи кою ок ре -

413РОЗДІЛ 9 • Проблеми правової політології



мо го регіону, що спря мо ва на на ут вер д жен ня йо го відмінно с тей по ряд з інши -
ми регіона ми Ук раїни1. Та ка регіональ на ет но національ на політи ка зво дить ся
до ак ту алізації ет но куль тур них пи тань – мо ви, етнічної на леж ності, став лен ня
до істо рич них подій, век то ра зовнішньо політич ної інте г рації і все частіше стає
при во дом для ет но політич них конфліктів на за галь но національ но му рівні. Це
дає підста ви ствер д жу ва ти, що подібні конфлікти за да ють ся, зо к ре ма, й
невідповідністю адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою прин ци пам до три -
ман ня міжетнічної зла го ди та ет но політич ної стабільності.

Під адміністра тив но-те ри торіаль ним ус т роєм ро зуміють спосіб те ри -
торіаль ної ор ганізації дер жа ви, який ха рак те ри зується пев ною фор мою кон -
сти туційно-пра во вих відно син між дер жа вою в ціло му та її скла до ви ми ча с ти -
на ми, ви яв ляється в особ ли во с тях пра во во го ста ту су адміністра тив них оди -
ниць та роз поділу влад них по вно ва жень між цен т раль ни ми і місце ви ми ор га -
на ми вла ди. В. По горілко та В. Фе до рен ко виз на ча ють адміністра тив но-те ри -
торіаль ний устрій як те ри торіаль ну ор ганізацію дер жа ви, що ха рак те ри зується
внутрішнім поділом її на скла дові ча с ти ни – адміністра тив но-те ри торіальні
оди ниці різно го рівня, відповідно до яких ут во рю ють ся місцеві ор га ни ви ко -
нав чої вла ди та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня2. Пе ред ба чається, що те ри -
торіаль на ор ганізація по кли ка на за без пе чи ти найбільш оп ти маль не вирішен ня
за вдань та здійснен ня функцій суспільства і дер жа ви.

Згідно з Кон сти туцією Ук раїни (стат тя 133), те ри торіаль ний устрій Ук раїни
ґрун тується на за са дах єдності та цілісності дер жав ної те ри торії, поєднан ня
цен т ралізації і де цен т ралізації у здійсненні дер жав ної вла ди, зба лан со ва ності
і соціаль но-еко номічно го роз вит ку регіонів, з ура ху ван ням їх істо рич них, еко -
номічних, еко логічних, ге о графічних і де мо графічних особ ли во с тей, етнічних
і куль тур них тра дицій. В цьо му кон тексті нас найбільше ціка ви ти ме вра ху ван -
ня істо рич них, де мо графічних особ ли во с тей, етнічних і куль тур них тра дицій.
В. По горілко та В. Фе до рен ко ствер д жу ють, що цей кон сти туційний прин цип
оз на чає, що дер жа ва за без пе чує і га ран тує пра во те ри торіаль них гро мад, які, з
ура ху ван ням їх істо рич них, еко номічних, еко логічних, ге о графічних і де мо -
графічних особ ли во с тей, етнічних і куль тур них тра дицій, умов но об’єдну ють -
ся в певні регіони, вирішу ва ти політичні, еко номічні, соціальні, куль турні
(духовні) та інші про бле ми згідно з їх інте ре са ми. Од нак наскільки спра вед ли -
ве твер д жен ня про те, що те ри торіальні гро ма ди умов но об’єдну ють ся в певні
регіони?

Ад же си с те ма адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни є не гнуч -
кою до змін, а відтак не ефек тив ною: во на не відповідає су ча сним ви мо гам і
ство рює цілу низ ку вик ликів ет но політичній без пеці Ук раїни. Вар то по го ди ти -
ся з Н. Ціцу ашвілі, який ствер д жує, що ет но політич на стабільність су час них
дер жав ве ли кою мірою за ле жить від розв’язан ня про блем, пов’яза них з на ла -
го д жен ням ко мунікації в поліетнічно му суспільстві, з по до лан ням міжетнічних
бар’єрів, роз вит ком де мо кратії в умо вах ет но куль тур но го плю ралізму. При ду -
шен ня роз вит ку ет но ком по нентів поліетнічно го суспільства та не до пу щен ня
їх участі у прий нятті рішень, що без по се ред ньо їх сто су ють ся, про ду кує ко рот -
ко ст ро кові та дов го ст ро кові вик ли ки ет но політичній без пеці3.
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Нинішній адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій ус клад нює міжетнічну
взаємодію, уне мож лив лює участь у прий нятті рішень ет носпільнот, по ро д жує
фе но мен «мен ши ни в мен шині» і за гро жує фе де ралізацією дер жа ви за ет но -
куль тур ним кри теріями. В. Гу лай виділяє в міжетнічній взаємодії дві про ти -
лежні тен денції: етнічну сег мен тацію та етнічну го мо генізацію. За га лом же
міжетнічна взаємодія виз на чається дослідни ком як взаємодія пред став ників
різних ет носів, які про жи ва ють у ме жах од но го ет но політич но го ор ганізму
(дер жа ви), че рез без по се редні та опо се ред ко вані кон так ти в усіх сфе рах
суспільно го жит тя, у ре зуль таті яких здійснюється обмін етнічною інфор -
мацією й під впли вом яких фор му ють ся уяв лен ня один про од но го, ко ри гу ють -
ся уяв лен ня про са мих се бе та фор мується відповідна ет но національ на си ту -
ація в країні4.

Як що за галь но національ на ет но політи ка націле на на етнічну го мо -
генізацію, фор му ван ня політич ної нації на ос нові гро ма дянсь кої на леж ності,
то регіональ на ет но політи ка, що ба зується на нинішньо му те ри торіаль но му
поділі, є втілен ня ет но куль тур ної, мов ної сег мен тації. Про це свідчить на ма -
ган ня місце вої вла ди про во ди ти влас ну мов ну, освітню політи ку, яка не
відповідає за галь но національ ним очіку ван ням та ха рак те ри зується дис -
кримінацією ок ре мих ет носпільнот. Жи те лям До нець кої, Лу гансь кої, За -
порізької, Ми ко лаївської об ла с тей до во дить ся у су дах ви бо рю ва ти пра во здо -
бу ва ти се ред ню та ви щу освіту дер жав ною ук раїнською мо вою. 

Про існу ван ня ет но куль тур них бар’єрів, за кон сер во ва них за до по мо гою
адміністра тив но-те ри торіаль но го поділу, про ней мовірні розбіжності регіо -
наль ної ет но національ ної політи ки об ла с тей свідчить та кий ре зо нанс ний при -
клад. 2011 р. ук раїно мов ний жи тель м. Ми ко лаїв А. Ільчен ко по дав звер нен ня
го лові Львівської ОДА з про хан ням на да ти йо му ста тус біжен ця і при ту лок у
Львівській об ласті, оскільки в Ми ко лаївський йо му на чеб то за гро жує не без пе -
ка че рез ак тив ну гро ма дянсь ку про ук раїнську по зицію. Про хач при тул ку по дав
по над 100 по зовів до місце вої вла ди Ми ко лаївської об ласті, ко му наль них
підприємств, інших ус та нов та ор ганізацій що до по ру шен ня йо го пра ва на от -
ри ман ня інфор мації дер жав ною ук раїнською мо вою5. І та ких по зовів що ро ку
більшає, як свідчить ста ти с ти ка.

Чин ний адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій та кож за знає ба га то кри ти -
ки з точ ки зо ру оп тимізації дер жав но го уп равління, де цен т ралізації вла ди, еко -
номічної не доцільності збе ре жен ня громіздкої ієрархічної си с те ми уп -
равління. Як ствер д жує Й. Ви шо т рав ка, адміністра тив но-те ри торіаль на си с те -
ма Ук раїни є склад ною не впо ряд ко ва ною ієрархічною струк ту рою, ад же кож -
на адміністра тив но-те ри торіаль на оди ни ця наділе на дер жа вою відповідни ми
по вно ва жен ня ми у сфері уп равління, а та кож ви ко нує певні са мо врядні
функції. Істот ним не доліком адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни
дослідник вва жає йо го надмірну подрібненість. На йо го дум ку, це не
відповідає євро пейсь ким тен денціям, згідно з яки ми те ри торіальні адміністра -
тивні ут во рен ня по винні ма ти до статній фінан со во-еко номічний, інсти -
туціональ ний по тенціал для за без пе чен ня в ме жах виз на че них по вно ва жень
ви со ко го рівня суспільних по слуг на се лен ню та по сту паль но го соціаль но-еко -
номічно го роз вит ку відповідних те ри торій6.
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Крім то го, си с те ма адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою не відповідає
ти пу роз се лен ня ет носпільнот і не за без пе чує за до во лен ня ет но куль тур них по -
треб усіх членів поліетнічно го суспільства. Це по ро д жує такі вик ли ки ет но -
політичній стабільності, як ет но те ри торіальні пре тензії ок ре мих національ них
мен шин та етнічних груп. Роз г ля не мо декілька з них. Кримські та та ри не за до -
во лені тим фак том, що адміністра тив но-те ри торіаль на ав то номія в Кри му
офіційно не має жод но го національ но го за барв лен ня, але не офіційно в ній
домінує російське ет но куль тур не та мов не се ре до ви ще. Ста тус адміністра тив -
но-те ри торіаль ної ав то номії ви щий, ніж у зви чай них адміністра тив но-те ри -
торіаль них оди ниць, але ниж чий за ста тус суб’єктів національ но-те ри торіаль -
ної, національ но-дер жав ної ав то номії або суб’єктів фе де рації. Ор га ни вла ди
суб’єкта адміністра тив но-те ри торіаль ної ав то номії здійсню ють свою
діяльність під на гля дом цен т раль них ор ганів вла ди, які при зна ча ють для цьо -
го своїх пред став ників (на при клад гу бер на торів). Во ни ма ють по вно ва жен ня
прий ма ти нор ма тивні ак ти з пи тань, ко ло яких ок рес ле не цен т ром, але до них
не на ле жать важ ливі пи тан ня ет но національ ної політи ки (пра во за про ва д жу ва -
ти влас ну офіційну мо ву, сим воліку).

Кримські та та ри, на ма га ю чись по до ла ти тен денцію доміну ван ня російської
національ ної мен ши ни, яка є більшістю в ав то номії, ви ма га ють підви щен ня
ста ту су кримсь ко та тарсь кої мо ви, віднов лен ня їхніх прав як де пор то ва но го ет -
но су. Зо к ре ма, не що дав но національ на мен ши на про ве ла мітинг із за кли ком до
Пре зи ден та Ук раїни підтри ма ти ініціати ву Меджлісу про про ве ден ня 2013 р.
Міжна род но го фо ру му з пи тан ня віднов лен ня прав кримсь ко та тарсь ко го на ро -
ду. У ви мо гах кримсь ких та тар час від ча су лу нає ідея пе ре тво рен ня
адміністра тив но-те ри торіаль ної ав то номії на національ но-те ри торіаль ну,
сфор мо ва ну за етнічною кримсь ко та тарсь кою оз на кою у ви гляді ре алізації
пра ва на са мо виз на чен ня національ ної мен ши ни. «Йдеть ся йде про пе ре тво -
рен ня і ре фор му ван ня те ри торіаль ної ав то номії, ство ре ної не зро зуміло за якою
мо ти вацією, на національ но-те ри торіаль ну ав то номію, яка бу де відповіда ти
пра ву корінно го на ро ду на са мо виз на чен ня», – оз ву чив ви мо ги національ ної
мен ши ни лідер Меджлісу7. 

Вод но час цей про ект не відповідає національ ним інте ре сам Ук раїни, є ути -
с ком прав російської національ ної мен ши ни, яка кількісно домінує в ав то номії.
Кримські та та ри як тре тя за чи сельністю ет носпільно та, зда ва ло ся б, не по -
винні бу ли б дик ту ва ти свою во лю більшості на се лен ня. Такі ви мо ги ста ли
наслідком не за довільної ре абілітації кримсь ких та тар як де пор то ва но го ет но -
су, відсут ності за ко но дав чо го закріплен ня їх прав та на яв ності адміністра тив -
но-те ри торіаль ної ав то номії. Не ма ю чи соціаль но-еко номічних ва желів за хи с -
ту своїх прав, національ на мен ши на пішла од ним з най не без печніших шляхів
– політи зації етнічності та по сту по вої зміни ста ту су адміністра тив но-те ри -
торіаль ної ав то номії, сфор мо ва ної за не виз на че ни ми кри теріями, на
національ но-те ри торіаль ну ав то номію. 

Ар гу мен ту ють свою по зицію пред став ни ки кримсь ко та тарсь кої національ -
ної мен ши ни, спи ра ю чись на історію, ад же про тя гом кількох століть во ни ма -
ли свою влас ну дер жа ву на те ри торії Кримсь ко го півос тро ва. Як відо мо з те -
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орії ет но політо логії, національ на мен ши на, що вже ма ла влас ну дер жа ву на те -
ри торії про жи ван ня, з ве ли кою ймовірністю ви су не ви мо гу національ но го са -
мо виз на чен ня в май бут нь о му за пев них об ста вин. Та ки ми об ста ви на ми ста ли
про вал політи ки віднов лен ня прав де пор то ва но го ет но су та функціону ван ня
ав то номії Кри му, в якій домінує російська національ на мен ши на.

Політи ки, спо с теріга ю чи за ци ми ет но не без печ ни ми тен денціями, од ра зу
ж по кла ли відповідальність на ва ди си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус т рою. І виріши ли, що най кра щий спосіб вга му ва ти ет но те ри торіальні пре -
тензії обох національ них мен шин (і російської, і кримсь ко та тарсь кої) – це
ліквіду ва ти ав то номію вза галі, зни зив ши її ста тус до рівня об ласті. Слід за зна -
чи ти, що до політи зації ет но куль тур них пи тань в Ав то номній Ре с публіці Крим
вдається та кож російська національ на мен ши на, спи ра ю чись на свою чи -
сельність та не при на лежність Кри му до Ук раїни до 1954 ро ку. Її пред став ни ки
на ма га ють ся мак си маль но роз ши ри ти при сутність російської мо ви в ав то номії
та став лять під сумнів на лежність півос тро ва до скла ду Ук раїни. 

При кла дом та ких дій є на ма ган ня ска су ва ти в суді Кон сти туцію Ав то ном -
ної Ре с публіки Крим, схва ле ну Вер хов ною Ра дою Ук раїни в 1998 році. Ад же
стат тею 1 цьо го до ку мен та Ав то ном на Ре с публіка Крим про го ло шується
невід’ємною скла до вою ча с ти ною Ук раїни. Пред став ни ки На род но го фрон ту
«Се ва с то поль – Крим – Росія» по да ли по зов до су ду в жовтні 2010 р., ви ма га -
ю чи ска су ван ня чин ної та віднов лен ня Кон сти туції Ре с публіки Крим 1992 ро -
ку, якою виз на ча ла ся са мостійність Кри му та вста нов лен ня кон фе де ра тив них
відно син з Ук раїною8. Ко ор ди на тор гро мадсь кої ор ганізації В. По дья чий, за су -
д же ний умов но за стат тею 110 Криміна ль но го ко дек су Ук раїни (по ся ган ня на
те ри торіаль ну цілісність і не до тор канність Ук раїни; інак ше ка жу чи, за се па ра -
тизм), пе ре ко на ний, що адміністра тив но-те ри торіаль на ав то номія, як і пе ре бу -
ван ня Кри му в складі Ук раїни, – не за конні. На по чат ку 2012 р. пред став ни ки
На род но го фрон ту «Се ва с то поль – Крим – Росія» ви г ра ли у Ви що му
адміністра тив но му суді про цес за пра во на су до ве ска су ван ня Кон сти туції АРК
і пла ну ють обов’яз ко во йо го ре алізу ва ти. 

У зв’яз ку з цим в ет но політиці ут вер ди ло ся уяв лен ня про те, що
адміністра тив но-те ри торіаль на ав то номія сприяє се па ра тиз му, політич но му
ек с т ремізмові, етнічно му та кон фесійно му про ти сто ян ню, то му є дже ре лом
постійної за гро зи ет но політичній без пеці дер жа ви. Праві політичні си ли
виріши ли, що ліквідація ав то номії спри я ти ме збе ре жен ню те ри торіаль ної
цілісності та унітар ності дер жа ви. Партія «Сво бо да» кілька разів на ма га ла ся
про ве с ти ре фе рен дум про ска су ван ня ав то ном но го ста ту су Кри му. У її
політичній про грамі є ок ре мий розділ під на звою «Крим і Се ва с то поль. Вста -
нов лен ня кон сти туційно го по ряд ку та за без пе чен ня стабільно го роз вит ку»,
пер шим пунк том яко го пе ред ба че но ви не сен ня на все ук раїнський ре фе рен дум
пи тан ня про зміну ста ту су Кри му з ав то ном но го на об лас ний9. Ук раїнська на -
род на партія та кож за про по ну ва ла пе ре тво ри ти ав то номію на Таврійську об -
ласть Ук раїни під час за галь но го ре фор му ван ня адміністра тив но го ус т рою
дер жа ви.

Не вдо во лен ня чин ною си с те мою адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
вис лов лю ють й інші національні мен ши ни. Так, ет но графічна гру па – ру си ни
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вже ба га то років ви ма гає пе ре тво рен ня За кар патсь кою об ласті на ав то номію за
національ ною оз на кою, ад же на її те ри торії ру си ни ма ли в ХХ ст. влас ну дер -
жа ву – Кар патсь ку Ук раїну. Спо чат ку ця на зва вжи ва ла ся для по зна чен ня те ри -
торії нинішньо го За кар пат тя, зго дом – ав то ном ної ре с публіки у складі Че хо-
Сло вач чи ни в 1938–1939 рр. та не за леж ної дер жа ви в бе резні 1939, що
проісну ва ла кілька днів, а про те це да ло підста ви ру си нам 2008 р. у до ку менті
під на звою «Акт про го ло шен ня відтво рен ня ру синсь кої дер жав ності», прий ня -
то му під час Дру го го кон гре су підкар патсь ких ру синів, ви су ну ти уль ти ма тум
дер жаві про як найш вид ше ут во рен ня те ри торіаль ної ав то номії в За кар патській
об ласті та пе рей ме ну ван ня її на Підкар патсь ку Русь. Стабілізу ва ти за го ст рен -
ня ет но політич ної си ту ації до ве ло ся зно ву ж та ки шля хом по ру шен ня криміна -
ль ної спра ви за стат тею 110 Криміна ль но го ко дек су Ук раїни про ти ліде ра ру -
синсь ко го ру ху.

То му у більшості дослідників не вик ли кає за пе ре чен ня той факт, що Ук раї -
на вже дав но по тре бує зміни адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою. А. Пав -
люк пе ре ко на на, що чин ний адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій пе ре шко -
д жає здійснен ню ефек тив ної регіональ ної політи ки, галь мує ста нов лен ня ба -
зо во го інсти ту ту де мо кратії – місце во го са мо вря ду ван ня10. І, що най го лов -
ніше, че рез йо го ва ди ук раїнське суспільство періодич но втя гується в дис кусії
що до фе де ралізації Ук раїни, які за гро жу ють те ри торіальній цілісності та ет но -
політичній стабільності дер жа ви.

Ад же пра о б раз су час ної три с ту пе не вої си с те ми адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ус т рою з ут во рен ням пер ших п’яти об ла с тей (Харківської,
Київської, Вінниць кої, Дніпро пе т ровсь кої та Одесь кої) бу ло ство ре но ще
1932 р. Зго дом кількість об ла с тей збільшу ва ла ся, але прин ци пи адміністра тив -
но-те ри торіаль но го ус т рою за ли ша ли ся незмінни ми. Згідно зі стат тею 133
Кон сти туції Ук раїни си с те му адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раї -
ни скла да ють: Ав то ном на Ре с публіка Крим, об ласті, рай о ни, міста, рай о ни в
містах, се ли ща і се ла. До скла ду Ук раїни вхо дять: Ав то ном на Ре с публіка
Крим, Вінниць ка, Во линсь ка, Дніпро пе т ровсь ка, До нець ка, Жи то мирсь ка, За -
кар патсь ка, За порізька, Іва но-Франківська, Київська, Кіро во градсь ка, Лу гансь -
ка, Львівська, Ми ко лаївська, Одесь ка, Пол тавсь ка, Рівненсь ка, Сумсь ка, Тер -
нопільська, Харківська, Хер сонсь ка, Хмель ниць ка, Чер кась ка, Чернівець ка,
Чернігівська об ласті, міста Київ та Се ва с то поль.

Вар то по го ди ти ся з більшістю дослідників, які ствер д жу ють, що в
нинішньо му адміністра тив но-те ри торіаль но му ус т рої Ук раїни є чи ма ло вад:
неспівмірність розмірів об ла с тей, значні відмінності у кількості адміністра -
тив них оди ниць ниж чо го ран гу, нерівномірна відда леність те ри торій від об -
лас но го цен т ру, невідповідність ти пові роз се лен ня ет носпільнот то що. Од нак
пи тан ня вдо с ко на лен ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою досі не пе ре -
хо дить в пло щи ну прак тич ної ре алізації, не зва жа ю чи на ті вик ли ки, які ви ни -
ка ють внаслідок йо го кон сер вації та по бу до ви на прин ци пах ба га толітньої дав -
ності. 

На тлі то таль ної кри ти ки чин ної си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус т рою в сфері дер жав но го уп равління, місце во го са мо вря ду ван ня доцільним
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ви яв ляється й її ет но політич ний аналіз. Він дає мож ливість ви о кре ми ти ос -
новні ет но політичні вик ли ки, які по ста ють пе ред ет но національ ною політи -
кою внаслідок за сто су ван ня си с те ми адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою, по бу до ва ної на за старілих прин ци пах ра дянсь ких часів. До них слід
відне с ти: фе но мен відмінних од на від од ної регіональ них ет но політик, що
фор му ють ся в адміністра тив но-те ри торіаль них цен т рах і по си лю ють роз кол
дер жа ви; політи зацію етнічності, що су про во д жується ет но те ри торіаль ни ми
пре тензіями ет носпільнот, не за до во ле них внутрішніми кор до на ми адміністра -
тив но-те ри торіаль них оди ниць і їхнім ста ту сом як те ри торії їх ком пакт но го
про жи ван ня; за го ст рен ня регіональ них конфліктів та су пе реч но с тей за
етнічною оз на кою. 

1. Вітман К. Су пе реч ності за галь но національ ної та регіональ ної ет но політи ки в.
Ук раїні // Ак ту альні про бле ми дер жав но го уп равління. – 2011. – № 9. – С. 57. 2. По -
горілко В., Фе до рен ко В. Кон сти туційне пра во Ук раїни: підруч ник. – К.: Пра во ва
єдність, 2010. – С. 379. 3. Ціцу ашвілі Н. Ет но політич на без пе ка: внутрішні вик ли ки в
умо вах поліетнічності // Політо логічний вісник. – 2011. – № 53. С. 278. 4. Гу лай В.
Міжетнічна ко мунікація в Західній Ук раїні в ро ки Дру гої світо вої війни: мо но графія. –
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 391. 5. Ук раїно мов ний меш ка нець
Півдня про сить при тул ку в Цим ба лю ка [Еле к трон ний ре сурс] / Zaxid.net. – Ре жим до -
сту пу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?ukrayinomovniy_meshkanets_pivdnya_
prosit_pritulku_v_tsimbalyuka&objectId=1238300. 6. Ви шо т рав ка Й. Досвід ре фор му ван -
ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою на по ст ра дянсь ко му про сторі // Ефек -
тивність дер жав но го уп равління: зб. на ук. праць. – Львів: ЛРІДУ НА ДУ, 2008. –
Вип. 14/15. – С. 44. 7. Дже ми лев: Бу ду щее Кры ма – на ци о наль но-тер ри то ри аль ная ав то -
но мия в со ста ве Ук ра и ны [Еле к трон ний ре сурс] // Ев ра зий ский Дом. – Ре жим до сту пу:
http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=en&nic=expert&pid=1545.
8. Кримські се па ра ти с ти до мо гли ся пра ва на ска су ван ня Кон сти туції АРК у суді [Еле к -
трон ний ре сурс] // Радіо Сво бо да. – Ре жим до сту пу:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24454778.html. 9. Про гра ма за хи с ту ук раїнців
[Еле к трон ний ре сурс] / Офіційний сайт ВО «Сво бо да». – Ре жим до сту пу:
http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/. 10. Пав люк А. Ре фор му ван ня
адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни: про бле ми та пер спек ти ви ре алізації
// Стра тегічні пріори те ти. – 2007. – № 1. – С. 164.
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УДК 34(091)
К. А. ГУ БАР,

аспірант ка Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

ВНЕ СОК ПРО ФЕ СОРІВ І ВИ ХО ВАНЦІВ КИЄВО-МО ГИ ЛЯНСЬ КОЇ
АКА ДЕМІЇ У СТВО РЕН НЯ ПРО ЕК ТУ КО ДЕК СУ 

«ПРА ВА, ЗА ЯКИ МИ СУ ДИТЬ СЯ МА ЛО РОСІЙСЬКИЙ НА РОД»

Висвітлюється роль ря ду ви пу ск ників і про фе сорів Києво-Мо ги лянсь кої ака демії у
підго товці виз нач ної пам’ят ки пра во вої куль ту ри Ук раїни «Пра ва, за яки ми су дить ся
ма ло російський на род». По да ють ся де які біог рафічні відо мості про цих осіб із за зна -
чен ням їхньо го кон крет но го вне ску у ко дифікаційні ро бо ти. На го ло шується на ви сокій
зна чи мості Києво-Мо ги лянсь кої ака демії для роз вит ку пра во вої куль ту ри, юри дич ної
освіти, на уки і прак ти ки на ук раїнських зем лях.

Клю чові сло ва: історія ук раїнсько го пра ва, юри дич на освіта, юри дич на на ука, юри -
дич на прак ти ка, Києво-Мо ги лянсь ка ака демія, «Пра ва, за яки ми су дить ся ма ло -
російський на род», ко дифікаційна комісія.

Гу барь Е. А. Вклад про фес со ров и вос пи тан ни ков Ки е во-Мо ги лян ской ака де -

мии в под го тов ку про ек та ко дек са «Пра ва, по ко то рым су дит ся ма ло рос сий ский

на род»

Ос ве ща ет ся роль ря да вы пу ск ни ков и про фес со ров Ки е во-Мо ги лян ской ака де мии в
под го тов ке вы да ю ще го ся па мят ни ка пра во вой куль ту ры Ук ра и ны «Пра ва, по ко то рым
су дит ся ма ло рос сий ский на род». При во дят ся не ко то рые би о гра фи че с кие све де ния об
этих ли цах с ука за ни ем их кон крет но го вкла да в ко ди фи ка ци он ные ра бо ты. Под чер ки -
ва ет ся вы со кое зна че ние Ки е во-Мо ги лян ской ака де мии для раз ви тия пра во вой куль ту -
ры, юри ди че с ко го об ра зо ва ния, на уки и прак ти ки на ук ра ин ских зем лях.

Клю че вые сло ва: ис то рия ук ра ин ско го пра ва, юри ди че с кое об ра зо ва ние, юри ди че с -
кая на ука, юри ди че с кая прак ти ка, Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия, «Пра ва, по ко то рым
су дит ся ма ло рос сий ский на род», ко ди фи ка ци он ная ко мис сия.

Gubar K. A. Contribution of professors and graduates of Kyiv-Mohyla Academy into

the creation of the draft of the Code «The Laws that the Nation of Little Russia is

Judged»

The role of alumni and professors of Kyiv-Mohyla Academy in the preparation of codifi-
cation document entitled «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» is highlight-
ed. Some biographical information about these people with the mentions of their particular
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contributions to the codification works is given. High importance of Kyiv-Mohyla
Academy for the development of legal culture, legal education, science and practice in the
Ukrainian lands is emphasized.

Key words: legal education, legal science, legal practice, Kyiv-Mohyla Academy, «The
Laws that the Nation of Little Russia is Judged», codification, professors, personal structure,
codification commission.

Києво-Мо ги лянсь ка ака демія (далі – КМА) – унікаль не яви ще в історії
української куль ту ри, на вчаль ний за клад, який уп ро довж кількох століть був
виз на ним ду хов ним цен т ром Східної Євро пи. Під егідою Ака демії існу ва ли
ко легіуми в Хар кові, Чернігові і Пе ре я славі. Чи ма ло її ви хо ванців з ча сом
посіли про фе сорські ка фе д ри не ли ше в Мос ковській (Російській) дер жаві, а й
у Сербії, Угор щині, Дал мації, Мо равії то що. Вишкіл Ака демії прой ш ли ма ло
не всі ви датні ге ть ма ни і пред став ни ки ко заць кої стар ши ни, які скла да ли то го -
час ну ук раїнську політич ну еліту.

Відо мо, що в КМА пря мо чи опо се ред ко ва но вив ча ли ся пе ре дові зраз ки
євро пейсь кої політи ко-пра во вої дум ки, зу сил ля ми про фе сорів Ака демії бу ло
пе ре кла де но російською мо вою праці Гу го Гроція, То ма са Гоббса, Ніко ло
Макіавеллі, Шар ля Мон теск’є, Са му е ля Пуф фен дор фа та інших ви дат них мис -
ли телів. Спри я ю чи вив чен ню юри дич них те орій та фор му ван ню влас них по -
глядів на дер жа ву та пра во, Ака демія на да ва ла своїм ви хо ван цям не обхідні на -
вич ки, які ста ва ли в на годі у здійсненні по даль шої дер жав ниць кої та влас не
юри дич ної діяль ності. Як слуш но за зна ча ла З. І. Хиж няк, «КМА сти му лю ва ла
роз ви ток ду хов но го й політич но го жит тя, про ду ку ю чи че рез своїх про фе сорів
і ви хо ванців суспільну дум ку, спря мо ва ну на усвідо млен ня на ро дом йо го влас -
но го жит тя у не пе рерв но му про цесі історії, фор му ва ла йо го національ ну
свідомість, патріотич не ро зуміння не обхідності існу ван ня влас ної не за леж ної
дер жа ви, її тво рен ня й за хи с ту»1.

Чи ма ло про фе сорів (ви кла дачів) та ви пу ск ників КМА у різний час за лу ча -
ли ся до най важ ливіших за ко но про ект них робіт2. Зо к ре ма дійсно ви дат ну роль
во ни відігра ли у підго товці відо мо го ко дифікаційно го про ек ту «Пра ва, за яки -
ми су дить ся ма ло російський на род» 1743 р.

Досліджен ню «Прав» при свя че но кла сичні праці О. Ф. Кістяківсько го,
І. В. Те ли чен ка, А. І. Яковліва, М. П. Ва си лен ка, М. Є. Слаб чен ка3, а та кож су -
час на на уко ва розвідка К. А. Вис ло бо ко ва4, в яких до клад но висвітлю ють ся
при чи ни ко дифікації, діяльність відповідної ко дифікаційної комісії, її пер со -
наль ний склад, дже ре ла та зміст пам’ят ки, яка ста ла ре зуль та том ко дифікації.
Дослідни ка ми, особ ли во А. І. Яковлівим5, відзна чав ся важ ли вий вне сок про -
фе сорів і ви хо ванців КМА у ро бо ту ко дифікаційної комісії, але, як ви дається,
цій за гальній тезі не за ва ди ла б де я ка кон кре ти зація.

То му ме та цієї статті по да ти ко роткі пор т ретні ха рак те ри с ти ки про фе сорів
і ви хо ванців КМА, які бра ли без по се ред ню участь у підго товці «Прав», а та -
кож, по мож ли вості, оціни ти їх осо би с тий вне сок у спільну пра цю комісії. 

Ос нов ним дже ре лом біог рафічної інфор мації є відповідні ен цик ло пе дичні
статті з ґрун тов но го ви дан ня «Києво-Мо ги лянсь ка ака демія в іме нах», ав то ра -
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ми яких є Ан д руш ко В. О., Апа но вич О. М., Бе ре славсь кий С. М.,
Ґаєцький Ю. Ґ., Го ро бець В. М., За до рож на О. Ф., Ка гам лик С. Р., Лякіна Р. М.,
Ми цик Ю. А., Сан да люк О. М., Хиж няк З. І., Чухліб Т. В., Шев чук В. О.6 Вра -
хо ву ю чи ви мо ги до об ся гу цієї публікації, ми зму шені об ме жи ти ся за галь ним
інте г раль ним по си лан ням на це ви дан ня, не на во дя чи бібліог рафічний опис
кож ної ок ре мої біог рафічної статті. Інші бібліог рафічні по си лан ня по да ють ся
у тра диційно му ви гляді без жод них за сте ре жень або об ме жень. При нагідно
заува жи мо, що нам вда ло ся до пов ни ти опубліко ва ну інфор мацію де я ки ми
власни ми архівни ми знахідка ми. 

За про по но ва ний увазі чи тачів ог ляд поч не мо з осіб, які сто я ли у ви токів
діяль ності ко дифікаційної комісії (оригіна ль на на зва – «Ко мисія пе ре во да и
сво да книг прав них», далі – Комісія). У ба га ть ох дже ре лах за зна чається, що
пер ший спи сок (реєстр) членів Комісії у кількості 30 осіб скла ли 1728 р. за
завдан ням ге ть ма на Да ни ла Апо с то ла бун чу ко вий то ва риш Ф. О. Чуй ке вич та
ста ро дубсь кий пол ко вий суд дя М. Д. Ха нен ко. З цьо го спи с ку бу ло відібра но
12 осіб, які з пев ни ми зміна ми у своєму складі пра цю ва ли до 1731 р. і підго ту -
ва ли за цей час три розділи ко дек су: «О че с ти Бо жи ей», «О че с ти Го су да ре -
вой», «О при ви ле ги ях ма ло рос си ян».

Се ред за зна че них фун да торів Комісії осіб найбільший слід в історії пра ва
Ук раїни за ли шив Чуй ке вич Федір Олек сан д ро вич (1685 або 1695 – бл. 1759
або бл. 1764), яко му зго дом су ди ло ся ста ти ав то ром при ват но го ко дифікаційно -
го про ек ту «Суд і роз пра ва у пра вах ма ло російських» 1750 р., ідей ним натх -
нен ни ком су до вої ре фор ми ге ть ма на Ки ри ла Ро зу мовсь ко го 1760–1763 рр.
Завдя ки архівним знахідкам К. А. Вис ло бо ко ва нині ми маємо за га лом до волі
до кладні відо мості про пе ребіг служ бо вої діяль ності Ф. О. Чуй ке ви ча7. Вод но -
час за ли ша ють ся певні ла ку ни що до дат жит тя і відо мо стей про освіту прав ни -
ка. За ува жи мо, що він ба га то років засідав у Ге не раль но му військо во му суді
«пер шим чле ном після Ге не раль ної стар ши ни», вхо див та кож до т. зв. Ви щої
апе ляції, ут во ре ної при Ге не ральній військовій кан це лярії для роз гля ду скарг
на рішен ня Ге не раль но го військо во го су ду. Осо би с то Ф. О. Чуй ке вич до Комі -
сії не вхо див, але він брав без по се ред ню участь у фор му ванні її скла ду, а згідно
з що ден ни ко ви ми за пи са ми Ми ко ли Ха нен ка за го ло ву ван ня ос тан нь о го у
Комісії був ак тив ним учас ни ком ба га ть ох не офіційних об го во рень про ек ту.
Відо мо, що у КМА вчи ли ся дво юрідний брат прав ни ка, член ко дифікаційної
комісії Се мен Ва си ль о вич Чуй ке вич та йо го син Йо сип Фе до ро вич Чуй ке вич.
Пря мих свідчень то го, що сам Федір Олек сан д ро вич здо був освіту у КМА
немає, не зга дується він се ред ви хо ванців цьо го за кла ду і в ен цик ло пе дич но му
ви данні «Києво-Мо ги лянсь ка ака демія в іме нах». Утім, в спо га дах прав ни ка є
ко рот ка згад ка, що во ни з бра том близь ко 1709 р. вчи ли ся у Києві, на підставі
якої К. А. Вис ло бо ков зро бив вис но вок, що йдеть ся, бе зу мов но, про Києво-
Мо ги лянсь ку ака демію, бо більше в той час вчи ти ся у Києві бу ло ніде8.

Ви дат ним пред став ни ком юри дич ної еліти Ге ть ман щи ни був і Ха нен ко
Ми ко ла Да ни ло вич (1693–1760) – ге не раль ний бун чуж ний, пол ко вий суд дя, ге -
не раль ний хо рун жий, відо мий ме му а рист. Освіту здо був у Львівській
братській школі та КМА, де йо го на став ни ком був ви дат ний мис ли тель Фе о -
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фан (Те о фан) Про ко по вич. По даль ша життєва до ля на щад ка ста ро вин но го
геть мансь ко го ро ду бу ла над зви чай но тер ни с та: він брав участь у військо вих
по хо дах, три ва лий час слу жив у Ге не ральній військовій кан це лярії, зго дом
понад рік пе ре бу вав під вар тою у Пе т ро павлівській фор теці за підтрим ку Пав -
ла По лу бот ка. Після смерті Пе т ра І був звільне ний з ув’яз нен ня і не за ба ром
по вер нув ся на Ук раїну, де 1727 р. дістав уряд ста ро дубсь ко го пол ко во го судді.
Утім, після фор му ван ня Комісії він три ва лий час не мав до неї жод но го сто сун -
ку, зо се ре див шись на су то військовій служ би. В 1740 р. він став чле ном Ге не -
раль но го військо во го су ду, а у 1741–1743 рр., тоб то на са мо му за вер шаль но му
етапі підго тов ки за ко но про ек ту, – фак тич ним керівни ком ко дифікаційної
комісії. Йо му су ди ло ся за без пе чи ти пе ре дусім об го во рен ня і ос та точ не ре да гу -
ван ня вже за га лом ук ла де но го на той час тек с ту про ек ту9. 

Аналізу ю чи спи с ки членів ко дифікаційної комісії «Прав, за яки ми су дить -
ся ма ло російський на род», по дані у ви дан нях А. І. Яковліва10 та К. А. Вис ло -
бо ко ва11, до хо ди мо до вис нов ку, що знач на ча с ти на осіб, які бра ли участь у
кодифікації, ма ла без по се реднє відно шен ня до КМА. 

Пер шим офіційним го ло вою Ко дифікаційної комісії став Сте фа но вич Ва -
силь Ва си ль о вич (1697–1773) – ло х виць кий сот ник, лу бенсь кий суд дя, ви кла -
дач ри то ри ки і філо софії, пе ре кла дач. У 1715–1717 рр. сту дент кла су філо софії
КМА. Зго дом 5 років по глиб лю вав освіту за кор до ном – у Німеч чині, Австрії,
Італії, Чехії, Мо равії то що. У 1722 р. от ри мав дип лом магістра «вільних ми с -
тецтв і філо софії» Вроц лавсь кої єзуїтської ака демії. Після по вер нен ня з-за кор -
до ну на за про шен ня Ф. Про ко по ви ча ви кла дав ри то ри ку та філо софію у за сно -
ваній ним школі в Санкт-Пе тер бурзі. Пра цю вав пе ре кла да чем у імпе ра то ра Пе -
т ра І, зго дом – у А. Д. Мен ши ко ва. Брав участь у ви данні кни ги Ф. Про ко по ви -
ча про Пе т ра I12. 

На далі прой шов вишкіл у Глухівсько му кан це лярсь ко му ку рені при Ге не -
ральній військовій кан це лярії і від 1729 р. до 1759 р. слу жив сот ни ком Ло х -
виць кої сотні Лу бенсь ко го пол ку. У 1751–1773 рр. – суд дя Лу бенсь ко го пол ку.

Як го ло ва ко дифікаційної комісії роз ро бив план її ро бо ти і роз поділив
завдан ня між її чле на ми. За про по ну вав розмісти ти ма теріали у ко дексі за прин -
ци пом внутрішньої спорідне ності пра во вих норм та пра во во го зв’яз ку. Вва -
жав, що за вдан ням комісії має бу ти не ме ханічне зве ден ня в од не ціле норм
Литовсь ко го ста ту ту і книг маг де бурзь ко го пра ва «Сак сон» і «По ря док» (зна -
ме ни тих «трьох ма ло російських пра ва»), а си с те ма тич не скла дан ня но во го ко -
дек су на підставі діючих за конів, зви чаїв, на уки пра ва та по треб ча су й об ста -
вин13. Він здійсню вав упо ряд ку ван ня пер ших підго тов ле них текстів, осо би с то
пе ре клав для ви ко ри с тан ня у по дальшій ро боті 1, 2, 3, 7, 13 розділи Ли тов -
ського ста ту ту та кни гу Б. Гроїцько го «Ти ту ли пра ва маг де бурзь ко го». 

Під йо го го ло ву ван ня чле ни Комісії до 1734р. пе ре кла ли з ла ти ни і
польської Ли товсь кий ста тут 1588 р., ча с ти ну дже рел німець ко го пра ва (чо ти -
ри ча с ти ни «По ряд ку» Б. Гроїцько го, йо го ж «Ар ти ку ли пра ва Маг де бурзь ко -
го» та «Ар ти ку ли пра ва Цісарсь ко го» і ча ст ко во «Про обо ро ну сиріт і вдів»;
пра цю Це за ри на «Enchiridion», кни гу П. Щер би ча «Зер ца ло Сак сонсь ке» і
част ко во йо го ж «Jus Municipale», праці М. Яс ке ра: «Speculum Saxonum», «Jus
Municipale», «Promptuarium»), а та кож скла ли 11 розділів із 30 за пла но ва них14. 
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Ва го мий вне сок у спільну пра цю зро бив дру гий го ло ва ко дифікаційної
комісії Бо роз на Іван Вла ди сла во вич (Во ло ди ми ро вич) (90-ті pp. XVII ст. –
1740). Він теж був пред став ни ком відо мо го стар шинсь ко го ро ду і ви пу ск ни ком
КМА, яку за вер шив бл. 1716 р. По то му роз по чав служ бу в Ста ро дубсь ко му
пол ку як знач ко вий то ва риш. У 1731 р. був при зна че ний ге не раль ним суд дею,
а від 1734 р. (за ін. дже ре ла ми 1735 р.) і го ло вою ко дифікаційної комісії. За
його го ло ву ван ня Комісія де я кий час пра цю ва ла у Москві (з мо ти вацією «для
при ско рен ня ро бо ти над пе ре кла да ми), а від 1736 р. – у Глу хові. На відміну від
сво го по пе ред ни ка І. В. Бо роз на вва жав, що пра ця комісії не має ви хо ди ти за
межі пе ре гля ду і до пов нен ня Ли товсь ко го Ста ту ту як «фун да мен таль но го
права», а от же, не по вин на при ве с ти до ство рен ня прин ци по во но вої прав ни -
чої кни ги15. 

Йо му вда ло ся помітно інтен сифіку ва ти діяльність комісії, за лу чи ти до неї
кілька де сятків но вих фахівців. Вва жається, що са ме йо му на ле жить ідея
поділу ко дек су на 30 розділів, яка бу ла ре алізо ва на у відповідних тек с тах уже
на прикінці 1736 р. На цей час бу ло за вер ше но і пе ре клад прав них книг. За га -
лом чор но вий текст Ко дек су підго тов ле но у травні 1738 р.16 Утім, у на ступні
ро ки че рез по хо ди ко заць ко го війська пра ця комісії бу ла при зу пи не на, а 1740 р.
ви дат ний прав ник Ге ть ман щи ни пішов з жит тя (за ок ре ми ми свідчен ня ми –
внаслідок хво ро би після війни).

Де я кий час між го ло ву ван ня ми І. В. Бо роз ни та М. Д. Ха нен ка на чолі ко -
дифікаційної комісії сто яв Ли зо губ Яків Юхи мо вич (бл. 1677 – 1749) – онук
ге ть ма на Пе т ра До ро шен ка і ге роя Азовсь ко го по хо ду 1696 р. чернігівсько го
пол ков ни ка Яко ва Ли зо гу ба, ге не раль ний хо рун жий, ге не раль ний обо зний, на -
каз ний ге ть ман. Він теж на вчав ся у КМА (за вер шив бл. 1693 р.). На ле жав до
ото чен ня ге ть ма на Іва на Ма зе пи, ви ко ну вав ряд йо го дип ло ма тич них до ру -
чень. Зго дом од нак за ли шив ся на боці Пе т ра І, став ге не раль ним хо рун жим в
уряді ге ть ма на Іва на Ско ро падсь ко го. Як і М. Д. Ха нен ко, де я кий час про був в
ув’яз ненні у зв’яз ку зі спра вою Пав ла По лу бот ка. 

Після об ран ня ге ть ма ном Да ни ла Апо с то ла став 1728 р. ге не раль ним
обозним (дру гою осо бою в ко зацькій адміністрації) і обіймав цю по са ду аж до
смерті, де я кий час ви ко ну вав обов’яз ки на каз но го ге ть ма на. Від 1734 р. був
при сутнім у кан це лярії Ма ло російських справ і в Ге не раль но му військо во му
суді17. Без по се ред ню участь у ро боті Комісії Я. Ю. Ли зо губ брав у 1738–
1743 рр.18 Йо го підпис стоїть пер шим під офіційним тек с том про ек ту, ре да гу -
ван ня яко го за вер ши ло ся в 1743 р.

Утім, як за зна ча ло ся, ос таннім го ло вою комісії у 1741–1743 рр. був
М. Д. Ха нен ко. Під йо го го ло ву ван ням до 1741 р. відбу ва ло ся ко лек тив не об -
го во рен ня ок ре мих розділів про ек ту, а зго дом ре да гу ван ня та ко рек торсь ка
звірка ци тат і дже рел. Ос та точ ний текст про ек ту бу ло підпи са но у травні-липні
1743 р.

Се ред інших ак тив них учас ників підго тов ки пам’ят ки слід особ ли во
відзна чи ти Ам вросія Дуб не ви ча (кін.XVII–1750) – рек то ра КМА, а від
1742 р. – єпи с ко па Чернігівсько го і Нов го род-Сіверсь ко го. Він теж по хо див з
шля хетсь кої ук раїнської ро ди ни і здо був освіту у КМА. Здібно го ви пу ск ни ка
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за ли ши ли на ви кла дацькій ро боті в аlma mater. Йо го ака демічні кар’єра роз ви -
ва ла ся на про чуд успішно. 1723–1726 рр. – вчи тель у гра ма тич них кла сах та
кла сах по ети ки і ри то ри ки. Від 1727 р. – пре фект, а у 1731–1737 рр. рек тор
КМА19. Роз ро бив ряд філо софсь ких курсів і був ініціато ром за про ва д жен ня в
Ака демії кур су мо раль ної філо софії, до пред мет но го по ля яко го вхо ди ли і ок -
ремі політи ко-пра вові про бле ми. Від 1733 р. він брав ак тив ну участь у діяль -
ності ко дифікаційної комісії. Що до ха рак те ру цієї діяль ності нам вда ло ся
відшу ка ти цікаві відо мості в ли с ту ванні Ам вросія Дубнєви ча з ми т ро по ли том
Київським Ра фаїлом За бо ровсь ким. Рек тор, зо к ре ма, повідо мляв 1735 р. про
закінчен ня пе ре кла ду прав ни чих книг (пе ре кла ли дві кни ги Ста тутів, чи ма лу
ча с ти ну в третій книзі Сак со на ви пра ви ли)20 та про по ча ток ро бо ти над Зво дом
(про ек том ко дек су)21. Один з пер ших дослідників історії КМА В. І. Ас ко чен -
ский, ха рак те ри зу ю чи роль Дуб не ви ча у ко дифікаційній діяль ності, на зи вав
йо го досвідче ним юри с кон суль том22.

На дум ку З. І. Хиж няк та В. О. Ан д руш ко, Ам вросій Дуб не вич не про сто
брав ак тив ну участь у ро боті над про ек том ко дек су, а й пев ний час (від 1733 р.)
очо лю вав Комісію. У зв’яз ку з цим у КМА відчу ва ла ся постійна відсутність
рек то ра, то му ака демічне правління не од но ра зо во звер та ло ся з про хан ням до
ге ть ма на звільни ти Дубнєви ча від ро бо ти в Комісії, «бо ма ють ут руд нен ня у
ви кла данні бо го словія». Утім, інших свідчень про го ло ву ван ня пред став ни ка
духівництва у ко дифікаційній комісії не має, що од нак не мож на розціню ва ти
як за пе ре чен ня йо го ва го мо го вне ску у її діяльність. 

Так, А. І. Яковлів, висвітлю ю чи роль духівництва у ко дифікаційній діяль -
ності, за зна чає, що то бу ли не про сто пред став ни ки ду хов но го са ну, але й осо -
би ви со кої за галь ної чи прав ни чої освіти, та, крім то го, ба га то з них до прий -
нят тя свя щен ст ва бу ли військо ви ми чи суд дя ми й ма ли до статній прак тич ний
досвід. Але най ви датнішим з них за своїм са ном і освітою був архіман д рит
Дуб не вич. Йо го участь в праці Комісії, ніби то, сим волізу ва ла участь цілої
Ака демії23. 

Як ба чи мо, усі офіційні й не офіційні керівни ки ко дифікаційної комісії бу ли
ви хо ван ця ми КМА, поділя ли її мо ральні та суспільно-політичні на ста но ви.

Ко рот ко оха рак те ри зуємо й де я ких інших «мо ги лянців» відповідно до
прий ня то го поділу членів Комісії на пред став ників ко зацтва, духівництва і
міщан ст ва. Орієнти ром для нас є най повніший на сьо годні «спи сок К. А. Вис -
ло бо ко ва», що вклю чає 70 осіб24.

Від ко зацтва до Комісії вхо ди ли такі «мо ги лянці»:
Апо с тол Пе т ро Да ни ло вич (?–1758) – пол ков ник лу бенсь кий. На по чат ку

XVIII ст. на вчав ся в КМА. У Комісії пра цю вав у 1738–1743 рр. Підпи сав ос та -
точ ний текст про ек ту.

Валь ке вич Пе т ро Ва си ль о вич (бл. 1687–1758) – військо вий кан це ля рист,
ге не раль ний військо вий оса вул. На по чат ку XVIII ст. на вчав ся в КМА. Зго дом
слу жив на кан це лярсь ких по са дах, від 1728 – реєнт Ге не раль ної військо вої
кан це лярії. У Комісії пра цю вав у 1728 р. та 1738 р. В 1741–1758 рр. – дру гий
ге не раль ний оса вул Ге ть ман щи ни.

Ве лець кий Ва силь Ва си ль о вич (бл. 1680 – після 1737) – сот ник Га дяць ко -
го пол ку. На вчав ся в КМА. У Комісії пра цю вав у 1728 р. 
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Дми т раш ко-Рай ча (Ду ми т раш ко-Раїч, Дми т раш ко Раїч (?– після 1753) –
бун чу ко вий то ва риш, пе ре кла дач. На вчав ся у КМА в 1710-х рр. Зго дом по глиб -
лю вав освіту за кор до ном, був до машнім учи те лем. У 1731 р. по вер нув ся на
Ук раїну, де от ри мав ранг бун чу ко во го то ва ри ша. У 1738–1753 рр. – сот ник Бе -
ре зансь кої сотні. У Комісії пра цю вав у 1732–1740 рр. 

За кро вець кий Ти мофій (1713–?) – військо вий кан це ля рист. За вер шив
КМА 1738 р. і всту пив на служ бу до Ге не раль ної військо вої кан це лярії. У
Комісії пра цю вав у 1738–1743 рр. Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту.

Ко чу бей Ва силь Ва си ль о вич (бл. 1680–1743) – пол тавсь кий пол ков ник. За -
вер шив КМА на прикінці 1690-х – на по чат ку 1700-х рр. У Комісії пра цю вав у
1735–1736 рр. 

Ла дон ка Пи лип Ан то но вич (бл. 1700–?) – військо вий кан це ля рист. За вер -
шив КМА у 1724 р. Слу жив військо вим кан це ля ри с том у Чернігівсько му пол -
ку та Ге не ральній військовій кан це лярії. У Комісії пра цю вав у 1734–1738 рр.
(за інши ми да ни ми, у 1735–1736). 

Ла с ке вич (Ласієвич) Пе т ро Се ме но вич (?–після 1763) – бун чу ко вий то ва -
риш. За вер шив КМА (1727 на вчав ся у класі ри то ри ки). У Комісії пра цю вав у
1735–1741 рр. як пе ре кла дач, за вла сни ми сло ва ми – «бе зот луч но». 1743 р.
звер нув ся з про хан ням до ген.-лей те нан та І. Бібіко ва зно ву за ра ху ва ти йо го до
Комісії, оскільки, пи сав він, «ре че ная ко миссія при хо дит в окон чаніе и мне
обид но, ес ли кто под пи шет ся на мо их тру дах»). Підпи сав ос та точ ний текст
про ек ту.

Ли са не вич Ва силь Ми хай ло вич (бл. 1702–після 1763) – сот ник мглин -
ський, пра во зна вець. У 1715–1717 рр. на вчав ся у філо софсь ко му класі КМА,
зго дом, ймовірно, вив чав пра во у Кенінгсберзі. У Комісії пра цю вав у
1734(35) – 1743 рр. І. Бо роз на до ру чив йо му підго ту ва ти розділи VII і VIII про -
ек ту про су до вий устрій та су до чин ст во. Пе ре клав та кож «Spaeculum
Saxonum» (Сак сонсь ке Зер ца ло). Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту.

Лу комсь кий Сте пан Ва си ль о вич (1701–бл. 1779) – сот ник При луць ко го
пол ку, відо мий істо рик. За вер шив КМА у 1726 р. Далі вчи те лю вав у ро дині Ли -
зо губів. Від 1731 р. – військо вий кан це ля рист, зго дом – стар ший військо вий
кан це ля рист Ге не раль ної військо вої кан це лярії. У 1735 – 1747 рр. – сот ник
при луць кої пол ко вої сотні. Ав тор ря ду істо рич них праць і пе ре кладів. У
Комісії пра цю вав, ймовірно, від дру гої по ло ви ни 1730-х рр. до 1743 р. Підпи -
сав ос та точ ний текст про ек ту.

Мак си мо вич Сте фан або Сте пан (?–1741) – пол ко вий пи сар, на каз ний пол -
ков ник. У 1710-х рр. на вчав ся в КМА. Зго дом слу жив військо вим кан це ля ри с -
том у Ге не ральній військовій кан це лярії, пол ко вим пи са рем і на каз ним пол ков -
ни ком Ста ро дубсь ко го пол ку. У Комісії пра цю вав у 1729, 1732–1734 рр. 

Не сте ро вич Дми т ро Матвійо вич (бл. 1711 – після 1756) – знач ко вий то ва -
риш. На вчав ся у КМА до 1731 р. Був чле ном Ко дифікаційної комісії уп ро довж
трьох років (ймовірно, у 1740-х рр.). 

Ог ра но вич (Ог ро но вич, у К. А. Вис ло бо ко ва – Ого но вич) Яків Ми хай ло -
вич (бл. 1700 –після 1772) – бун чу ко вий то ва риш, пол ко вий суд дя. У
1715–1717 рр. на вчав ся у філо софсь ко му класі КМА. У Комісії пра цю вав у від
1729 р. і до за вер шен ня її ро бо ти. Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту.
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Са виць кий Сте фан (?–?) – пол ко вий лу бенсь кий пи сар у 1714 – 1731 рр.,
пе ре кла дач. Вірогідно, на вчав ся у КМА. Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту. 

Стол повсь кий Се мен (?–?) – бун чу ко вий то ва риш, прав ник. На вчав ся у
КМА за часів ге ть ма на І. Ско ро падсь ко го. Слу жив у Лу бенсь ко му пол ку пол -
ко вим хо рун жим і пол ко вим пи са рем. У Комісії пра цю вав у 1728(29) – 1743 рр.
Підго ту вав три розділи ко дек су: розділ X («Про шлюб, по саг і віно, про май -
нові відно си ни по друж жя та про роз лу чен ня»), розділ XII («Про те с та мен ти»)
та розділ XIV («Про кон трак ти, за ста ви, бор ги, да ри й по ру ки»). Підпи сав ос -
та точ ний текст про ек ту.

Чуй ке вич Се мен Ва си ль о вич (бл. 1674 – після 1743) – бун чу ко вий то ва -
риш, пол ко вий суд дя. На прикінці XVII ст. на вчав ся в КМА. Слу жив бун чу ко -
вим то ва ри шем при ге ть мані І. І. Ско ро падсь ко му, у 1730–1735 рр. – суд дя
Ніжинсь ко го пол ку. У Комісії пра цю вав у 1728(29) – 1743 рр. Підпи сав ос та -
точ ний текст про ек ту.

У спи с ку К. А. Вис ло бо ко ва се ред ко заць ких пред став ників зна чить ся ще
«Іва нов, суд дя з Мир го ро да (1729)». На на шу дум ку, йдеть ся про Ос т ро -
градсь ко го Матвія Іва но ви ча (1670 – після 1736) – пол ко во го суд дю Мир го -
родсь ко го пол ку у 1715–1734 рр. Він на вчав ся у КМА в 1680-х рр. В до ку мен -
тах підпи су вав ся «Матвій Іва но вич», а «Іва но вич» і «Іва нов» у ті ча си до волі
ча с то вжи ва ли ся як па ра лельні фор ми. Близькість до Да ни ла і Пе т ра Апо с -
толів ро бить цілком вірогідною мож ливість йо го вклю чен ня до скла ду Комісії.

Від духівництва в підго товці про ек ту бра ли участь:
Білинсь кий Дми т ро (?–1753) – ви кла дач, ігу мен Ма ко шинсь ко го мо на с ти -

ря. На вчав ся у КМА. По закінчен ню на вчан ня два ро ки ви кла дав у
Чернігівсько му ко легіумі. У Комісії пра цю вав у 1734(35) – 1738 рр.

Ве личківський (Ве лич ко, Ве лич ковсь кий) Яків (кін. XVII ст. – після 1737)
– ви кла дач, пол тавсь кий про тоієрей. На вчав ся у бо го словсь ко му класі КМА в
1720-х рр. В 1736/37 на вчаль но му році – ви кла дач кла су ана логії КМА. У
Комісії пра цю вав у 1728–1735 рр.

Ко сач Мо насія (1704–?) – ви кла дач, ієро мо нах Києво-Пе черсь кої ла в ри.
Після за вер шен ня КМА 1728 р. прий няв чер не чий по ст риг. У Комісії пра цю -
вав у 1738 р. 

Ми га ле вич (Ми ха ле вич), чер не че ім’я – Со фроній (?– після 1751) – архі -
ман д рит, рек тор Мос ковсь кої слов’яно-гре ко-ла тинсь кої ака демії. За вер шив
КМА на по чат ку XVIII ст. і був за ли ше ний ви кла да чем гра ма ти ки і син так си -
ми. У 1722 р. пе ре ве де ний до Мос ковсь кої слов’яно-гре ко-ла тинсь кої ака демії,
де зро бив бли с ку чу бо го словсь ку кар’єру. Звільне ний з по са ди рек то ра у
1732 р. Від 1738 р. – архіман д рит Га маліївсько го Різдво бо го ро диць ко го Хар -
лампіївсько го мо на с ти ря Чернігівської єпархії. Де я кий час пра цю вав у Комісії.

Они с ке вич (Ониш ке вич) Ге ра сим, чер не че ім’я – Ге де он (1696–1747) –
ієро мо нах Києво-Пе черсь кої ла в ри та ігу мен Дят ло виць ко го Спа со-Пре об ра -
жесь ко го мо на с ти ря. Після за вер шен ня КМА став по слуш ни ком Києво-Пе -
черсь кої ла в ри і 1727 р. прий няв чер не чий по ст риг. У Комісії пра цю вав у
1735–1736 рр. Вва жав ся кваліфіко ва ним пе ре кла да чем прав ни чих книг з ла -
тинсь кої мо ви.
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Про хо ро вич, чер не че ім’я – Гер ман (?–?) – ви кла дач, ігу мен Переяслав -
сько го Ми хайлівсько го мо на с ти ря. За вер шив КМА у 1720-х рр. Від
1730/31 н. р. ви кла дав по ети ку в Чернігівсько му ко легіумі, зго дом ігу мен Пере -
я славсь ко го Ми хайлівсько го мо на с ти ря. У Комісії пра цю вав в 1735–1738 рр.

Ро га чевсь кий Іван (?–?) – ви кла дач, ло х виць кий про тоієрей. На вчав ся у
КМА на прикінці XVII ст. Як прибічник Ма зе пи відбу вав за слан ня у Со ло вець -
ко му мо на с тирі, був ви кла да чем і пре фек том Ар хан гельсь кої слов’яно-ла -
тинсь кої шко ли. Ймовірно, пра цю вав у Комісії у 1728–1743 рр. з пе ре рвою у
1736–1738 рр.

Са виць кий (Са вець кий), чер не че ім’я – Гер васій (1703 – після 1742) –
монах Києво-Пе черсь кої ла в ри. За вер шив КМА у 1727 р. і прий няв чер не чий
по ст риг. Як здібний пе ре кла дач од ним з пер ших був за лу че ний до ро бо ти
Комісії, яку поєдну вав з обов’яз ка ми лаврсь ко го повіре но го у Глу хові. Від
1735 р. був го род ни чим у Ва силь кові (вот чині Києво-Пе черсь кої ла в ри), у
зв’яз ку з чим, ймовірно, при пи нив ро бо ту у Комісії.

Стар жиць кий (Ста риць кий) Ва силь, чер не че ім’я – Вар на ва (бл. 1707 –
?) – со бор ний ста рець, ієро мо нах Києво-Пе черсь кої ла в ри. За вер шив КМА і
1727 р. прий няв чер не чий по ст риг. Ви ко ну вав обов’яз ки ко рек то ра Лаврсь кої
дру карні. Від 1729 – про фе сор КМА, ви кла дав кур си ри то ри ки і піїти ки. Був
ігу ме ном кількох оби те лей, при пи са них до Києво-Ппе черсь кої ла в ри. Брав
участь у діяль ності ко дифікаційної комісії. Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту.

Смор жевсь кий Товія (То вия) (?-1744) – ви кла дач, ігу мен. У Російсько му
біог рафічно му слов ни ку на зва ний «відо мим за ко ноз нав цем» сво го ча су, який
дістав «шкільну освіту», во лодів ла ти ною і польсь кою мо вою25. Був ви кла да -
чем Чернігівсько го ко легіуму, пре фек том ко легіуму у 1732–1734 рр. Зго дом
ігу мен Ко с тянсь ко го По чепівсько го мо на с ти ря (1735–1743) та Ус пенсь ко го
Ряб чевсь ко го мо на с ти ря. У комісії пра цю вав у ос танні ро ки її діяль ності.
Підпи сав ос та точ ний текст про ек ту. Зга дуємо йо го у цій статті, оскільки
Чернігівський ко легіум пе ре бу вав під егідою КМА.

Та ким чи ном се ред 43 пред став ників ко зацтва (вклю ча ю чи голів Комісії
В. В. Со фо но ви ча, І. В. Бо роз ну, Я. Ю. Ли зо гу ба та М. Д. Ха нен ка, але не ра -
ху ю чи її «фун да то ра» Ф. О. Чуй ке ви ча) у Комісії вста нов ле но 21 ви хо ван ця
КМА, а се ред 21 пред став ни ка духівництва (ра зом з А. Дуб не ви чем) – 11 «мо -
ги лянців». 

Пред став ництво міщан у Комісії бу ло не чис лен ним і нам не вда ло ся знай -
ти відо мості про освіту тих ше с ти осіб, які за зна чені у спи с ку К. А. Вис ло бо -
ко ва.

За га лом з тих 16 членів Комісії, які по ста ви ли свій підпис під ос та точ ним
тек с том про ек ту Ко дек су, без по се реднє відно шен ня до КМА ма ло що най мен -
ше 13 осіб.

Ци ф ри є до волі по ка зо ви ми, але, як ви дається, і во ни ще не повністю відо -
б ра жа ють вне сок ви хо ванців КМА у підго тов ку пам’ят ки. Ад же нам ще не вда -
ло ся відшу ка ти відо мості про освіту ба га ть ох членів Комісії. На при клад, відо -
мо, що в Ака демії вчи ли ся двоє синів бун чу ко во го то ва ри ша При луць ко го пол -
ку Ра ко ви ча Пав ла Се ме но ви ча, двоє синів ічнянсь ко го сот ни ка Сто ро жен ка
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Гри горія Андрійо ви ча, племінник пи са ря Ніжинсь ко го магістра ту Гри горія Ко -
нись ко го, близькі ро дичі де я ких інших членів Комісії. 

Підсу мо ву ю чи, мо же мо кон ста ту ва ти що Києво-Мо ги лянсь ка ака демія за -
без пе чи ла військо во-адміністра тив ний апа рат Ге ть ман щи ни гра мот ни ми кан -
це ля ри с та ми, а цер ков ну ор ганізацію – ви со ко освіче ни ми пе ре кла да ча ми з
інших мов. Здібні ж до пра ва ви хо ванці КМА зго дом ма ли мож ливість по пов -
ни ти знан ня і на бу ти фа хо ву юри дич ну освіту в євро пейсь ких універ си те тах.
Са ме з пред став ників цих різних груп ви хо ванців КМА і бу ла пе ре важ но сфор -
мо ва на ко дифікаційна комісія. Пев ною мірою до лу чи ли ся до цієї ро бо ти і
викла дачі Ака демії та її ко легіумів на чолі з рек то ром КМА.

1. Хиж няк З. І., Маньківський В К. Історія Києво-Мо ги лянсь кої ака демії. 2-ге вид.,
до повн. і пе ре робл. – К.: ВД «Києво-Мо ги лян. акад.», 2008. – С. 141. 2. Там са мо. –
С. 144. 3. Кістя ков ский А. Ф. Очерк ис то ри че с ких све де ний о сво де за ко нов, дей ст во -
вав ших в Ма ло рос сии, под за гла ви ем: Пра ва, по ко то рым су дит ся ма ло рос сий ский на -
род // Ан то логія ук раїнської юри дич ної дум ки. – Т.3. – К.: ВД «Юрид. кни га», 2003. –
С. 29–57; Слаб чен ко М. Є. Ескізи з історії «Прав, по ко то рым су дит ся ма ло рос сий ский
на род» // Там са мо. – С. 200–212; Те ли чен ко И. В. Очерк ко ди фи ка ции ма ло рос сий ско го
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на род». Йо го історія, дже ре ла та си с те ма тич ний ви клад змісту. – Мюн хен: За гра ва,
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Том 2. Юри дичні праці. – К.: Юрид. дум ка; ВД «Ака дем періоди ка», 2006. – С. 372–378.
4. Вис ло бо ков К. А. Виз нач на пам’ят ка ук раїнсько го пра ва: дже ре ла, зміст, си с те ма та
соціаль но-політичні умо ви ство рен ня // Пра ва, за яки ми су дить ся ма ло російський на -
род. 1743 р. – К.: АТ «Кни га», 1997. – С. ІX–XLVIII. – 547 с. 5. Яковлів А. За знач. пра -
ця.– С. 29. 6. Києво-Мо ги лянсь ка ака демія в іме нах, XVII–ХVІII ст. / B. C. Брю хо вець -
кий (відп. ред.), З. І. Хиж няк (на ук. ред, упо ряд.). – Ен цик лоп. вид. – К.: ВД «KM Ака -
демія», 2001. – С. 42, 72–73, 83, 98, 104, 105, 183, 190–191, 217, 286, 290–291, 309, 311,
320–322, 334–335, 350, 360–361, 390–391, 405, 447, 457, 469, 470 , 510 –511, 515,
565–566. 7. Вис ло бо ков К. А. Федір Чуй ке вич – прав ник ран нь о мо дер ної до би (спо с те -
ре жен ня над ри са ми юри дич ної про фесії XVIII ст.) // Пра во ва дер жа ва. Щорічник на -
уко вих праць. – Вип. 20. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
2009. – С. 67–74. 8. Там са мо. – С. 70. 9. Мар ке вич А. Ха нен ко Ни ко лай Да ни ло вич //
Рус ский би о гра фи че с кий сло варь. – Т. XXI. – СПб.,1901. – С. 273– 275. 10. Яковлів А. І.
За знач. пра ця. – С. 21–26. 11. Вис ло бо ков К. А. Виз нач на пам’ят ка … – С. XLIX. 12. Сте -
фа но вич Ва си лий // Рус ский би о гра фи че с кий сло варь.– Т. XIX. – СПб., 1909. – С. 406.
13. Яковлів А. І. За знач. пра ця. – С. 28. 14. Там са мо. – С. 21. 15. Там са мо. – С. 29. 16.

Вис ло бо ков К. А. Виз нач на пам’ят ка …. – С. XIV. 17. Мод за лев ский В. Ли зо губ Яков
Ефи мо вич // Рус ский би о гра фи че с кий сло варь. – Т. X. – СПб., 1914. – С. 430 – 431. 18.

Яковлів А. І. За знач. пра ця. – С. 28. 19. Ас ко чен ский В. И. Ки ев с древ ней шим его учи ли -
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УДК 32(091)(4/9); 34 (091) 
В. О. БОН ДА РУК,

магістр пра ва

ПОЛІТИ КО-ПРА ВО ВА ДО К Т РИ НА ЯНА ЗА МОЙСЬ КО ГО 
ЯК ОС НО ВА ДЕР ЖАВ НО-ПРА ВО ВО ГО УС Т РОЮ РЕЧІ ПО СПО ЛИ ТОЇ

КІНЦЯ XVI ст.

Про по нується аналіз політи ко-пра во вих по глядів канц ле ра і ко рон но го ге ть ма на
Речі По спо ли тої Яна За мойсь ко го як цілісної пра во вої до к т ри ни, що відо б ра жа ла т. зв.
ек зе куційний рух шлях ти. Дослідже но про цес її фор му ван ня, ос новні по ло жен ня та
втілен ня в дер жав но-пра во ву прак ти ку Речі По спо ли тої.

Клю чові сло ва: Річ По спо ли та, Ян За мойсь кий, пра во ва до к т ри на, «ко ролівська ре -
с публіка», «вільна елекція».

Бон да рук В. О. По ли ти ко-пра во вая до к т ри на Яна За мой ско го как ос но ва го су -

дар ст вен но-пра во во го ус т рой ст ва Ре чи По спо ли той кон ца XVI ст.

Пред ла га ет ся ана лиз по ли ти ко-пра во вых взгля дов канц ле ра и ко рон но го гет ма на
Яна За мой ско го как це ло ст ной пра во вой до к т ри ны. Ис сле до ван про цесс ее фор ми ро ва -
ния, ос нов ные по ло же ния и во пло ще ние в го су дар ст вен но-пра во вую прак ти ку Ре чи По -
спо ли той в кон це XVI ве ка как пра во во го оформ ле ния эк зе ку ци он но го дви же ния шлях -
ты.

Клю че вые сло ва: Речь По спо ли тая, Ян За мой ский, пра во вая до к т ри на, «ко ро лев -
ская ре с пуб ли ка», «сво бод ная элек ция».

Bondaruk V. O. Jan Zamoyski legal doctrine as the basis of state legal system of

Rzeczpospolita in the end of the XVI century. 
The analysis of the political and legal views of Grand Chancellor and Crown Hetman Jan

Zamoyski as a legal doctrine is presented. Process of its formation, the basic provisions and
implementation in to the state-legal practices of Rzeczpospolita at the end of the sixteenth cen-
tury as a legal formalization of the «executionist movement» of the szlachta are investigated.

Key words: Rzeczpospolita, Jan Zamoyski, legal doctrine, «Royal Republic», «free
election».

Уп ро довж XVI ст. го ло вною політич ною ме тою (ста но вим інте ре сом)
польсь ко го, ли товсь ко го і русь ко го (біло русь ко го і ук раїнсько го) шля хет ст ва
бу ло че рез оформ лен ня сво го пра во во го ста ту су зрівня ти ся у пра вах з маг на та -
ми та здо бу ти ре аль ну мож ливість обійма ти най важ ливіші дер жавні і військові
уря ди. По чи на ю чи від сеймів 20-х років цьо го століття, ак тив но роз ви нув ся
шля хетсь кий ек зе куційний рух – рух за до три ман ня за конів, а в шир шо му
сенсі – за упо ряд ку ван ня дер жав но го ус т рою, за про ва д жен ня відповідних змін
у адміністра тивній, по дат ковій, військовій та су довій ца рині. На прикінці 60-х
років по тре ба в певній іде о логічній кон цеп ту алізації і пра вовій фор малізації
ос нов них ви мог шлях ти на бу ла особ ли вої гос тро ти. Са ме на цей час при па дає
вклю чен ня до ак тив но го політи ко-пра во во го жит тя Речі По спо ли тої белзь ко го
ста ро сти Яна За мойсь ко го (1542–1605).

Ста нов лен ня політи ко-пра во во го світо гля ду Я. За мойсь ко го, найімовір -
ніше, відбу ло ся під час ос воєння ним юри с пру денції в Па ду ансь ко му універ -
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си теті (до цьо го він вчив ся в Па рижі і Стра с бурзі). Зо к ре ма відо мо, що од ним
з йо го універ си тетсь ких на став ників був Даніель Си гоніуш (Daniel Sygoniusz),
який ви кла дав пра во дав нь о го Ри му в ком плекс но му поєднанні йо го з істо рич -
ним роз вит ком та аналізом змін дер жав но го ус т рою Римсь кої ре с публіки, ак -
цен ту ю чи свою ува гу на ре с публікансь ких інсти туціях1. Польсь кий «спу дей»
особ ли во ціка вив ся історією пра во вих та політич них учень, а та кож військо ви -
ми спра ва ми, куль ту рою, по бу том, літе ра ту рою та по езією ан тич ної до би. Як
за зна чає Є. Ко валь чик: «ма ло хто міг зрівня ти ся з ним у Польщі в знанні ста -
ро дав нь о го світу»2. На освіту май бутній дер жав ний діяч не шко ду вав ні фізич -
них зу силь, ні коштів. Збе рег ли ся, зо к ре ма, свідчен ня, що у червні 1560 р. він
прид бав ко лекцію (во че видь, не де ше ву) ви тягів із праць римсь ких юристів,
вклю че них до Ко дек су Юс тиніана3. 

У 1563 р. по ба чи ла світ пер ша юри дич на пра ця мо ло до го пра во знав ця – ла -
ти но мов ний трак тат «De senatu romano – libri duo» («Про римсь кий се нат – дві
кни ги»), при свя че ний віце-канц ле ру ко ро ни Пе т ру Муш ковсь ко му (Piotrowi
Myszkowskiemu). У першій книзі роз гля да ли ся ста тус се на то ра, йо го по кли -
кан ня, по вно ва жен ня, пра ва й обов’яз ки. У другій – йшло ся ся про ор ганізацію
засідань се на ту, сфе ру діяль ності та ав то ри тет інсти туції. Дослідни ки твор -
чості Я. За мойсь ко го відзна ча ють, що вже у цій ранній праці яс к ра во ви я ви ло -
ся йо го праг нен ня, щоб ос но вою суспільно го і дер жав но го жит тя в Речі По спо -
литій став за кон, пе ред яким усі бу дуть рівни ми.

Цьо го ж ро ку Ян За мойсь кий дістає ва го ме свідчен ня по ва ги ко лег-пра во -
знавців, йо го оби ра ють рек то ром однієї з двох відо соб ле них ча с тин Па ду ансь -
ко го універ си те ту – т. зв. універ си те ту юристів. До реч но за ува жи ти, що пер -
шим кро ком Я. За мойсь ко го на по саді рек то ра бу ла підго тов ка до дру ку та
публікація раніше не оп ри люд не них до ку ментів, які виз на ча ли ор ганізацію
універ си те ту та сту дентсь ко го са мо вря ду ван ня. Це спри я ло поінфор мо ва ності
сту дентів та ви кла дачів про свої пра ва й обов’яз ки, прин ци пи на вчаль но го
про це су в універ си теті, прак тичні шля хи відсто ю ван ня своїх кор по ра тив них
прав то що. 

Утім, 1565 р. мо ло дий пра во зна вець по вер нув ся на батьківщи ну і всту пив
на служ бу се к ре та рем у кан це лярію ко ро ля Сигізмун да ІІ Ав гу с та. Він швид -
ко опа ну вав кан це лярсь ку на уку, а зай ма ю чись упо ряд ку ван ням ко рон но го
архіву у Ва велі ґрун тов но оз най о мив ся із за ко на ми Польщі та з інши ми важ -
ли ви ми політич ни ми до ку мен та ми. Від 1572 р., у до бу «пер шо го без ко ролів’я»
Я. За мойсь кий по чи нає відігра ва ти са мостійну роль в політич но му житті
Польщі. Він сприяє об ран ню на трон Генріха Ва луа, стає од ним з ав торів відо -
мих «Генріхо вих ар ти кулів» 1573 р. і довіре ною осо бою мо нар ха. Зго дом, у
«дру ге без ко ролів’я» Ян За мойсь кий стає ліде ром партії «пястів», яка при ве ла
до вла ди Сте фа на Ба торія. Після об ран ня но во го ко ро ля політич на мо гутність,
а відповідно і стат ки За мойсь ко го різко зро с та ють. Йо го при зна ча ють 1576 р.
підканц ле ром ко рон ним, а 1578 р. – ве ли ким канц ле ром ко рон ним. Цей уряд
він зберіга ти ме до кінця жит тя, поєдну ю чи йо го від 1581 р. з не менш ва го мим
уря дом ве ли ко го ге ть ма на ко рон но го. Окрім то го, він – ге не раль ний ста ро ста
краківський у 1580–1585 рр., зби рає по сту по во під своєю ру кою ще шість ста -

431РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



роств. У «третє без ко ролів’я» він підтри мує кан ди да ту ру май бут нь о го ко ро ля
Сигізмун да ІІІ Ва зи на про ти ва гу іншо му кан ди да ту, яко го підтри му ва ли
австрійські Габ сбур ги. Но вий мо нарх на ма гається опо ну ва ти все силь но му
маг на ту, але не має пра во вих мож ли во с тей для усу нен ня йо го без зго ди шлях -
ти з дер жав них по сад. За ва жа ли поз бу ти ся уря дов ця і йо го військові та дип ло -
ма тичні успіхи у бо ротьбі про ти Австрії, От то мансь кої Пор ти та Мос ковії
(Росії). Утім, про ти сто ян ня і ко ролівська не милість про дов жу ва ло ся до са мої
смерті канц ле ра і ве ли ко го ге ть ма на.

За час пе ре бу ван ня на політич но му Олімпі, ма ю чи міцні пра вові знан ня та
патріотич не сер це, Я. За мойсь кий став роз роб ни ком цілком особ ли вої політи -
ко-пра во вої до к т ри ни «ко ролівської ре с публіки». Її наріжним ка ме нем був
інсти тут пря мих ви борів ко ро ля, який він вва жав ос нов ним пра вом і га рантією
всіх інших прав, пер шою і ос нов ною сво бо дою суспільства. «Спо чат ку ми осо -
би с то оби раємо ко ро ля, і ніхто з нас не підко ряється пра ви те лю, по пе ред ньо не
підко рив шись йо му до б ровільно. Справжні ви бо ри ко ро ля ма ють про во ди ти ся
всіма са нов ни ка ми на по са дах і всіма людь ми, що на ле жать до ли царсь ко го
ста ну, усіма ти ми, чиїм обов’яз ком є військо ва служ ба. Во ни та кож по винні
прий ти на ви бо ри, і жо ден з них не мо же ухи ля ти ся, за ви нят ком тих, які ле -
жать в хво робі ...»4. 

Іншим суттєвим мо мен том цієї до к т ри ни є вищість над вла дою ко ро ля вла -
ди за ко ну: «Ми настільки звільни ли се бе, що ні ко роль, ні йо го пред став ник не
ма ють над на ми іншої вла ди, окрім тієї, яку ми да ли йо му че рез публічні за ко -
ни. Відповідно, ко роль не мо же поз ба ви ти ніко го з нас честі, влас ності або
жит тя або аре ш ту ва ти будь-ко го до тих пір, по ки спра ва не розсліду ва на у
відповідності з за ко ном і не про го ло ше ний ви рок»5. 

У цей час у суспільній думці кон ку ру ва ло два про ек ти ор ганізації ви борів:
або че рез ре пре зен тацію сей мо вих послів і се на торів, або че рез осо би с ту
участь всієї шлях ти. Ар гу мен ти Я. За мойсь ко го ви я ви ли ся прий нятніши ми для
шлях ти і пе ре ва га бу ла відда на са ме йо го про ек ту, який пов’язу вав за галь не
пра во го ло су із за галь ним шля хетсь ким обов’яз ком військо вої служ би. 

Вод но час мо нар ху за бо ро ня ло ся при зна ча ти спад коємця тро ну, він мав виз -
на ти «вільну елекцію» як «вічну кон сти туцію» дер жа ви. Та кож за про ва д жу -
вав ся постійний кон троль над ко ро лем се на то ра ми-ре зи ден та ми. Не менш ва -
го мим бу ло уза ко нен ня пра ва шлях ти чи ни ти опір ко ро лю у формі ро ко шу –
кон фе де рації «про ти ко ро ля»6.

Пер ше пра во ве закріплен ня нові підхо ди діста ли в «Генріхо вих ар ти ку лах»
1573 р. Іншою но ве лою в оформ ленні пра во вих сто сунків ко ро ля і суспільства
ста ли періодичні уго ди між маг на та ми, шлях тою і кож ним но во об ра ним ко ро -
лем, – pacta conventa, які виз на ча ли пе ре дусім ко ло обов’язків май бут нь о го мо -
нар ха, се ред яких най пер шим був обов’язок по ва жа ти за ко ни Речі По спо ли тої.

Ши ро ка підтрим ка шля хетсь ким за га лом дер жав но-пра во вої про гра ми
Я. За мойсь ко го ста ла підста вою для «вер балізації ним гро ма дянсь кої і пра во -
вої свідо мості» Речі По спо ли тої. Прий ня то вва жа ти, що са ме він став ав то ром
відо мо го афо риз му, ви го ло ше но го на од но му з сей мо вих засідань: «Ко роль ца -
рює, але не ке рує! – Rex regnat sed поп gubernat!
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Під пе ром Я. За мойсь ко го, Річ По спо ли та по ста ва ла новітнім ана ло гом
римсь кої ре с публіки. Біло руські, ли товські, польські й ук раїнські шлях тичі,
які осо би с то ви би ра ли во ло да ря, за гідністю уподібню ва ли ся до князів-елек -
торів німець ко го імпе ра то ра, а об ся гом гро ма дянсь ких сво бод не по сту па ли ся
жодній євро пейській дер жаві7. Елекційний рух на те ре нах Речі По спо ли тої,
скла до вою якої бу ла і Ук раїна, став по всяк ден ною прак ти кою дер жав но-пра во -
во го жит тя всіх її гро ма дян, свідчен ням єдності та взаємо пов’яза ності дер жав -
но-пра во вих про цесів. 

Се ред ба га ть ох «до стой них інсти тутів, до с ко на лих за конів і тра дицій»
Польщі Я. За мойсь кий ви б рав для особ ли вої по хва ли та схва лен ня прин цип
по жа лу ван ня по чес них ти тулів і по сад най за слу женішим з гро ма дян, замість
то го, щоб зро би ти їх спад ко ви ми і та ки ми, що пе ре да ють ся усе ре дині ро ди ни8.
На йо го дум ку, цей прин цип заміщен ня по сад знач но спри яв би кон солідації
країни і зро с тан ню її сла ви. По честі бу ли до ступні «не купці об ра них, а будь-
яко му шлях ти чу, який про сла вив ся та лан том, мужністю або за слу га ми на
службі Речі По спо ли тої. Та ким чи ном, ба га то лю дей тільки за вдя ки своїм за -
слу гам, повільно, крок за кро ком підніма ли ся з ниж ньої сту пені до ви щих дер -
жав них по сад і ве ли ких станів». «Зва жа ю чи до сяг нен ня та ких чис лен них і ви -
со ких відзнак, на ша країна, – пи сав він, – ніко ли не бу де відчу ва ти не ста чу в
гро ма дя нах здат них, роз суд ли вих і люб ля чих свою батьківщи ну, го то вих ри зи -
ку ва ти своїм жит тям, за хи ща ю чи зем лю, гідність, ве лич Речі По спо ли тої»9. 

Омріяна канц ле ром «ко ролівська ре с публіка», се ред іншо го, ма ла «про ва -
ди ти за ко ни не си лою, але звер та ю чись до ро зу му і пе ре ко нань в їх спра вед ли -
вості», справжня ж спра вед ливість – це ви на го ро да кож но му стро го по за слу -
гам і во на має ста ти ос но вою дер жа ви зі зміша ною фор мою правління, яка
більшою мірою, ніж аб со лю тизм, пе ред ба чає до три ман ня за конів.

На пе ре ко нан ня Я. За мойсь ко го, мо ральні якості шлях ти є га рантією до б -
ро бу ту і стабільно го роз вит ку Польщі, що чер па ти ме свої си ли з без до ган ності
гро ма дян, які дба ти муть про дер жа ву ще більше, ко ли во на по тре бу ва ти ме
більшо го за хи с ту. Ре аль ним підтвер д жен ням цієї дум ки став ви т ри ма ний
Річчю По спо ли тою дер жав ниць кий іспит в період без ко ролів’я. Ад же після
смерті ос тан нь о го ко ро ля ди настії Яге лонів, ко ли «го лос за ко ну більше не чув -
ся, і вла да втра ти ла свою вла ду»10, в країні не по чав ся ха ос, здійсню ва ло ся
пра во суд дя, був збе ре же ний мир.

Вод но час для ньо го бу ло оче вид ним, що ре алізація та ких ідей в жит тя ви -
ма га ла за про ва д жен ня на те ре нах Речі По спо ли тої но вих освітніх стан дартів,
щоб не тільки ви хо ву ван ня шля хетсь кої мо лоді з «відо мих дворів», яка бу ла
під прискіпли вим на гля дом, але й іншої шля хетсь кої мо лоді з «дрібнішо го лю -
ду»11 го ту ва ло ґрунт для впро ва д жен ня вільно го об ран ня і шля хетсь кої де мо -
кратії.

От же, підмур ком по бу до ви «ко ролівської ре с публіки» Я. За мойсь кий ви су -
вав освіту. Тільки освіченні гро ма дя ни здатні бу ли втіли ти амбітні дер жав но-
пра вові пла ни канц ле ра. Знач ною мірою за вдя ки йо му, освіта в дер жаві по ча -
ла сприй ма ти ся як ключ до виз нан ня в суспільстві, як ос но ва гро ма дянсь кої
по зиції та, як мріяло ся ба га ть ом, політич ної кар’єри12. Влас ний освітній іде ал
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Я. За мойсь кий втілив у мас штаб но му освітньо му про екті – ство ренні За мойсь -
кої ака демії (1595 р.).

За мойсь ка ака демія бу ла ор ганізо ва на за при кла дом євро пейсь ких, пе ре -
дусім – італійських, універ си тетів. Цен т раль не місце в про грамі студій ака -
демії ма ла на ука пра ва. Ви кла дан ня ве ло ся на ка федрі за галь но го пра ва, де по -
да ва ло ся римсь ке пра во, досліджу ва ли ся ко дифікації Юс тиніана, знач ну ува гу
на да ва ло ся знан ням про фе о даль не пра во, сак сонсь ке пра во і маг де бурзь ке
пра во, яки ми ко ри с ту ва ли ся міста на те ри торії Речі По спо ли тої та за її ме жа -
ми. На ка федрі польсь ко го пра ва, ви кла да ли ся польські ус та ви, а та кож сей -
мові кон сти туції, за са ди ус т рою дер жа ви, ас пек ти польсь ко го су до чин ст ва, а
та кож зо бов’язальні кан це лярські фор му ли. Вар то за зна чи ти, що са ме в За -
мойській ака демії польсь ке пра во впер ше ви кла да ло ся ок ре мим лекційним
кур сом, та ких лекцій не бу ло ані в Кра кові, ані в ут во ре но му в 1578 р. універ -
си теті у Вільнюсі13. 

Праг нен ня до вста нов лен ня іде аль но го пра во во го по ряд ку ви я ви ло ся і у су -
довій сфері. Так, Б. Й. Ти щик пи ше про функціону ван ня За мойсь ко го три бу на -
лу – до меніаль но го апе ляційно го су ду для міст і сіл, які пе ре бу ва ли у во лодінні
маг натів За мойсь ких. До скла ду три бу на лу вхо ди ли пред став ни ки п’яти
найбільших міст, за мойсь кий війт, про фе сор пра ва За мойсь кої ака демії та
бург граф, який і го ло ву вав у суді. Цей суд мав влас ну кан це лярію, охо ро ну,
архів. Охо че су ди лась у ньо му і місце ва шлях та, оскільки він мав мар ку спра -
вед ли во го, непідкуп но го і за вдя ки мо гут ності За мойсь ких за без пе чу вав чітке
ви ко нан ня рішень та ви років14.

Вод но час «лібе ралізм» по глядів фун да то ра по туж но го ари с то кра тич но го
ро ду був до волі об ме же ним. Бу ду чи од ним з найбільших маг натів Речі По спо -
ли тої, чиї стат ки знач но зрос ли після од ру жен ня в 1583 р. з племінни цею Сте -
фа на Ба торія Гри зель дою, Ян За мойсь кий відсто ю вав свої по гля ди і ав то ри тар -
ни ми ме то да ми. Зо к ре ма по ка зо вою що до цьо го є конфлікт з ліде ра ми ан ти мо -
нархічної опо зиції – бра та ми Збо ровсь ки ми. Од но го з них, Са муіла Збо ровсь -
ко го з ініціати ви канц ле ра схо пи ли і публічно стра ти ли. 

Ця подія схви лю ва ла су час ників і ста ла при чи ною три ва ло го конфлікту
між За мойсь ким і шлях тою, ад же «канц лер про де мон ст ру вав си лу, якої, за пе -
ре ко нан ням шля хетсь ко го за га лу, не ма ло бу ти навіть у ве ли ко го па на»15.То го -
часні керівни ки шля хетсь ко го ру ху сприй ня ли рішучі дії канц ле ра не як по ка -
ран ня зло чин ця-змов ни ка, а як по мсту своєму опо нен ту. А от же, вчи нок За -
мойсь ко го сприй мав ся як удар по іде а лах ви щості гро ма дянсь ких прав над
дер жав ною вла дою.

Утім, «де мон ст рацію си ли» Я. За мойсь ким мож на спро бу ва ти по яс ни ти як
не по хит ним пе ре ко нан ням у пе ре ва гах влас них політи ко-пра во вих по глядів,
так і впев неністю у ви ключ ності сво го ста но ви ща у дер жаві. Тво ря чи ра зом з
Радзівіла ми, Ос т розь ки ми, Сан гуш ка ми «до б ре впо ряд ко вані мікро дер жа ви» з
їхньою ефек тив ною адміністрацією, з пи са ни ми за ко на ми і роз по ря д жен ня ми,
що їх ви да вав влас ник, а от же, па ра лель ну до про сто ру Речі По спо ли тої сфе ру
по всяк ден но го публічно го і пра во во го жит тя та бу ду чи най ви щим уря дов цем в
дер жаві, Я. За мойсь кий цілком усвідо млю вав свою си лу і вплив. Про те, як вид -
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но, і він му сив відповіда ти ба га то в чо му ним же за про ва д же ним по ведінко вим
стан дар там. Ад же за ко но дав ст во Речі По спо ли тої не га ран ту ва ло збе ре жен ня
йо го по зицій та маєтно с тей, а повіто ва шлях та гос тро за пе ре чу ва ла про ти будь-
яких спроб уза ко ни ти роз поділ привілей о ва но го ста ну на ви щих і ниж чих16.

По ка зо вим що до по глядів Я. За мойсь ко го є ви да ний ним привілей м. За мо -
с тю, копія яко го зберігається в Інсти туті ру ко пи су Національ ної бібліоте ки Ук -
раїни ім. В. І. Вер надсь ко го17. Особ ли во зна чу щи ми ви да ють ся два мо мен ти.
По-пер ше, у привілеї зафіксо ва на «во ля, що в цьо му місті мож на бу де од ну
релігію ка то лиць ку апо с тольсь ку римсь ку сповіду ва ти». По-дру ге, на дан ня
маг де бурзь ко го пра ва відбу ва ло ся за умо ви, «що ви бо ри міських і су до вих по -
са довців бу дуть відбу ва ти ся в при сут ності вот чин но го па на або йо го упов но -
ва же но го, яко му всі во ни при сяг нуть на вірність і на те, що у разі по тре би по
пра ву фе о даль но му їх по вин ності вчи ня ти бу дуть як хо роші ва са ли і піддані і
не тільки не відступ лять від їх па на, але на впа ки всіма своїми си ла ми підтри -
му ва ти йо го бу дуть». Вод но час га ран тується «всім гро ма дя нам і меш кан цям
цьо го містеч ка і пе редмістя без різниці осіб або домів підко рен ня одній і тій
самій владі». На на шу дум ку, у цьо му привілеї дав ся взна ки по шук па ри те ту
між влас ниць ки ми і дер жав ниць ки ми інте ре са ми. Подібний підхід Я. За мойсь -
ко го до вирішен ня ак ту аль них про блем, на на шу дум ку, мож на ек с т ра по лю ва -
ти і на за галь но дер жав ний рівень. 

Ян За мойсь кий був ідей ним натх нен ни ком і прак тич ним ор ганіза то ром
трьох ви борів ко ро ля. (1573 р., 1575 р., 1587 р.) Йо го по зиція зу мо ви ла їх ре -
зуль тат і до кінця сво го жит тя, тоб то до пер ших років XVII ст., він брав ак тив -
ну участь у вирішенні дер жав но-пра во вих про блем Польщі та оформ ленні її
своєрідно го дер жав но го ус т рою, в своїх за са дах збе ре же но го до розділів
Польщі в другій по ло вині XVIII ст. Та ла но ви тий політик і пра во зна вець, Я. За -
мойсь кий до с ко на ло знав польські національні тра диції і на ма гав ся поєдну ва ти
їх з вла сним іде а лом дер жав но-пра во во го ус т рою, по бу до ва ним за зраз ком
Римсь кої ре с публіки18. По при те, що, «ко ролівська ре с публіка» не ви т ри ма ла
ви про бу ван ня жит тям, і по сту пи ла ся «шля хетській ре с публіці», політи ко-пра -
во  вий про ект Я. За мойсь ко го був при наймні ча ст ко во втіле ний в жит тя, що без -
пе реч но ма ло зна чен ня і для Ук раїни. За вдя чу ю чи йо го ре алізації на євро пей -
сько му тлі до сьо годні за слу го ву ють на по ва гу де мо кра тичні здо бут ки на родів
Речі По спо ли тої, се ред яких за са ди пар ла мен та риз му, са мо вря ду ван ня, гро ма -
дянсь ких прав і більшої, ніж у ре ш ти хри с ти янсь ких країн, віротерпимості19.

От же, політи ко-пра во ва до к т ри на Я. За мойсь ко го що до упо ряд ку ван ня
дер жав но-пра во во го про сто ру Речі По спо ли тої ба зу ва ла ся на ідеї до б ро по ряд -
ності, освіче ності та патріотиз му її гро ма дян. Змісто вним на пов нен ням до к т -
ри ни мож на вва жа ти «ко ролівську ре с публіку» як фор му дер жав но го ус т рою,
ос но ва но го на за галь но му шля хетсь ко му пря мо му праві ви бо ру ко ро ля, вер хо -
венстві за ко ну та спра вед ли во му прин ци пу по жа лу ван ня по чес них ти тулів і
по сад най за слу женішим з гро ма дян. Повній її ре алізації за ва ди ло відхи лен ня
(пе ре дусім з волі ко ро ля Сигізмун да ІІІ) двох най важ ливіших за ко но про ектів
канц ле ра: про ска су ван ня пра ва лібе рум ве то у сеймі і про по ря док об ран ня
мо нар ха.

435РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



1. Franciszek S. Zamość. Jan Zamoyski – Czas nauk // Сykl 14 artykułów drukowanych
od lutego do kwietnia 1998 roku w Kronice Tygodnia // Еле к трон ний ре сурс. Ре жим до сту -
пу:http://www.roztocze.net/miasta/zamosc/rod/. 2. Kowalczyk J. Jan Zamoyski – fundator i
mecenas // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, «Jan Zamoyski wódz-mecenas-polityk
1542-1605». – T. IV. – Zamość. – 2006/2007. – S. 13. 3. Franciszek S. Ibid. 4. Sobieske W.
Trybun ludu szlacheckiego // Pisma historyczhe. – Warszawa. – 1978. – S. 95.
5. Hejdensztejna R. Dzienje Polski od s'mierci Zygmunta Augusta do roku 1594. –
Ksiag XII. – SPb., 1857. – S. 215. 6. Ти щик Б. Й. Поль ща:історія дер жав ності і пра ва (Х –
по ча ток ХХІ ст.) – Л.: Світ, 2012. – C. 77. 7. Камінський С. А. Історія Речі По спо ли тої як
історія ба га ть ох на родів, 1505-1795. Гро ма дя ни, їхня дер жа ва, суспільство, куль ту ра. –
К.: Наш час, 2011. – C. 75. 8. Mowa Jana Zamoyskiego do Henryka Walezego // Pliszczynsra
and Kazimerz Plucinki. Roczniki Humanistyczne. – T. XIV. – № III. – Lublin, – 1966. –
S. 133. 9. Ibid. – S. 120. 10. Ibid. – S 131. 11. Archiwum Jana Zamoyskiego. – Kraków. –
1948. – S. 247-248. 12. Камінський С. А. За зна че на пра ця. – С. 76. 13. Gmiterek H.
Początki Akademii Zamojskiej // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. – T. III. – «Jan
Zamoyski wódz-mecenas-polityk 1542–1605». – Zamość, 2005. – S. 50. 14. Ти щик Б. Й. За -
зна че на пра ця. – С. 92. 15. Камінський С. А. За зна че на пра ця. – C. 73. 16. Там са мо. – С.
113. 17. НБУВ ім. В. М. Вер надсь ко го. Ін-т ру ко писів. – Ф. ІІ. – №22642. 18. Лу нев Ю. Ф.
Про бле ма го су дар ст вен но го ус т рой ст ва в Поль ше по сле пре кра ще ния ди на с тии Ягел ло -
нов. // Пра во ве де ние. – 2000. – № 4. – С.196–203. 19. Камінський С. А. За знач. пра ця. –
C. 22.

УДК 342
В. А. СТРІЛЬЧУК,

аспірант Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

ПО НЯТ ТЯ ТА ЮРИ ДИЧ НА ПРИ РО ДА СТРОКІВ 
У КОН СТИ ТУЦІЙНО МУ ПРАВІ УК РАЇНИ

У статті досліджується по нят тя та юри дич на при ро да строків у кон сти -
туційно му праві Ук раїни. В си с темі юри дич них фактів кон сти туційно-пра вові стро ки
є умов ни ми подіями. Во ни мо жуть ви с ту па ти як у ролі са мостійних юри дич них
фактів, так і бу ти скла до вим еле мен том кон сти туційно го фак тич но го скла ду. Ав тор
при хо дить до вис нов ку, що під стро ком у кон сти туційно му праві ро зуміється вста нов -
ле на нор ма ми кон сти туційно го пра ва кількісно і/або якісно виз на че на оди ни ця ча су, яка
за сто со вується в ме ханізмі кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня, з по чат ком, пе -
ребігом і/або закінчен ням якої на ста ють кон сти туційно зна чущі юри дичні наслідки.

Клю чові сло ва: умов на подія, кон сти туційно-пра во вий строк, термін, юри дич ний
факт.

Стриль чук В. А. По ня тие и юри ди че с кая при ро да сро ков в кон сти ту ци он ном

пра ве Ук ра и ны

В ста тье ис сле ду ет ся по ня тие и юри ди че с кая при ро да сро ков в кон сти ту ци он ном
пра ве Ук ра и ны. В си с те ме юри ди че с ких фак тов кон сти ту ци он но-пра во вые сро ки яв ля -
ют ся ус лов ны ми со бы ти я ми. Они мо гут вы сту пать как в ка че ст ве са мо сто я тель ных
юри ди че с ких фак тов, так и быть со став ным эле мен том кон сти ту ци он но го фак ти че -
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с ко го со ста ва. Ав тор при хо дит к вы во ду, что под сро ком в кон сти ту ци он ном пра ве по -
ни ма ет ся ус та нов лен ная нор ма ми кон сти ту ци он но го пра ва ко ли че ст вен но и/или ка че -
ст вен но оп ре де лен ная еди ни ца вре ме ни, ко то рая при ме ня ет ся в ме ха низ ме кон сти ту -
ци он но-пра во во го ре гу ли ро ва ния, с на ча лом, хо дом и/или окон ча ни ем ко то рой на сту па -
ют кон сти ту ци он но зна чи мые юри ди че с кие по след ст вия.

Клю че вые сло ва: ус лов ное со бы тие, кон сти ту ци он но-пра во вой срок, срок, юри ди -
че с кий факт.

Strilchuk V.A. The notion and legal nature of the terms in the constitutional law of

Ukraine

The concept and author’s view on legal nature of the terms in the constitutional law of
Ukraine are proposed in the article. Constitutional and legal terms are conditional events in
the system of legal facts. They can be the free-standing legal facts, and as well a constituent
element of the constitutional set of facts. The author concludes that the term in constitutional
law should be understood as the quantitatively and/or qualitatively defined unit of time estab-
lished by the norms of constitutional law, which is used in the mechanism of constitutional
legal regulation and the beginning, the duration and/or the ending of which leads to the con-
stitutionally significant legal consequences.

Key words: conditional event, the constitutional-legal term, term, legal fact.

Фе но мен ча су як невід’ємна скла до ва будь-яко го роз вит ку завжди був, за -
ли шається сьо годні і бу де в май бут нь о му об’єктом пиль ної ува ги на уковців як
при род ни чих, так і суспільних на ук. Не ста но вить ви нят ку тут і юри дич на на -
ука, в ме жах якої ак ту аль ним є досліджен ня тем по раль них ха рак те ри с тик пра -
во вої ре аль ності, вив чен ня їх особ ли во с тей.

Слід за зна чи ти, ха рак тер ною оз на кою будь-яких пра вовідно син, у то му
числі й кон сти туційних, є їх тісний взаємозв’язок із ча сом, ад же ви ни ка ють,
три ва ють, зміню ють ся та при пи ня ють ся во ни са ме в часі. Крім то го, навіть як -
що нор ма ми пра ва не виз на че но три валість існу ван ня явищ та про цесів кон -
сти туційно-пра во во го ха рак те ру, не за пе реч ною за ли ша ти меть ся кон ста тація
фак ту їх існу ван ня у часі та про сторі. Ад же, як вірно сво го ча су за зна чав
А. О. Тілле, го во ря чи про зв’язок ча су із пра во вою нор мою, «навіть ко ли
час … дії нор ми не об ме же ний, це не оз на чає, що во на не за ле жить від … ча -
су, оскільки яви ща, до яких за сто со вується нор ма, відбу ва ють ся … у пев ний
час»1.

У кон сти туційно-пра во вих нор мах фор малізо ва но чи ма ло різно го ро ду
тем по раль них па ра метрів, се ред яких на особ ли ву ува гу за слу го вує строк – як
пев ний відрізок ча су, ча со ва три валість.

Про тя гом усь о го періоду ви ник нен ня та роз вит ку юри дич ної на уки се ред
вче них-пра во знавців мож на спо с теріга ти знач ний на уко вий інте рес до роз -
крит тя сут ності та змісту ка те горії строків. Так, у до ре во люційний період вар -
то відзна чи ти на укові праці К. Н. Ан нен ко ва, Є. В. Вась ковсь ко го, Ю. С. Гам -
ба ро ва, Д. І. Мей е ра. Се ред вче них-пра во знавців ра дянсь кої до би про бле ма ти -
кою строків ґрун тов но зай ма ли ся П. І. Жи галкін, І. Б. Но виць кий, Є. О. Су ха -
нов, О. С. Іоф фе та інші.

Ви хо дя чи з аналізу над бань вітчиз ня ної юри дич ної дум ки, в да но му кон -
тексті вар то відзна чи ти праці В. П. На гре бель но го, В. В. Лу ця, В. І. Тер тишні -
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ко ва, О. Р. Ми хай лен ка, Т. М. Ва хонєвої, С. О. Заїки, У. І. Пак, В. П. Ми ро нен -
ко, М. Л. Бєлкіна, А. Пав ловсь кої, О. В. Андрійчук, А. В. Баб’як, С. В. Виш но -
вець кої, С. П. По греб ня ка та інших.

Се ред пред став ників вітчиз ня ної кон сти туційної до к т ри ни до ка те горії
строків у своїх пра цях звер та ли ся такі вчені-кон сти туціоналісти, як
М. І. Ставнійчук, Х. В. При ходь ко, В. Л. Мусіяка, О. В. Ба ра баш, М. В. Оніщук
та ін. Про те вка зані на уковці підхо ди ли до досліджен ня відповідних строків
фраг мен тар но, в ос нов но му ак цен ту ва ли ува гу на стро ках у ме жах ви бор чо го
про це су, у зв’яз ку із чим, на жаль, не мож на кон ста ту ва ти факт ґрун тов но го та
всебічно го їх досліджен ня у кон сти туційно му праві Ук раїни в ціло му.

Слід за зна чи ти, що в дже ре лах кон сти туційно го пра ва Ук раїни містить ся
чи ма ло строків. Ли ше в тексті Ос нов но го За ко ну закріпле но по над 40 різно го
ро ду строків, які відрізня ють ся один від од но го за змісто во-функціональ ним
при зна чен ням, спо со ба ми об чис лен ня, вста нов ле ною три валістю то що. Во ни
при та манні май же кож но му зі скла до вих еле ментів си с те ми кон сти туційно го
пра ва Ук раїни, і сприй ма ти їх apriori як цілком зро зумілу ка те горію без де таль -
но го досліджен ня на вряд чи пра виль но.

Перш ніж виз на чи ти ся із змісто вим на пов нен ням по нят тя кон сти туційно-
пра во во го стро ку, ґрун тов но досліди ти йо го юри дич ну при ро ду, вва жаємо за
доцільне по пе ред ньо роз кри ти ка те горію «час», з якою строк пе ре бу ває в
тісно му й не роз рив но му зв’яз ку.

Важ ли вим є роз гляд трак ту вань ка те горії ча су, що містять ся у філо софії,
яка, як вірно за зна чає провідний вче ний-пра во зна вець, ака демік Ю. С. Шем -
шу чен ко, бу ду чи квінте сенцією, ре флексією куль ту ри2, спе цифічною си с те -
мою знань, на ма гається та кож пізна ти сутність ча су, по зна чи ти йо го місце і
роль у бутті й світо гляді лю ди ни. 

З філо софсь ко го по гля ду час – це од на з ос нов них форм існу ван ня ма терії,
од норідна і без пе рерв на три валість, що пли не аб со лют но рівномірно. Час є ат -
ри бу том, що ви ра жає три валість бут тя та послідовність зміни станів усіх ма -
теріаль них си с тем та про цесів у світі3. Плин ча су об’єктив ний, тоб то лю ди на
не мо же зу пи ни ти чи сповільни ти йо го пе ребіг. У цьо му в за галь них ри сах по -
ля гає сутність філо софсь кої ка те горії «час»4.

Що до співвідно шен ня ка те горії ча су і по нят тя стро ку ми цілком по го д -
жуємо ся із дум кою Н. П. Фрідма на, який сво го ча су за зна чив, що час і строк
співвідно сять ся між со бою як ціле і ча с ти ни, за галь не і ок ре ме. Да не твер д -
жен ня є цілком ви прав да ним, оскільки, як уже за зна ча ло ся, час – це од на з ос -
нов них форм бут тя ма терії, ко ли строк, в за галь но му ро зумінні, ста но вить со -
бою пев ний проміжок ча су; мо мент на стан ня, ви ко нан ня будь-чо го5. Тоб то
стро ки, що зна хо дять своє відо б ра жен ня у кон сти туційно му праві Ук раїни,
співвідно сять ся із ка те горією «час» як ча с ти на і ціле, ок ре ме і за галь не.

По нят тя ча су з філо софсь кої точ ки зо ру має за галь ний, універ саль ний ха -
рак тер, ко ли у при род ни чих та суспільних на уках, у то му числі й у ме жах на уки
кон сти туційно го пра ва Ук раїни, при вив ченні фе но ме ну ча су ува га ак цен ту -
ється на дослідженні при ват них ча со вих зв’язків та відно шень. Хоч не за пе реч -
ним є аб ст ра гу ван ня ос танніх са ме від філо софсь ко го ро зуміння по нят тя ча су6.
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Важ ли во про аналізу ва ти по нят тя стро ку крізь приз му пра во во го ча су. Знач -
ний вне сок у вітчиз ня ну юри дич ну на уку що до вив чен ня ка те горії пра во во го
ча су здійсни ли О. В. Пуш няк та І. Г. Обо ро тов, ди сер таційні досліджен ня яких
ха рак те ри зу ють ся кон цеп ту альністю, си с тем ним та ґрун тов ним аналізом
з’ясу ван ня при ро ди й місця ча су у праві. Не зу пи ня ю чись без по се ред ньо на
самій дефініції пра во во го ча су, за зна чи мо, що вка за ни ми ав то ра ми строк (три -
валість) роз гля дається як од на із най го ловніших йо го оз нак7. Три валість не -
обхідна для зна хо д жен ня ча со вих меж дії нор ма тив но-пра во во го ак та (при чо -
му во на мо же бу ти як виз на че ною, так і не виз на че ною); вста нов лен ня юри дич -
но зна чи мих фактів (до сяг нен ня віку, на бут тя тру до во го ста жу або цен зу
осілості, сплив стро ку)» то що8.

З ме тою по си лен ня об’єктивізації досліджен ня пра во вої при ро ди строків у
кон сти туційно му праві Ук раїни не обхідно та кож звер ну ти ува гу на їх
лінгвістич ний ас пект, тоб то з’ясу ва ти змісто ве на пов нен ня по нят тя «строк» у
за галь но му те о ре тич но му ро зумінні. У тлу мач но му Слов ни ку ук раїнської мо -
ви в 11-ти то мах сло во строк інтер пре тується у двох зна чен нях, а са ме: «1. Ус -
та нов ле ний, виз на че ний для ко го -, чо го-не будь відрізок ча су… 2. Ус та нов ле -
ний, при зна че ний час, мо мент…»9. У Слов ни ку російської мо ви С. І. Оже го ва
по нят тя «строк» тлу ма чить ся як: «1. Виз на че на три валість ча су; 2. Мо мент на -
стан ня, ви ко нан ня чо го-не будь»10. Ви хо дя чи із вка за них ви ще інтер пре тацій
по нят тя стро ку оче вид ною є не од но значність в йо го ро зумінні, яка, зо к ре ма,
про яв ляється в то му, що, з од но го бо ку, по нят тя «строк» тлу ма чить ся як
відрізок ча су, тоб то пев на три валість, а з іншо го – як ус та нов ле ний мо мент в
часі. 

Слід за зна чи ти, що у вітчиз няній юри дичній терміно логії по ряд із по нят -
тям «строк» ши ро ко ви ко ри с то вується по нят тя «термін», яке оз на чає мо мент
ча су. Про аналізу вав ши особ ли вості їх ви ко ри с тан ня без по се ред ньо у кон сти -
туційно му праві Ук раїни, за ува жи мо, що ос таннє ха рак те ри зується не од но -
значністю. Різно манітний кон тек с ту аль ний ха рак тер вжи ван ня по нят тя
«термін», а по де ку ди – й влас не си нонімія з по нят тям «строк» не га тив но по -
зна ча ють ся на яс ності та чіткості і, як наслідок, йо го ро зумінні та ви ко ри с танні
без по се ред ньо в ме ханізмі кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня11. 

Досліджу ю чи юри дич ну при ро ду кон сти туційно-пра во вих строків, не
мож на за ли ши ти по за ува гою той факт, що із по чат ком, пе ребігом і/або їх
закінчен ням кон сти туційно-пра вові нор ми пов’язу ють мож ливість на стан ня
юри дич них наслідків. У зв’яз ку із цим не мож на не виз на ти за відповідним
стро ком ста ту су юри дич но го фак ту – «соціаль ної об ста ви ни, яка вик ли кає
відповідно до норм пра ва на стан ня пев них пра во вих наслідків – ви ник нен ня,
зміну або при пи нен ня пра во вих відно син»12. Са ме то му пер шо чер го вим по -
стає за вдан ня з’ясу ва ти, яке ж місце відве де но стро кам у си с темі кон сти -
туційних юри дич них фактів. 

Найбільше ува ги досліджен ню строків у си с темі юри дич них фактів
приділя ло ся пред став ни ка ми цивілістич ної на уки. Ви хо дя чи з над бань
цивільно-пра во вої літе ра ту ри ра дянсь ко го періоду, вар то за зна чи ти, що пи тан -
ня виз на чен ня місця строків у си с темі юри дич них фактів ма ло дис кусійний ха -
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рак тер. Так, одні вчені, по си ла ю чись на об’єктив ний ха рак тер на стан ня (спли -
ву) строків, тоб то не за лежність їх від волі суб’єктів пра вовідно син, відно си ли
стро ки до ка те горії подій13. Інші схильні бу ли вва жа ти, що стро ки в си с темі
юри дич них фактів зай ма ють особ ли ве місце, тоб то їх не мож на відне с ти ні до
дій, ні до подій14. 

У на вчальній літе ра турі з кон сти туційно го пра ва юри дич на при ро да
строків, а та кож виз на чен ня їх місця в си с темі юри дич них фактів на сьо годні
на леж ним чи ном не відо б ра жені. В ос нов но му їх ха рак те ри с ти ка має фраг мен -
тар ний ха рак тер; стро ки роз гля да ють ся ли ше в кон тексті об’єктив них кон сти -
туційних юри дич них фактів, при кла дом яких є до сяг нен ня гро ма дя ни ном Ук -
раїни віку, з яко го він мо же оби ра ти ся на род ним де пу та том (ч. 2 статті 76 Кон -
сти туції Ук раїни), Пре зи ден том Ук раїни (ч. 2 статті 103 Кон сти туції Ук раїни)
то що15, або ж у кон тексті юри дич них фактів-подій, при кла да ми яких є на ро д -
жен ня або смерть фізич ної осо би, на стан ня відповідної да ти то що16. Тоб то ос -
нов на ува га в на вчальній літе ра турі ак цен тується ли ше на мо менті ча су, з на -
стан ням яко го мо жуть ство рю ва ти ся умо ви для ви ник нен ня кон сти туційно-
пра во вих відно син. 

Се ред на уко вої літе ра ту ри вар то відзна чи ти ди сер таційне досліджен ня
Н. В. Бров чен ко, яка здійсни ла ком плекс ний аналіз юри дич них фактів у кон -
сти туційно му праві, приділив ши ок ре му ува гу з’ясу ван ню місця строків у си -
с темі юри дич них фактів-подій. На дум ку ав то ра, стро ки ма ють пев ну спе -
цифіку та ду алістич ну пра во ву при ро ду і мо жуть роз гля да ти ся як з об’єктив -
но го, так і суб’єктив но го бо ку: «… на стан ня стро ку мо же за ле жа ти чи не за ле -
жа ти від волі суб’єкта, про те во но завжди є віднос ною юри дич ною подією, яка
мо же бу ти як не обхідним еле мен том фак тич но го скла ду, так і ви ко ну ва ти са -
мостійну роль і спри чи ня ти на стан ня кон сти туційно-пра во вих наслідків»17.

Дослідив ши при ро ду строків у кон сти туційно му праві Російської Фе де -
рації, О. О. Кар та шов при хо дить до вис нов ку, що «кон сти туційно-пра вові
стро ки є юри дич ни ми фак та ми (еле мен та ми юри дич но го скла ду)»18. Як ствер -
д жує вка за ний російський ав тор, строк як юри дич ний факт у своєму ви ник -
ненні має во льо вий ха рак тер, а йо го пе ребіг мо же бу ти зміне ний во лею та
діяльністю лю дей. 

Перш за все важ ли во виз на чи ти зв’язок строків із во лею суб’єктів кон сти -
туційних пра вовідно син. Суб’єктив ний «відтінок» строків, тоб то ре зуль тат во -
льо вих та усвідо мле них дій відповідних суб’єктів кон сти туційно го пра ва, має
місце при виз на ченні три ва лості стро ку, йо го вста нов ленні, до три манні, то що.
На при клад, виз на чен ня і вста нов лен ня три ва лості ка денції ор ганів дер жав ної
вла ди та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня є ніщо інше, як про яв волі уп ра во -
мо че них на це суб’єктів. Вод но час та ка три валість у жод но му разі не мо же виз -
на ча ти ся довільно, ад же це мо же при зве с ти до узур пації вла ди в дер жаві, по -
хит ну ти ос но ви суспільно го і дер жав но го ла ду. Га рантією в да но му ви пад ку є
не ли ше де мо кра тич на про це ду ра, яка рег ла мен тує відповідний про цес, а й ро -
зум на періодичність про ве ден ня чер го вих ви борів в Ук раїні19, квінте сенцією
якої є оп ти маль на доцільність виз на чен ня та вста нов лен ня її три ва лості, а та -
кож відповідна світо ва прак ти ка де мо кра тич них країн.
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З ог ля ду на ви щев ка за не, важ ли ве те о ре ти ко-при клад не зна чен ня має
підхід до ка те горії кон сти туційно-пра во вих строків не ли ше як до пев ної три -
ва лості, відтин ку ча су, вста нов ле но го нор ма ми кон сти туційно го пра ва
(мається на увазі кількісна ха рак те ри с ти ка відповідних га лу зе вих строків).
Вод но час не менш важ ли вим є роз крит тя їх якісної скла до вої. На при клад, чи
є строк до статнім для то го, щоб лю ди на змог ла ре алізу ва ти свої пра ва і сво бо -
ди, ви ко на ти обов’яз ки; чи за без пе чує він мож ливість для ор ганів дер жав ної
вла ди та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня своєчас но ре алізу ва ти по кла дені
на них по вно ва жен ня, уне мож лив лю ю чи зло вжи ван ня ча сом при прий нятті
юри дич но важ ли вих рішень ос танніми. Тоб то аналізу ва ти вка зані га лу зеві
стро ки потрібно че рез такі взаємо за лежні ка те горії діалек ти ки, як кількість і
якість.

Вста нов лені стро ки по вно ва жень пред став ниць ких ор ганів дер жав ної вла -
ди та місце во го са мо вря ду ван ня, їх по са до вих осіб є ре зуль та том во льо вих і
усвідо мле них юри дич них дій за ко но дав ця (пар ла мен ту), який виз на чив на кон -
сти туційно му рівні ча со ву три валість їхніх по вно ва жень. Але після вста нов -
лен ня строків, як вірно за зна чає В. В. Луць, що до свідо мості осіб, які їх виз на -
чи ли, та інших осіб во ни існу ють об’єктив но як ре аль ний факт жит тя». У
зв’яз ку із цим ви ни кає цілком за ко номірне за пи тан ня: чи мо же лю ди на про ти -
с та ви ти свою діяльність об’єктив но му пли нові ча су?20.

Відповіда ю чи на по став ле не за пи тан ня, В. П. Гри ба нов слуш но за зна чив,
що не зва жа ю чи на те, що лю ди на не мо же про ти с та ви ти свою діяльність
об’єктив но му пли нові ча су, це все ж не оз на чає, що сто сов но ча су лю ди на «аб -
со лют но без по рад на»21. Вче ний спра вед ли во ствер д жує, що, здійсню ю чи свою
діяльність, лю ди на ак тив но ви ко ри с то вує час, ма ю чи мож ливість при уро чи ти
здійснен ня тієї чи іншої діяль ності до чітко виз на че но го мо мен ту ча су, або ж
відрізку ча су, лю ди мо жуть вста нов лю ва ти стро ки для здійснен ня тих чи тих
дій. 

Так, на стан ня п’ятирічно го стро ку по вно ва жень на род но го де пу та та Ук раї -
ни по чи нається з мо мен ту скла ден ня ним при ся ги (стат тя 79 Кон сти туції
України). Про те, відповідно до вка за ної статті Ос нов но го За ко ну, на род ний
депу тат Ук раїни мо же відмо ви ти ся скла с ти при ся гу, що має наслідком втра ту
де пу татсь ко го ман да та. Та ким чи ном, мож на прий ти до вис нов ку, що
закріплені в за коні ча сові кри терії (стро ки) навіть після їх об’єктивізації в кон -
сти туційно-пра во вих нор мах, відо б ра жа ю чи об’єктив ний плин ча су, про дов -
жу ють пе ре бу ва ти в певній за леж ності від волі суб’єктів кон сти туційних пра -
вовідно син, які ма ють змо гу впли ва ти як на мо мент на стан ня та ких строків,
так і на їх закінчен ня. 

Кон сти туційно-пра вові стро ки мо жуть виз на ча ти ся вказівкою на подію, яка
має не ми ну че на ста ти, тоб то «ви клю чає» мож ливість осо би впли ва ти на мо -
мент на стан ня стро ку, зо к ре ма при швид ши ти йо го на стан ня. При кла дом та ко -
го ро ду строків мо же бу ти вста нов ле ний кон сти туційною нор мою віко вий ценз
для на род но го де пу та та Ук раїни (стат тя 76 Кон сти туції Ук раїни), судді Кон сти -
туційно го Су ду Ук раїни (стат тя 148 Кон сти туції) то що. Як слуш но вка зує
Н. В. Бров чен ко, в та ко му разі стро ки потрібно роз гля да ти не в ро зумінні їх як
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пев но го проміжку ча су, а як мо мен ту на стан ня події, з якою кон сти туційно-
пра во ва нор ма пов’язує на стан ня відповідних пра во вих наслідків22.

На підставі на ве де них ви ще при кладів, за зна чи мо, що як дії, так і події кон -
сти туційно-пра во во го ха рак те ру ма ють свою ча со ву три валість, яка мо же бу ти
фор малізо ва на у кон сти туційно-пра вовій нормі, тим са мим відо б ра жає во льо -
ву діяльність суб’єктів кон сти туційно-пра во вих відно син при виз на ченні та
вста нов лені пев них ча со вих меж для їх за сто су ван ня без по се ред ньо у прак -
тичній діяль ності. В та ко му разі ча со ва три валість (строк) при та ман ний і пер -
шим, і дру гим. У цьо му кон тексті ми цілком поділяємо дум ку В. П. Гри ба но ва
про поєднан ня у стро ках (в то му числі кон сти туційно-пра во вих) двох фак торів
– об’єктив но го та суб’єктив но го23. 

По ча ток пе ребігу стро ку мо же на сту па ти за леж но від ба жан ня суб’єктів
або всу пе реч їхньо му ба жан ню, але вже пе ребіг або сплив стро ку вклю чає і
об’єктив ний, і суб’єктив ний фак то ри од но час но, тоб то та кий юри дич ний факт
не мож на відне с ти ні до аб со лют них, ні до віднос них юри дич них подій. В та -
ко му разі спра вед ли во за сто со ву ва ти по нят тя «умов на подія», ад же
об’єктивність стро ку по ля гає в не ми ну чості йо го закінчен ня, але цей мо мент в
де я ких ви пад ках мо же бу ти суб’єктив но виз на че ний – пе ре не се ний (відстро че -
ний або, на впа ки, на ста ти до ст ро ко во), віднов ле ний то що24.

Слід та кож за зна чи ти, що в кон сти туційно му праві Ук раїни стро ки є ча со -
вою фор мою, в якій відбу ва ють ся події та вчи ня ють ся дії (бездіяльність). Для
при кла ду звер не мо ся до змісту статті 94 Кон сти туції Ук раїни, відповідно до
якої Пре зи дент Ук раїни зо бов’яза ний про тя гом п’ят над ця ти днів після от ри -
ман ня за ко ну підпи са ти йо го, бе ру чи до ви ко нан ня, та офіційно оп ри люд ни ти
або по вер ну ти за кон зі своїми вмо ти во ва ни ми і сфор му ль о ва ни ми про по -
зиціями до Вер хов ної Ра ди Ук раїни для по втор но го роз гля ду. Як що ж Пре зи -
дент не по вер нув за кон для по втор но го роз гля ду у вста нов ле ний строк, та кий
за кон вва жається схва ле ним Пре зи ден том і має бу ти підпи са ний та офіційно
оп ри люд не ний.

З на ве де но го при кла ду цілком оче вид ним є той факт, що як що Пре зи дент
про пу с тить вста нов ле ний строк, то за зна чені у ч. 3 статті 94 Кон сти туції Ук -
раїни наслідки на ста нуть не у зв’яз ку із спли вом п’ят над ця ти ден но го стро ку, а
то му, що Пре зи дент Ук раїни у вста нов ле ний строк не вчи нив дії, рег ла мен то -
вані вка за ною стат тею Ос нов но го За ко ну. Тоб то закінчен ня кон сти туційно го
стро ку на бу ває зна чен ня не як та ке, а у су куп ності з відповідни ми діями
(бездіяльністю), для вчи нен ня або ут ри ман ня від здійснен ня яких цей строк
вста нов ле ний. От же, в та ко му разі кон сти туційний строк є еле мен том кон сти -
туційно го фак тич но го скла ду. 

Що ж до виз нан ня за кон сти туційно-пра во вим стро ком са мостійно го юри -
дич но го фак ту, ду мається, вка за на те за та кож на сьо годні до стат ньо обґрун то -
ва на в на уці кон сти туційно го пра ва Ук раїни. Так, згідно з ч. 5 статті 94 Кон сти -
туції Ук раїни, «за кон на би рає чин ності че рез де сять днів з дня йо го офіційно -
го оп ри люд нен ня». На дум ку Н. В. Бров чен ко, са ме вка за ний при клад ілю с т -
рує, що з мо мен ту оп ри люд нен ня За ко ну до мо мен ту на стан ня пра во вих
наслідків (на бут тя ним чин ності) має ми ну ти де сять днів і жо ден суб’єкт кон -
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сти туційно-пра во вих відно син не мо же впли ну ти на йо го при зу пи нен ня,
віднов лен ня то що. Та кож на ко ристь са мостійності вка за но го юри дич но го
фак ту свідчить те, що спли ван ня де ся ти днів до стат ньо для на стан ня пра во вих
наслідків і жод них інших еле ментів не ви ма гає25.

В си с темі юри дич них фактів кон сти туційно-пра вові стро ки є умов ни ми
подіями, які мо жуть ви с ту па ти як у ролі са мостійних юри дич них фактів, так і
бу ти скла до вим еле мен том кон сти туційно го фак тич но го скла ду. При цьо му
пра вові наслідки мо же вик ли ка ти як по ча ток пе ребігу стро ку, сам пе ребіг, так
і йо го закінчен ня.

Під стро ком у кон сти туційно му праві ро зуміється вста нов ле на нор ма ми
кон сти туційно го пра ва кількісно і/або якісно виз на че на оди ни ця ча су, яка за -
сто со вується в ме ханізмі кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня, з по чат ком,
пе ребігом і/або закінчен ням якої на ста ють кон сти туційно зна чущі юри дичні
наслідки.
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УДК 340.132.6
Н. І. МО ЗОЛЬ,

кан ди дат юри дич них на ук

СУ ЧАСНІ КОН ЦЕПЦІЇ ПРА ВО РО ЗУМІННЯ:
ПО НЯТ ТЯ, ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА ТА ОСОБ ЛИ ВОСТІ

У статті про аналізо ва но про бле ми пра во ро зуміння, а та кож обґрун то ва но йо го
су часні на укові кон цепції, на укові ка те горії, оха рак те ри зо ва но певні ти пи і рівні пра во -
ро зуміння. 

Клю чові сло ва: пра во, пра во ро зуміння, на укові кон цепції, ти пи і підхо ди до пра во -
ро зуміння.

Мо золь Н. И. Современные концепции правопонимания: понятие, характе -

ристика и особенности 

В ста тье про ана ли зи ро ва ны про бле мы пра во по ни ма ния, а так же обос но ва ны его
со вре мен ные на уч ные кон цеп ции, на уч ные ка те го рии, оха рак те ри зо ва на оп ре де лен ные
ти пы и уров ни пра во по ни ма ния. 

Клю че вые сло ва: пра во, пра во по ни ма ние, на уч ные кон цеп ции, ти пы и под хо ды к
пра во по ни ма нию.

Mozol N.I. Modern concepts of legal understanding: the notion, characteristics and

peculiarities

The article analyzes the problems of legal understanding, also describes scientific con-
cepts, scientific categories, discloses certain types and levels of comprehension. 

Key words: law, comprehension, scientific concepts, types and approaches to
comprehension.

Складні еко номічні, політичні, соціальні про це си в су час но му суспільстві
де мон ст ру ють не обхідність по шу ку но вих підходів до ба га ть ох не розв’яза них
про блем пра во- і дер жа во тво рен ня.
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Про бле ма пра во ро зуміння і нині за ли шається клю чо вою для юри с пру -
денції. Як за зна чив виз на ний те о ре тик пра ва і соціолог Б. Кістяківський,
«у жодній іншій на уці не має стільки су пе реч ли вих те орій, як в на уці про
право. При пер шо му знай омстві з нею ви ни кає та ке вра жен ня, ніби во на тільки
й скла дається з те орій, що взаємно ви клю ча ють од на од ну» [1].

Дис кусії по чи на ють ся з виз на чен ня са мо го терміна «пра во ро зуміння»,
оскільки йо го тлу ма чен ня не є за галь но прий ня тим. Пра во ро зуміння у ши ро ко -
му сенсі роз гля дається як інте лек ту аль на діяльність ком пе тент них осіб, спря -
мо ва на на пізнан ня сут ності та змісту пра ва, а та кож як су купність пра во вих
знань, от ри ма них у ре зуль таті та кої діяль ності [2]. Відо мий ук раїнський те о ре -
тик пра ва П. Рабіно вич за зна чає не до ско налість роз гля ду пра во ро зуміння че -
рез пізнан ня пра ва. Твер д жен ня, що пра во ро зуміння – це пізнан ня (ро зуміння)
пра ва, яке ски дається на логічне ко ло: ад же перш ніж досліджу ва ти (пізна ва -
ти, усвідо млю ва ти) «пра во», дослідни кові як раз і слід по пе ред ньо зна ти
(виріши ти, кон ста ту ва ти, за дек ла ру ва ти): а що ж та ке, на йо го дум ку, те яви ще,
яке він відо б ра жає й по зна чає терміно-по нят тям пра ва? А такі знан ня, во че -
видь, і є нічим іншим, як пра во ро зумінням, при наймні йо го сер це ви ною [3, 5].

За ли шається підви ще ною ува га до про бле ми пра во ро зуміння у вітчиз ня но -
му пра во знавстві. Не зва жа ю чи на ши ро ке ви ко ри с тан ня за зна че но го терміна в
на уковій і на вчальній літе ра турі, йо го зміст здебільшо го не роз кри вається. По -
оди нокі спро би здійсни ти це є, на на шу дум ку, або ж од нобічни ми, або не
зовсім ко рект ни ми, що не дає змо ги з’ясу ва ти йо го спе цифіку і ви о кре ми ти
певні ти пи й рівні пра во ро зуміння.

Вар то по го ди ти ся з дум кою С. Алексєєва, що «пра во ро зуміння є пев ною,
на сам пе ред на уко вою, ка те горією, що відо б ра жає про цес і ре зуль тат ціле с пря -
мо ва ної ро зу мо вої діяль ності лю ди ни, яка містить пізнан ня пра ва, йо го оцінку
і став лен ня до ньо го як до цілісно го соціаль но го яви ща» [6, 169].

Істот ний вплив на мно жинність підходів до пра во ро зуміння спра вив та кож
бурх ли вий роз ви ток різно манітних на ук, як при род ни чих, так і суспільних, гу -
манітар них. Ха рак тер ною ри сою за галь но на у ко во го роз вит ку в цих умо вах є
міжна у кові інте г раційні про це си. Все частіши ми у зв’яз ку з цим ста ють спро -
би ви ко ри с тан ня здо бутків од них га лу зей на уко вих знань для досліджен ня
інших, зо к ре ма й тра диційних, унаслідок чо го ви ни ка ють нові на укові на пря -
ми на сти ках різних на ук, а нерідко й нові міждис циплінарні на уки.

То му про цес пра во ро зуміння є важ ли вою і ак ту аль ною ка те горією,
оскільки від то го, як пра во ро зуміється, за ле жить йо го ре алізація і за сто су ван -
ня. Особ ли ве зна чен ня ма ють су часні на укові кон цепції пра во ро зуміння, яким
і при свя че но да не досліджен ня. 

От же, є кілька підходів до су час них на уко вих кон цепцій пра во ро зуміння:
– аксіологічний (іде о логічний): вихідна фор ма бут тя пра ва – гро мадсь ка

свідомість; пра во – не тек с ти за ко ну, а си с те ма ідей або по нять про за галь но -
обов’яз кові нор ми, пра ва, обов’яз ки, за бо ро ни, при родні умо ви їх ви ник нен ня
та ре алізації, по ря док і фор ми за хи с ту, які є у гро мадській свідо мості та
орієнто вані на мо ральні цінності. При та ко му підході пра во і за кон роз ме жо ву -
ють ся, першість віддається пра ву як нор ма тив но закріпленій спра вед ли вості, а
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за кон роз гля дається як йо го фор ма, по кли ка на відповіда ти пра ву як йо го
змісту.

– по зи тивістський (нор ма тив ний): вихідна фор ма бут тя-пра ва – нор ма пра -
ва, пра во – нор ми, ви кла дені в за ко нах та інших нор ма тив них ак тах. При та ко -
му підході відбу вається ото тож нен ня пра ва і за ко ну. Вод но час нор ма тив не пра -
во ро зуміння орієнтує на такі вла с ти вості пра ва, як фор маль на виз на ченість,
точність, од но значність пра во во го ре гу лю ван ня;

– соціологічний: вихідна фор ма бут тя пра ва – пра вовідно си ни; пра во – по -
ря док суспільних відно син, який про яв ляється у діях і по ведінці лю дей. При
та ко му підході пра вом виз нається йо го функціону ван ня, ре алізація, йо го «дія»
у житті – у сфор мо ва них і та ких, що фор му ють ся, суспільних відно си нах, а не
йо го ство рен ня пра во твор чи ми ор га на ми у формі за ко ну та інших нор ма тив но-
пра во вих актів. При хиль ни ки цьо го підхо ду ото тож ню ва ли са мостійні про це -
си пра во твор чості та за сто су ван ня пра ва, тоді як умо вою до три ман ня і за без -
пе чен ня ре жи му за кон ності мо же бу ти діяльність пра во за с то су валь ни ка в ме -
жах, вста нов ле них за ко ном.

Відда ти пе ре ва гу слід інте г ра тив но му підхо ду, який вра хо вує і поєднує усе
цінне в за зна че них кон цепціях пра во ро зуміння. Та кий підхід по дається у
вченні Д. Хол ла [2, 274]. Йо го суть по ля гає у спробі інте г ру ва ти ок ремі кон -
цепції при род но го пра ва, ство рив ши но ву шко лу пра ва, яка б відповіда ла су ча -
сним ви мо гам. 

Згідно з інте г ра тив ним підхо дом до ро зуміння пра ва всі йо го оз на ки є
істот ни ми і не обхідни ми. Дійсно, ха рак те ри зу ю чи пра во, тре ба ок ре мо аналі -
зу ва ти йо го зміст і фор му. Д. Холл праг не ство ри ти єди не уяв лен ня про пра во
шля хом син те зу пра во вих норм, пра во вих про цесів і мо раль них цінно с тей. 

У 60-ті ро ки XX ст. відбу ли ся суттєві зміни у на уці, які ак ту алізу ва ли ан т -
ро по логічний підхід до пра во ро зуміння, в яко му, у свою чер гу, мож на умов но
ви о кре ми ти кілька ас пектів: біоан т ро по логічний, або біосоціаль ний, і ет но -
графічний, або ет но логічний. Пер ший з них ак цен тує на то му, що пра во, як і
інші соціальні інстру мен ти, зу мов ле не не до ско налістю біологічної
(біосоціаль ної) при ро ди лю ди ни, то му за для са моз бе ре жен ня соціуму і за без -
пе чен ня стабільності суспільства не обхідні роз поділ прав і обов’язків між
людь ми та до три ман ня прин ци пу «лю ди на вільна тією мірою, якою во на не
по ся гає на сво бо ду інших осіб».

Дру гий ас пект ан т ро по логічно го підхо ду ос нов ну ува гу зо се ре д жує на
соціокуль турній (ет но куль турній) зу мов ле ності пра во во го ста ту су осо би і,
відповідно, пра ва. Це, у свою чер гу, спри я ло виз нан ню ба га то манітності куль -
тур і пра во вих си с тем су час ності, відмові від жор ст ко го «євро по цен т риз му»,
який дов го доміну вав у те орії пра ва. Са ме за вдя ки та ко му підхо ду відбу ла ся
інсти ту алізація юри дич ної ан т ро по логії, яка нині успішно роз ви вається зо к ре -
ма й в Ук раїні [4].

Ос таннім ча сом підви ще ної по пу ляр ності на був си нер ге тич ний підхід до
пра во ро зуміння. На відміну від кла сич них уяв лень про од нолінійність про -
цесів роз вит ку ма терії, вла с ти вих ме ханістич но му світо гля дові не дав нь о го ми -
ну ло го, відповідно до яко го всі си с те ми, зо к ре ма й пра вові, діють на ос нові
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об’єктив ної не обхідності на уко во пізна них за конів, си нер ге тич ний підхід ке -
рується тим, що всі при родні та суспільні си с те ми, вклю ча ю чи й пра вові, роз -
ви ва ють ся нелінійно, тоб то з ве ли кою до лею ви пад ко вості, то му їх не мож ли во
інтер пре ту ва ти ви ключ но че рез та ку на уко ву па ра диг му, як за ко номірність. Са -
ме ви пад ковість є ге не ра то ром но во го в та ких си с те мах, во на при зво дить до
то го, що в них па нує пе ре важ но са мо роз ви ток, са мо ор ганізація, які, влас не,
здатні за без пе чи ти їх упо ряд ко ваність.

Се ред вче них-юристів інко ли має місце надмірне за хоп лен ня си нер ге ти -
кою, що завжди вла с ти ве будь-яким но вим віян ням у на уці. Не мож на за пе ре -
чи ти то го, що як інте г ро ва на до к т ри на си нер ге ти ка не мо же не вклю ча ти у
свою орбіту пи тан ня нор ма тив но го ре гу лю ван ня по ведінки лю дей і не впли ва -
ти на он то логію і ме то до логію юри с пру денції, зо к ре ма на про бле му пра во ро -
зуміння [5, 14]. Цей підхід сприяє ви яв лен ню прин ци по во но вих знань про
пра во та по яві цілком но во го об ра зу пра ва, чи при наймні но вих йо го гра ней.
Зро зуміло, що ви ко ри с тан ням над бань си нер ге ти ки про бле ма пра во ро зуміння
не бу де ви чер па на. Ад же не ви клю че но, що в не да ле ко му май бут нь о му мо же
з’яви ти ся пост си нер ге тич на па ра диг ма, яка відкриє нові грані пра ва, а от же,
дасть привід для йо го ос мис лен ня ще під од ним ку том зо ру або й пев но го пе -
ре ос мис лен ня по пе редніх ус та но вок що до ньо го [8]. 

За леж но від став лен ня до пра ва різних на родів і тих чи інших цивілізацій
ви о крем лю ють такі ти пи пра во ро зуміння: євро пейсь кий (хри с ти янсь кий); му -
суль мансь кий, або ісламсь кий; індо-буддійський; ки тайсь ко-кон фуціансь кий;
японсь кий [12, 83]. Інко ли до них до да ють євразійський або навіть російський.

Як за зна чає П. Оль, те о ре тич не пра во ро зуміння має на увазі ви яв лен ня
об’єктив них за конів, тих най важ ливіших зв’язків, які об’єдну ють і підпо ряд -
ко ву ють собі всі еле мен ти пра ва як спе цифічної си с те ми [7, 23]. 

У зв’яз ку з цим вва жаємо, що по ста нов ка про бле ми про пра во ро зуміння,
йо го сутність, при ро ду, а най го ловніше – при зна чен ня в суспільно му, дер жав -
но му та пра во во му роз вит ку мо же охоп лю ва ти що най мен ше дві про бле ми.
Пер ша про бле ма пов’яза на з привіле ю ван ням однієї із за зна че них ви ще те орій
пра во ро зуміння в пев них про сто ро во-тем по раль них ха рак те ри с ти ках. Дру га
про бле ма пов’яза на зі своєрідністю пра ва, йо го ви токів, прин ципів, функцій, з
тим, що ця аб ст ракт на ка те горія не мо же бу ти од на ко вою для різних дер жав -
но-пра во вих ут во рень навіть у ме жах однієї пра во вої сім’ї [11, 6].

По вер та ю чись до пи тан ня про мож ливість поєднан ня ос нов них типів пра -
во ро зуміння і фор му ван ня на їх ос нові єди но го інте г ра тив но го (або ба га то а с -
пект но го) ро зуміння пра ва, за зна чи мо, що зі світо гляд но-ціннісних ме то до -
логічних по зицій, на яких ґрун ту ють ся при род но-пра во вий, юри ди ко-по зи -
тивістський і соціологічний ти пи пра во ро зуміння, це зро би ти не мож ли во. 

Як що аб ст ра гу ва тись від світо гляд них ус та но вок, на яких ба зу ють ся
відповідні кон цепції, і зо се ре ди тись на фор мах бут тя пра ва, на яких фо ку -
сується ува га цих кон цепцій, то ро зуміння пра ва як фе но ме ну, що існує в
різних про явах, без пе реч но, зба га тить ся. 

При род но-пра во вий тип пра во ро зуміння ак цен тує на праві як на ду хов но -
му фе но мені, на іде а лах спра вед ли вості, індивіду аль ної сво бо ди, рівності,
суспільної зла го ди та інших цінно с тях, без яких пра во про сто не мис ли ме.
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Юри ди ко-по зи тивістський тип пра во ро зуміння зо се ре д жує ува гу на нор ма -
тив но-інсти туціональ них ас пек тах пра ва, без яких такі йо го ви мо ги, як виз на -
ченість, пе ред ба чу ваність, упо ряд ко ваність, стабільність то що, – не до сяжні.

Соціологічний тип пра во ро зуміння зміщує ак цент з аб ст ракт них іде алів і
нор ма тив но-пра во вих текстів у пло щи ну кон крет но го, ди намічно го функціо -
ну ван ня пра ва, йо го дії в ре аль но му житті, на сам пе ред, у пра вовідно си нах та
юри дич них рішен нях, без чо го іде а ли та юри дичні тек с ти пе ре тво рю ють ся на
дек ла рації і пе ре ста ють бу ти пра вом.

Втім, хотіло ся б вис ло ви ти дум ку, що пра во ва пло щи на кож ної країни у
кож ний істо рич ний період містить дві скла дові: од на – це за гальні гли бинні
підва ли ни пра ва, що відтво рю ють історію і втілю ють пра во на с туп ництво; інша
скла до ва – це особ ли вості, пов’язані зі спе цифікою кож ної країни. Поєднан ня
цих двох скла до вих дає індивіду аль ну, не по втор ну «кар ти ну» пра ва різних
країн. Тре ба виз на ти, що всі во ни в де мо кра тич них суспільствах спи ра ють ся на
за галь ну ос но ву пра во вих прин ципів [11]. Але слід усвідо млю ва ти, що в різних
тем по раль них рам ках пра вові прин ци пи мо жуть відігра ва ти і відігра ють до -
сить різну роль у пра во во му та дер жав но му роз вит ку. Так, у країнах зі ста лою
де мо кратією, стабільним пра во вим по ряд ком домінує прин цип вер хо вен ст ва
пра ва, во но є го ло вним за со бом і ме тою суспільно го роз вит ку.

Про те при за го ст ренні кри зо вих явищ та їх про явів, де валь вації іде алів за -
кон ності, ко рупції в ор га нах дер жав ної вла ди та уп равління, дис кримінації
прав лю ди ни, – в си с темі пра во вих прин ципів не ми ну че по чи нає доміну ва ти
прин цип вер хо вен ст ва за ко ну [10, 81].

То му слід за зна чи ти, що пра во, яке втілює прин ци пи соціаль ної сво бо ди,
соціаль ної спра вед ли вості, де мо кра тиз му, гу манізму, рівно прав ності, за кон -
ності, прин цип взаємної відповідаль ності осо би і дер жа ви – за леж но від ба га -
ть ох внутрішніх та зовнішніх умов роз вит ку відповідної дер жа ви – бу де або
мен ше, або більше ре гу лю ва ти відно си ни, відо б ра жені відповідни ми пра во ви -
ми прин ци па ми, а от же, ма ти більшу або мен шу «на си ченість» ни ми.

Як за зна ча ють су часні пра во знавці, пра во за своєю при ро дою по кли ка не в
суспільстві ро би ти відповідни ми про ти лежні інте ре си різних соціаль них
суб’єктів, спри я ти розв’язан ню різних соціаль них су пе реч но с тей, при му шу ю -
чи сто ро ни шу ка ти ком проміси, ук ла да ти уго ди то що [9, 10].

Підсу мо ву ю чи ви кла де не, вар то за зна чи ти, що яви ще пра во ро зуміння бу де
ак ту аль ним стільки, скільки існує пра во. Всі су часні кон цепції пра во ро -
зуміння, які на ма га ють ся по яс ни ти, об’єдна ти, інте г ру ва ти різні ти пи пра во ро -
зуміння, йду чи ком промісним шля хом, на вряд чи здатні повністю усу ну ти
розбіжності. Для те орії дер жа ви та пра во ро зуміння фак то ром удо с ко на лен ня є
юри дич на прак ти ка, а для прак тич ної діяль ності фахівців у га лузі пра ва та ким
сти му лом ма ють ста ти нові роз роб ки те о ре тиків пра ва. 
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УДК 347.4
С. Г. ГРА БАР ЧУК,

мо лод ший на уко вий співробітник

ПО ЖЕРТ ВА ЯК РІЗНО ВИД ДО ГО ВО РУ ДА РУ ВАН НЯ

У статті опи са но по нят тя по жерт ву ван ня, норм, сторін, які без по се ред ньо є
учас ни ка ми здійснен ня по жерт ву ван ня. Про ве де но не ве ли ке порівнян ня між по жерт ву -
ван ням і до го во ром да ру ван ня. На ве де но де які вис лов лю ван ня вче них-цивілістів.

Клю чові сло ва: до говір по жерт ви, до го ві р да ру ван ня, особ ли вості здійснен ня по -
жерт ви, ви ди до го во ру да ру ван ня.

Гра бар чук С. Г. По жерт во ва ние как вид до го во ра да ре ния

В ста тье опи са но по ня тие по жерт во ва ния, норм, сто рон, ко то рые не по сред ст -
вен но яв ля ют ся уча ст ни ка ми осу ще ств ле ния по жерт во ва ния. Про ве де но срав не ние
меж ду по жерт во ва ни ем и до го во ром да ре ния. При ве де ны не ко то рые ви с ка зы ва ния
уче ных-ци ви ли с тов.

Клю че вые сло ва: до го вор по жерт во ва ния, до го вор да ре ния, осо бен но с ти осу ще -
ств ле ния по жерт во ва ния, ви ды до го во ра да ре ния.

Grabarchuk S. G. Donation as a form of a deed of gift

The article describes the concept of donation rules, parties that are members of the direct
donations. Here ave represented comparison between the donation and the donation contrac,
and several quotes of scientists in law.

Key ords: сontract offerings, deed of gift, specifics of the donation, the donation contract
types.

У си с темі ви ник нен ня цивільних прав і обов’язків особ ли ве місце на ле -
жить цивільно-пра во во му до го во ру, який є ос нов ною пра во вою фор мою, що
опо се ред ко вує рух цивільно го обо ро ту, пе реміщен ня ма теріаль них цінно с тей і
на дан ня по слуг. Це до сить важ ли вий інсти тут цивільно го пра ва, який за ли -
шається ак ту аль ним з по зиції йо го досліджен ня, роз вит ку і вдо с ко на лен ня,
оскільки сто сується май но вих інте ресів лю ди ни.
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У цивільно му за ко но давстві Ук раїни є до говір да ру ван ня; йо му при свя че но
55 главу Цивільно го ко дек су Ук раїни. Важ ливі по ло жен ня що до пред ме та і оз -
нак до го во ру да ру ван ня мож на знай ти у тво рах ви дат них до ре во люційних вче -
них-цивілістів Д. І. Мей е ра, Г. Ф. Шер ше не ви ча, Д. Д. Грімма, С. Дністрянсь -
ко го. Ко жен з ав торів по-різно му роз гля да ли да ру ван ня і йо го місце в си с темі
цивільно го пра ва. Так, на при клад, Д. І. Мей ер і Д. Д. Грімм інсти тут да ру ван -
ня розміщу ва ли у за гальній ча с тині, хоч пер ший із них відно сив да ру ван ня до
розділу «май нові пра ва» (зо к ре ма, як спосіб на бут тя май но во го пра ва), а дру -
гий, у кон тексті римсь ко го при ват но го пра ва, вза галі виділяв особ ли ве «вчен -
ня про да ру ван ня» при за галь них по ло жен нях про уго ди. 

Се ред до го ворів да ру ван ня є особ ли вий різно вид цьо го до го во ру – по жерт -
ва (статті 729, 730 Цивільно го Ко дек су Ук раїни). Згідно зі стат тею 729 ЦивК
Ук раїни по жерт вою є да ру ван ня не ру хо мих та ру хо мих ре чей, зо к ре ма гро шей
та цінних па перів, осо бам, вста нов ле ним ч. 1 статті 720 ЦивК Ук раїни, для до -
сяг нен ня ни ми пев ної, на пе ред обу мов ле ної ме ти. До говір про по жерт ву є ук -
ла де ним з мо мен ту прий нят тя по жерт ви. Мож на ска за ти, що по жерт ва роз гля -
дається як са мостійний різно вид до го во ру да ру ван ня. По жерт ва, на відміну від
до го во ру да ру ван ня, знач но зву жує ко ло осіб, які мо жуть ви с ту па ти при по -
жертві як об да ро ву ва на осо ба. Однією з ха рак тер них оз нак по жерт ви є зо -
бов’язан ня об да ро ву ва но го ви ко ри с то ву ва ти пред мет до го во ру тільки для до -
сяг нен ня пев ної ме ти, або ме ти, яка за зда легідь обу мов ле на. По жерт ва – це до -
говір да ру ван ня, який вка зує на цільо ве ви ко ри с тан ня да рун ка. Пра во влас -
ності осо би, якій по жерт ву ва ли май но, має певні особ ли вості. Та ка осо ба не
має пра ва здійсню ва ти на леж не їй пра во як аб со лют не. Пред ме том до го во ру
по жерт ви є гро шові ко ш ти, але те о ре тич но ним мо же бу ти будь-яке май но, не
ви лу че не із цивільно го обігу. 

А. Л. Ма ковсь кий вва жає, що ціллю по жерт ви мо жуть бу ти як цілі, ко рисні
для суспільства в ціло му, так і цілі, до сяг нен ня яких ко рис не для вуж чо го ко ла
осіб – осіб пев ної про фесії, пев но го віку, меш канців пев ної місце вості, членів
пев них ор ганізації та ін. Звісно, по жерт ва здійснюється тільки пе ре да чею ма -
теріаль но го об’єкта чи май но во го пра ва. 

У до го ворі по жерт ви сто ро на ми мо жуть бу ти фізичні та юри дичні осо би,
дер жа ва Ук раїна, Ав то ном на Ре с публіка Крим та те ри торіальні гро ма ди. До -
говір по жерт ви мо же бу ти ук ла де ний від імені по жерт ву ва ча або йо го пред -
став ни ком.

Сто ро на ми у до го ворі є по жерт ву вач і об да ро ва ний. До до го во ру про по -
жерт ву за сто со ву ють ся по ло жен ня про до говір да ру ван ня. По жерт ву вач має
пра во здійсню ва ти кон троль за ви ко ри с тан ням по жерт ви відповідно до ме ти,
вста нов ле ної до го во ром про по жерт ву. До говір по жерт ви завжди ре аль ний і
вва жається ук ла де ним з мо мен ту прий нят тя по жерт ви. Як що ви ко ри с тан ня по -
жерт ви за при зна чен ням ви я ви лось не мож ли вим, ви ко ри с тан ня її за іншим
при зна чен ням мож ли ве тільки за зго дою по жерт ву ва ча. По жерт ву вач або йо го
пра во на с туп ни ки ма ють пра во ви ма га ти розірван ня до го во ру про по жерт ву,
як що по жерт ва ви ко ри с то вується не за при зна чен ням.

Є пра во чи ни, на вчи нен ня яких вста нов ле на аб со лют на за бо ро на (на при -
клад да ру ван ня бать ка ми (уси нов лю ва ча ми), опіку ном май на, яке на ле жить
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ма лолітній чи не по внолітній особі (ч. 2 статті 720 ЦивК Ук раїни). Стат тя 71
ЦивК Ук раїни містить за бо ро ну для опіку на на по да ро ва не май но. У разі
смерті по жерт ву ва ча чи ліквідації юри дич ної осо би (по жерт ву ва ча) ви ко ри с -
тан ня по жерт ви мо же здійсню ва ти ся за рішен ням су ду. Ме ханізм ре алізації та -
ко го за ко но дав чо го по ло жен ня фак тич но відсутній. У су довій прак тиці все
частіше ста ли ви ни ка ти про блемні пи тан ня із за сто су ван ням відповідних норм
цивільно го за ко но дав ст ва, що при зво дить до спірних су до вих рішень.

На відміну від інших ре аль них до го ворів, за яки ми пе ре да ча май на має зна -
чен ня не ли ше як факт ук ла ден ня до го во ру, а й ви ник нен ня зо бов’язань сторін,
ук ла ден ня до го во ру да ру ван ня не по ро д жує жод них цивільно-пра во вих відно -
син, а ве де до на бут тя об да ро ву ва ним пра ва влас ності. Да ру ван ня є до го во ром,
що не підпа дає під за галь но прий ня тий ди хо томічний поділ до го ворів на ре -
альні і кон сен су альні. Вчені за зна ча ють ди хо томічний прин цип кла сифікації
всіх цивільно-пра во вих до го ворів на ре альні і кон сен су альні, які ма ють умов -
ний ха рак тер, оскільки не охоп лю ють усіх ви падків1. То му до говір да ру ван ня
з обіцян кою да ру ван ня є кон сен су аль ним, а до говір да ру ван ня, ук ла де ний
шля хом пе ре дан ня май на об да ро ву ва но му, є ре чо вим до го во ром, особ ли вою
ка те горією цивільно-пра во вих до го ворів2. Прибічник до говірно го ха рак те ру
да ру ван ня Г. Ф. Шер ше не вич вка зу вав: «Да ру ван ня – це уго да, що ґрун тується
на взаємній згоді, а не на волі од но го да ру валь ни ка. До прий нят тя про по но ва -
но го да рун ка осо бою, якій да ру ють, да ру ван ня не має си ли. То му да ру ван ня
при зна чається до го во ром». Са ме зустрічне, по зи тив не во ле ви яв лен ня об да ро -
ву ва но го пе ре тво рює да ру ван ня в до говір, що відрізняє йо го, на при клад, від
за повіту, де не є потрібною зго да одер жу ва ча при здійсненні цієї од но сто рон -
ньої уго ди. Не має зго ди об да ро ву ва но го на от ри ман ня да ру або не має ба жан -
ня да ру валь ни ка на без ко ш тов ну пе ре да чу речі, – не має і до го во ру да ру ван ня.
Інак ше ка жу чи, «зо бов’язаль но-пра во вий до говір да ру ван ня має не ти по вий
зміст, він не пе ред ба чає обов’яз ку да ру валь ни ка здійсни ти ви ко нан ня, а ли ше
уго ду про бе зо платність, яка су про во д жується ак том на дан ня речі об да ро ву ва -
но му. В цьо му ви пад ку тре ба розрізня ти уго ду між да ру валь ни ком і об да ро ву -
ва ним про бе зо платність на дан ня і без по се ред ньо акт на дан ня». За те орією
«юри дич но го скла ду» О. А. Кра сав чи ко ва цей акт вчи нен ня да ру ван ня слід
роз гля да ти як «склад ний юри дич ний склад – су купність фактів, між яки ми
існує пря ма за лежність»3. 

Не обхідність прий нят тя да рун ка об да ро ву ва ним є за вер шаль ним еле мен -
том у кон ст рукції да ру ван ня, що й виз на чає йо го зо бов’язаль ний (до говірний)
ха рак тер. Од на тільки уго да про пе ре дан ня речі в дар са ма по собі ніяких пра -
во вих наслідків не пе ред ба чає і пра во вим за хи с том не ко ри с тується.

У будь-яко му суспільстві є на се лен ня з не ве ли ки ми до хо да ми, а та кож ок -
ремі гро ма дя ни, соціаль но не за хи щені з різних суб’єктив них та об’єктив них
при чин. Особ ли во скрут ним є ма теріаль не ста но ви ще знач ної ча с ти ни на се -
лен ня у пе рехідні періоди ре фор му ван ня еко номіки, що відбу вається нині і в
Ук раїні. За цих умов, пев ну ма теріаль ну до по мо гу мо жуть на да ти ор ганізо вані
фор ми бла годійництва.

Що сто сується по жерт ви, не обхідно вра хо ву ва ти і нор ми за ко но дав ст ва, зо -
к ре ма За ко ну Ук раїни «Про бла годійництво та бла годійні ор ганізації». У
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цивільно му за ко но давстві не вста нов ле но спеціаль них пра вил що до вре гу лю -
ван ня відно син за до го во ром по жерт ви, до ньо го за сто со ву ють ся по ло жен ня
про до говір да ру ван ня. При ук ла денні до го во ру по жерт ви не обхідно до три му -
ва тись ви мог статті 719 Цивільно го Ко дек су Ук раїни про фор му до го во ру, то -
му що до говір мо же бу ти виз на ний недійсним, чи в разі спо ру не мож ли во бу -
де по сла ти ся на свідчен ня свідків. По жерт ву вач, як і да ру валь ник, зо бов’яза -
ний по пе ре ди ти об да ро ву ва но го про ва ди та особ ливі вла с ти вості пред ме та
до го во ру та іншe, а при не ви ко нанні цьо го обов’яз ку – відшко ду ва ти за вда ну
шко ду то що4.

У до го ворі по жерт ви мож на пе ред ба чи ти штраф, як що по жерт ва ви ко ри с -
то вується не за при зна чен ням, звер нен ня до су ду, у вста нов ле ний строк, особ -
ли во сто сов но бла годійності. Доцільно бу ло б до да ти до статті 730 Цивільно -
го Ко дек су Ук раїни, що до говір мо же бу ти ав то ма тич но розірва ний у ви пад ку,
ко ли по жерт ва ви ко ри с то вується не за при зна чен ням.

По жерт ва є різно ви дом до го во ру да ру ван ня, од нак во на має певні
відмінності. Ос нов на відмінність у то му, що при по жертві річ не да рується
кон кретній особі, а здійснюється за галь но ко рис на ціль. Пред ме том по жерт ви
мо же бу ти будь-яке май но, ко т рим осо ба має пра во роз по ря д жа ти ся на влас ний
роз суд (ма теріаль на до по мо га для тих, хто по ст раж дав від стихійно го ли ха).
Виділен ня коштів з дер жав но го чи місце во го бю д же ту не є по жерт вою,
оскільки в цьо му ви пад ку не має да ру ван ня, ко ш ти ма ють ви ко ри с то ву ва ти ся
за пря мим при зна чен ням.

За сто су ван ня до го во ру по жерт ви для оформ лен ня май но вих відно син нині
стрімко роз ви вається. Ба га то ор ганізацій, осіб здійсню ють бла годійну
підтрим ку соціаль них струк тур, відда ють пра во за хи ща ти свої інте ре си від не -
до б ро совісних от ри му вачів до по мо ги шля хом ук ла дан ня угод, які кон кре ти зу -
ють по ря док ви ко ри с тан ня на да ва но го їм май на для гро мадсь ких цілей. До -
говір по жерт ви не мож на вва жа ти аб со лют но но вим, оскільки в Російській
імперії ме це нат ст во до сяг ло ви со ко го рівня роз вит ку. До по жерт ви не за сто со -
вується ба га то по ло жень до го во ру да ру ван ня, по жерт ва не підля гає ска су ван -
ню, не має пра во на с туп ності, не до пу с ти ма відмо ва від пе ре дачі по жерт ви.
Нині діючий Цивільний ко декс Ук раїни рег ла мен тує відно си ни у сфері гро -
мадсь ко-ко рис них цілей. При цьо му до говір по жерт ви виділяється як са -
мостійний, але рег ла мен то ва ний до го во ром да ру ван ня.

1. Бра гин ский М. И., Ви т рян ский В. В. До го вор ное пра во. – Кн. 2: До го во ры о пе ре -
да че иму ще ст ва. – 4-е изд., сте рео тип ное. – М.: Ста тут, 2002. 2. Бра гин ский М. И., Ви т -
рян ский В. В. До го вор ное пра во. – Кн. 1: Об щие по ло же ния. – 4-е изд., сте рео тип ное. –
М.: Ста тут, 2001. 3. Кра сав чи ков О. А. Граж дан ско-пра во вой до го вор: по ня тия, со дер жа -
ние, функ ции // Граж дан ско-пра во вой до го вор и его функ ции. – Сверд ловск,1980. – С.
3–20. 4. На уко во-прак тич ний ко мен тар Цивільно го ко дек су Ук раїни: у 2 т. / за ред.
О. В. Дзе ри (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцо вої, В. В. Лу ця. – 3-є вид., пе ре роб. і доп. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – Т. ІІ. – 1088 с.
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УДК 340
О. В. ЛЕ БЕДЄВА,

здо бу вач Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

ІСТО РИЧ НИЙ РОЗ ВИ ТОК ПО НЯТ ТЯ «ДЕР ЖА ВА»:
ТЕ О РЕ ТИЧ НИЙ АНАЛІЗ

Ідея дер жа ви як соціаль ної ор ганізації ціка ви ла і про дов жує ціка ви ти мільйо ни лю -
дей, які праг нуть зро зуміти, що та ке дер жа ва, для чо го во на ство ре на, в чо му її при -
зна чен ня. Важ ли вого зна чен ня набува ють пи тан ня стосовно ви ник нен ня і роз ви тку
дер жа ви, її сутності та меж її впли ву на при ват не і суспільне жит тя. У статті роз -
гля дається істо рич ний роз ви ток по нят тя дер жа ви від часів се ред нь овіччя до сьо го -
ден ня. Ав тор, про аналізу вав ши виз на чен ня дер жа ви відо ми х філо со фів і те о ре ти ків,
на дає своє виз на чен ня по нят тя «дер жа ва».

Клю чові сло ва: дер жа ва, при ро да дер жа ви, соціологічне та юри дич не зна чен ня
дер жа ви.

Ле бе де ва Е. В. Ис то ри че с кое раз ви тие по ня тия «го су дар ст во»: те о ре ти че с кий

ана лиз

Идея го су дар ст ва как со ци аль ной ор га ни за ции ин те ре со ва ла и про дол жа ет ин те -
ре со вать мил ли о ны лю дей, ко то рые стре мят ся по нять, что та кое го су дар ст во, для
че го оно со зда но, в чем его пред наз на че ние. Важ ное зна че ние име ют во про сы о воз ник -
но ве нии и раз ви тии го су дар ст ва, его сущ но с ти и гра ни цах его вли я ния на ча ст ную и
об ще ст вен ную жизнь. В ста тье рас сма т ри ва ет ся ис то ри че с кое раз ви тие по ня тия
го су дар ст ва со вре мен сред не ве ко вья до нынешних дней. Ав тор, про ана ли зи ро вав оп ре -
де ле ние го су дар ст ва из ве ст ны х фи ло со фов и те о ре ти ков, пред став ля ет свое оп ре де -
ле ние по ня тия «го су дар ст во».

Клю че вые сло ва: го су дар ст во, при ро да го су дар ст ва, со ци о ло ги че с кое и юри ди че с -
кое зна че ние го су дар ст ва.

Lebedevа O.V. Historical development of the concept of state: a theoretical analysis

The idea of the state as a social organization disturbed and continues to disturb the mil-
lions of people who want to understand what is the state, for what it was created, what it’s pur-
pose is. Also raises questions about the origin and development of the state, it’s nature and the
limits of its influence in the private and public lives. The article deals with historical devel-
opment of the concept of the state and the Middle Ages to the present. The author analyzed the
definition of «state» of famous philosophers and theorists, provides a vision of the concept of
«state».

Key words: the state, the nature of the state, sociological and legal significance of the state.

Впро довж ба га ть ох століть ідея дер жа ви як соціаль ної ор ганізації ціка ви ла
і продовжує ціка вити мільйо ни лю дей, які на ма га ють ся зро зуміти, що та ке дер -
жа ва, як і для чо го во на ство ре на, в чо му її сенс і при зна чен ня. Чис ленні дис -
ку сії ве дуть ся до вко ла пи тань про те, як ви ни кає і роз ви вається дер жа ва, які її
при родні межі, яка її сутність і межі втру чан ня у при ват не й суспільне жит тя
тощо.

Ці й ба га то інших пи тань постійно по ста ють і по ста ва ти муть пе ред кож -
ним но вим по колінням лю дей.
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Як за зна чає відо мий російський вче ний Б. М. Чи черін, ще зі ста ро давніх
часів ці пи тан ня по ста ва ли пе ред мис ли те ля ми тієї епо хи, які за ли ши ли нам
філо софсь ке учен ня про дер жа ву. Відо мо, що ста ро дав ня дер жа ва відрізня ла -
ся від су час ної тим, що во на «більшою мірою підпо ряд ко ву ва ла собі осо бу.
Гро ма дя нин жив для дер жа ви. При ват не жит тя, за без пе че не раб ст вом, слу гу -
ва ло йо му ли ше за со бом для ви ко нан ня гро ма дянсь ких обов’язків»1. Та кий ха -
рак тер суспільно го по бу ту відбив ся на учен нях тих ве ли ких мис ли телів, які
праг ну ли яко мо га повніше вис ло ви ти ан тичні уяв лен ня про дер жа ву.

Аб со лют но про ти леж ни ми є дум ки Но во го ча су. «Як що в античні часи
дум ка по хо ди ла від об’єкта і ли ше потім пе рей ш ла до суб’єкта, то тут, на впа -
ки, во на по хо дить від суб’єкта і ли ше потім пе ре хо дить до об’єкта. В античні
часи точ кою відліку бу ла дер жа ва як об’єктив ний ор ганізм, ство ре ний са мою
при ро дою ре чей; ли ше у по даль шо му русі «по гли не на» нею осо ба пред’яв ляє
свої пра ва і по сту по во «роз кла дає» цей по ря док. Тут, на впа ки, точ кою відліку
слу гу ють суб’єктивні ви мо ги осо би, які по сту по во при во дять до віднов лен ня
суспільно го ус т рою і, на решті, до ідеї дер жа ви як ви щої єдності суспільно го
жит тя»2.

Та ким чи ном, не од но значність сприй нят тя дер жа ви – її ідеї, уяв лен ня про
неї, про її по нят тя, роль і при зна чен ня – обу мов ле на, перш за все, са мим ча -
сом, в рам ках яко го во на ви ни кає і роз ви вається, а от же, рівнем роз вит ку
суспільства, суспільної свідо мості і мис лен ня.

Вод но час во на зу мов люється су то суб’єктив ни ми чин ни ка ми – не од на ко -
вим сприй нят тям од них і тих же дер жав но-пра во вих явищ різни ми людь ми, а
крім то го, складністю і ба га то г ранністю са мої дер жа ви як яви ща. За ува жи мо,
що, як спра вед ли во відзна чав відо мий австрійський юрист Г. Кель зен, не од но -
значність сприй нят тя, а от же, і чис ленні підхо ди до виз на чен ня по нят тя дер жа -
ви обу мов лю ють ся і по си лю ють ся тим, що да ним терміном «за зви чай по яс ню -
ють ся найрізно манітніші пред ме ти і яви ща»3.

Вод но час ця ка те горія ви ко ри с то вується в ши ро ко му зна ченні, а са ме «для
виз на чен ня суспільства як та ко го або будь-якої особ ли вої фор ми суспільства».
У вузь ко му зна ченні во на за сто со вується для виз на чен ня будь-яко го особ ли во -
го ор га ну або ор ганів суспільства (на при клад, ор ганів уп равління або суб’єктів
уп равління), а та кож нації або те ри торії, на якій про жи ває на се лен ня тієї чи
іншої дер жа ви. Не за довільний стан політич ної те орії, підґрун тям якої є те орія
дер жа ви, знач ною мірою зу мов люється тим фак том, що дослідни ки дер жа ви і
пра ва «ви ко ри с то ву ють одні й ті самі терміни в аб со лют но різних зна чен нях
або ж роз гля да ють різні яви ща і по нят тя як іден тичні»4.

У яко му зна ченні, на при клад, на дум ку Г. Кель зе на, од но го із за снов ників
те орії пра во во го нор ма тивізму, мо же вжи ва ти ся і вжи вається по нят тя «дер -
жава»?

По-пер ше, в юри дич но му зна ченні. Дер жа ва, на дум ку цьо го ви дат но го
вче но го, мо же роз гля да ти ся ви ключ но з юри дич них по зицій. Во на мо же бу ти
пред став ле на як юри дич на осо ба, «пра во вий фе но мен», як своєрідна кор по -
рація. Від інших кор по рацій дер жа ва відрізняється «ли ше вста нов ле ним у мас -
штабі нації або країни пра во вим по ряд ком». Че рез це «з юри дич ного по гля ду
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про бле ма дер жа ви знач ною мірою ви яв ляється як про бле ма національ но го
пра во во го по ряд ку»5. Дер жа ва ви гля дає не інак ше як «спосіб дій і по ря док по -
ведінки лю дей, який ми за зви чай на зи ваємо пра во вим по ряд ком».

При роз гляді дер жа ви як юри дич но го фе но ме ну пе ред ба чається, що «сто -
сун ки між дер жа вою і пра вом по винні роз гля да ти ся за ана логією зі сто сун ка -
ми між пра вом та індивідом». Це оз на чає, що дер жа ва, не зва жа ю чи на те, що
во на на дає або санкціонує пра во, ма буть, як і індивід, «у своїй по ведінці і діях
зв’яза ний пра вом»6.

По-дру ге, по нят тя дер жа ви мо же вжи ва ти ся в соціологічно му зна ченні. У
да но му ас пекті дер жа ва по вин на роз гля да ти ся як «соціологічна спільно та»,
«соціаль на ре альність, що існує не за леж но від пра во во го по ряд ку і пра во вої
ре аль ності».

Для по нят тя дер жа ви, що роз гля дається в соціологічно му зна ченні, ха рак -
тер ною ри сою є вихідне (з мо мен ту її ви ник нен ня і функціону ван ня) ро зо се ре -
д жен ня вла ди у різних ор га нах. Фак тич но «не існує та ких дер жав, де всі ак ти
і дії (ко ман ди, що йдуть від імені дер жа ви) ви хо ди ли б спо чат ку від од но го
пра ви те ля. У суспільстві завжди існу ва ло й існує декілька ко манд них струк -
тур. У ре зуль таті їх діяль ності завжди ви ни ка ла знач на кількість панівних у
суспільстві відно син, а та кож незлічен на кількість актів уп равління та підпо -
ряд ку ван ня, су купність яких відо б ра жа ла те, що на зи вається «соціологічною
дер жа вою»7.

По-третє, по нят тя дер жа ви мо же виз на ча ти ся як жи вий, «при род ний ор -
ганізм». Відповідно до та ко го підхо ду во на роз гля дається не інак ше як «фор ма
соціаль ної біології».

Подібний по гляд Г. Кель зе на на по нят тя дер жа ви поділя ли ба га то інших ав -
торів, в ос нов но му прибічни ки так зва ної ор ганічної те орії дер жа ви. До сяг нув -
ши апо гею в своєму роз вит ку на межі ХІХ–ХХ ст., да на те орія на ма га ла ся по -
яс ни ти все соціаль не жит тя біологічни ми за ко номірно с тя ми. При цьо му
суспільство повністю ото тож ню ва ло ся з ор ганізмом, а дер жа ва вва жа ла ся
«єди ним інсти ту том, по кли ка ним для за без пе чен ня бла го по луч чя як усіх, так і
гро ма дян, що ще не на ро ди ли ся»8.

По-чет вер те, по нят тя дер жа ви виз на чається як «си с те ма норм», «нор ма тив -
ний по ря док» або як «політич но ор ганізо ва не суспільство», як «дер жа ва-
влада».

Дер жа ва має політич ний ха рак тер, виз на чається як політич на ор ганізація,
перш за все то му, що во на вста нов лює «по ря док ви ко ри с тан ня си ли, то му, що
во на во лодіє мо но полією на за сто су ван ня цієї си ли»9.

От же, складність і ба га то г ранність дер жа ви як яви ща і по нят тя, з од но го
бо ку, та суб’єктивність її сприй нят тя різни ми ав то ра ми, з іншо го, об’єктив но
обу мов лю ють мож ливість і не ми нучість її ба га то варіант но го ро зуміння і не
менш різно манітно го її тлу ма чен ня.

З ви ще ви кла де но го стає зро зумілим той факт, чо му в різні періоди роз вит -
ку суспільства існує безліч виз на чень по нят тя дер жа ви та їх ак тив но го ви ко ри -
с тан ня. «Скільки існу ва ло дер жа воз навців і філо софів, – пи сав з цьо го при во -
ду Л. Гумп ло вич, – стільки існу ва ло виз на чень дер жа ви». Вель ми помітно при
цьо му за яв ляв про се бе суб’єктивізм.
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За су д жу ю чи політич ну упе ре д женість, тен денційність у виз на ченні по нят -
тя дер жа ви, ав тор вва жає, що во на бу ла особ ли во ви раз ною у XIX ст. Л. Гумп -
ло вич нарікає на те, що у виз на ченні дер жа ви «зма ль о ву ють не те, що на -
справді ста но вить і пе ред ба чає дер жа ва, а те, чим во на має бу ти із суб’єктив -
ної по зиції, із суб’єктив ної точ ки зо ру, згідно з ба жан ням та іде а ла ми кож но го
дер жа воз нав ця, політи ка і філо со фа»10. Будь-яка політич на партія, за зна чає ав -
тор, ма ла як девіз своє влас не виз на чен ня дер жа ви – та ке, в яко му во на
закріплю ва ла свої ба жан ня і ви мо ги, праг ну чи «ли ше до то го, щоб згідно з ни -
ми пе ре тво ри ти да ну дер жа ву».

Як при клад та ко го виз на чен ня по нят тя дер жа ви Л. Гумп ло вич по си лав ся на
виз на чен ня, на ве дені в ро бо тах де я ких ав торів XIX ст. та у слов ни ках. Зо к ре -
ма, кри тич но му роз гля ду піддається до сить іде алістич не виз на чен ня дер жа ви,
відповідно до яко го во на пред став ле на як «на род не об’єднан ня, ор ганізо ва не
для постійної ре алізації ви що го за ко ну, а та кож ви що го бла га». Або виз на чен -
ня, згідно з яким дер жа ва роз гля дається як «су ве рен ний, мо раль но-осо би с тий,
жи вий, вільний суспільний со юз на ро ду, со юз, який за кон сти туційним за ко -
ном, у вільно-кон сти туційній ор ганізації на ро ду, під керівництвом кон сти -
туційно го і са мостійно го уря ду праг не до пра во вої сво бо ди і в її ме жах – до
виз нан ня, а то му і до ща с тя всіх своїх членів»11.

Не тор ка ю чись пи тан ня про пе ре ва ги і ва ди на ве де них виз на чень, а та кож
про пра вомірність або не пра вомірність настільки кри тич но го до них став лен -
ня з бо ку ав то ра, слід за зна чи ти, що упе ре д женість і суб’єктивізм ніко ли не бу -
ли в по шані – ні в XIX ст., ні в інших століттях, ні у зв’яз ку з виз на чен ням по -
нят тя дер жа ви, ні в інших відно си нах. Про те це не по вин но оз на ча ти будь-якої
за бо ро ни – під пра по ром бо роть би із суб’єктивізмом – на творчі по шу ки в
усвідо мленні і виз на ченні дер жа ви.

До сить важ ли вим є од на не одмінна ви мо га: щоб по шу ки не ма ли ог ля до во -
го, одірва но го від жит тя, від дер жав но-пра во вої дійсності ха рак те ру, а адек ват -
но відо б ра жа ли різні сто ро ни і ас пек ти дер жа ви і пра ва. Як що ця умо ва – оз -
на ка на уко вості і об’єктив ності досліджен ня – до три мується, то мно жинність
виз на чень по нят тя дер жа ви є не ли ше ви прав да ною, але і об’єктив но не -
обхідною. Во на відкри ває ши рокі мож ли вості для гли бо ко го і різно с то рон нь о -
го пізнан ня як са мої дер жа ви, так і її по нят тя.

От же, як виз на ча ла ся дер жа ва на різних ета пах її роз вит ку?
Відо мий римсь кий філо соф Марк Туллій Ци це рон вба чав у дер жаві, перш

за все, засіб для вста нов лен ня за галь но го пра во по ряд ку.
На дум ку дав нь о г рець ко го філо со фа Пла то на, дер жа ва – це ор ганічне ціле,

зі своєю струк ту рою, функціями і інте ре са ми, а не кон гло ме рат са мостійних
атомів-індивідів12.

Один з ви дат них мис ли телів ан тич ності Ари с то тель вва жав, що дер жа ва –
це «ре зуль тат сім`ї. Це при род ний про цес роз вит ку та удо с ко на лен ня форм
спілку ван ня лю дей: спо чат ку лю ди об’єдну ють ся в сім`ї, потім декілька сімей
ут во рю ють по се лен ня, а на за вер шальній стадії цьо го про це су по стає дер жа -
ва. Во на є фор мою спілку ван ня лю дей, які ко ри с ту ють ся пев ним політич ним
ус т роєм і підпо ряд ко ву ють ся владі за ко ну».

456 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



Як і Ари с то тель, Кон фуцій вва жав, що дер жа ва – це ве ли ка сім`я, і відно -
си ни в ній ма ють бу ду ва ти ся за ана логією із сімей ни ми. Вла да пра ви те ля в
дер жаві є та кою, як вла да бать ка в сім`ї, а відно си ни пра ви телів і підда них на -
га ду ють сімейні сто сун ки, де мо лодші за ле жать від стар ших; піддані му сять
слу ха ти ся пра ви те ля, як діти батьків, а пра ви телі ма ють дба ти про підда них, як
бать ки про дітей.

Ви дат ний філо соф Г. Ге гель виз на чав дер жа ву як «дійсність кон крет ної
сво бо ди». Щоб зро зуміти це виз на чен ня, тре ба зна ти, що Г. Ге гель ро зуміє під
дійсністю, кон кретністю, сво бо дою. Виз на чен ня це має сенс ли ше у складі Ге -
ге ле вої філо софсь кої си с те ми. Взя те ок ре мо, во но не має жод но го зна чен ня.
Та кий са мий ха рак тер має і виз на чен ня Ф. Шеллінга, що дер жа ва є гар монія
сво бо ди і не обхідності. Такі виз на чен ня та кож суб’єктивні, хоч во ни ма ють на
увазі вка за ти не якою дер жа ва має бу ти, а якою во на на справді є13.

Гол ландсь кий юрист та філо соф Г. Гроцій виз на чав дер жа ву як до с ко на лий
со юз вільних лю дей, пов’яза них за для до три ман ня пра ва і за галь ної ко ристі14.

Мис ли тель епо хи Відро д жен ня Н. Макіавеллі виз на чав дер жа ву че рез за -
галь не бла го, яке має по хо ди ти з ви ко нан ня ре аль них дер жав них інте ресів.

Фран цузь кий мис ли тель XVI ст. Ж. Бо ден роз гля дав дер жа ву як «пра во ве
уп равління сімей ст ва ми і тим, що є у них спільно го з вер хов ною вла дою, яка
по вин на ке ру ва ти ся вічни ми на ча ла ми до б ра і спра вед ли вості. Ці на ча ла тво -
ри ти муть за галь не бла го, яке і має ста но ви ти ме ту дер жав но го ус т рою».

Відо мий англійський філо соф XVI ст. Т. Гоббс, прибічник аб со лют ної вла -
ди дер жа ви – га ран та ми ру і ре алізації при род них прав, виз на чав її як «єди ну
осо бистість, вер хов но го вла ди ку, су ве ре на, во ля якої внаслідок до го во ру
більшості осіб вва жається во лею всіх, так що во на мо же вжи ва ти си ли і
здібності будь-ко го для за галь но го ми ру і за хи с ту».

Тво рець ідей но-політич ної до к т ри ни лібе ралізму, англійський філо соф-ма -
теріаліст Дж. Локк виз на чав дер жа ву як «за галь ну во лю, що є ви ра жен ням пе -
ре ва жа ю чої си ли», тоб то більшості гро ма дян, що «вхо дять у дер жа ву». Він
роз гля дав дер жа ву як су купність лю дей, що об’єдна ли ся в єди не ціле під їх же
керівництвом на ос нові вста нов ле но го за галь но го за ко ну.

Дер жа ва, на дум ку німець ко го філо со фа І. Кан та, – це то ва ри ст во лю дей,
які са мі роз по ря д жаються і уп рав ляють со бою15.

Вод но час до сить оригіна ль ним і не схо жим на ба га то інших виз на чень дер -
жа ви в російській літе ра турі бу ло виз на чен ня, за про по но ва не Б. Кістя ків -
ським: дер жа ва – пра во ва ор ганізація на ро ду, що по вною мірою во лодіє своєю
влас ною, са мостійною і пер вин ною, тоб то ні від ко го не за леж ною, вла дою16.

Ча с то звер та лись до про бле ми по нят тя «дер жа ва» кла си ки марк сиз му, але
вже з не при ми рен них кла со вих по зицій. «Дер жа ва – не що інше, – пи сав
Ф. Ен гельс, – як ма ши на для пригнічен ня од но го кла су іншим»17.

За іншим виз на чен ням К. Марк са і Ф. Ен гель са, «дер жа ва це капіталістич -
на ма ши на, дер жа ва капіталістів, іде аль ний су куп ний капіталіст»18.

В. Ленін за зна чав, що «дер жа ва – це ма ши на для пригнічен ня од но го класу
іншим, ма ши на, щоб од но му кла су ут ри му ва ти в по корі інші підлеглі кла си»19.

Вод но час різни ми вче ни ми, філо со фа ми та юри с та ми дер жа ва ро зуміла ся
як: «ор ганізація спільно го на род но го жит тя на певній те ри торії і під однією ви -
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щою вла дою» (Р. Міль); «будь-яке людсь ке суспільство, в яко му існує політич -
на ди фе ренціація між прав ля чи ми вер ст ва ми на се лен ня та підлег ли ми, тоб то
політич на вла да» (Л. Дюгі); «со юз вільних лю дей на певній те ри торії під за -
галь ною вер хов ною вла дою, що існує для всебічно го ко ри с ту ван ня пра во вим
ста ном» (Н. Аретін); «ор ганізація вла ди, яка ви ник ла при род но і при зна че на
для охо ро ни пев но го пра во по ряд ку» (Л. Гумп ло вич) то що.

Відомі те о ре ти ки Г. Шер ше не вич і Ф. Ко кошкін роз гля да ли дер жа ву як
спільно ту лю дей під однією вла дою в ме жах однієї те ри торії20.

Про ти леж но го по гля ду до три му вав ся відо мий пра во зна вець М. Кор ку нов.
Він виз на чав дер жа ву як суспільний со юз, що ста но вить са мостійне, виз на не
при му со ве воло дарю ван ня над вільни ми людь ми21.

Близь ке до цьо го і виз на чен ня дер жа ви, яке дав російський юрист В. Хво -
с тов: дер жа ва – од на з форм людсь ко го спілку ван ня, один з видів суспільних
со юзів; дер жа ва – це со юз вільних лю дей, які про жи ва ють на певній те ри торії,
підко ря ють ся при му совій і са мостійній владі22.

У своїй книзі «Лекції з ен цик ло педії пра ва» відо мий те о ре тик Є. Тру бець -
кий дав своє ба чен ня і виз на чен ня по нят тя дер жа ви. Він вва жає, що дер жа ва –
це со юз лю дей, що во ло да рю ють са мостійно і ви ключ но в ме жах пев ної те ри -
торії. Відповідно до цьо го виз на чен ня по нят тя дер жа ви містить такі три еле -
мен ти: 1) вла да, що має оз на ки са мостійності і ви нят ко вості; 2) су купність
осіб, підлег лих цій владі – на род; 3) те ри торія23.

Не мож на не зга да ти виз на чен ня В. Хро па ню ка, який вва жає, що дер жа ва
як єди на політич на ор ганізація суспільства, яка по ши рює свою вла ду на всю
те ри торію країни і її на се лен ня, має в своєму роз по ря д женні спеціаль ний апа -
рат уп равління, ви дає обов’яз кові для всіх пра ви ла по ведінки і во лодіє су ве -
реніте том24. Відо мий те о ре тик А. Хабібулін виз на чає дер жа ву як засіб соціаль -
но го ком промісу, ме ханізм уп равління спра ва ми суспільства25.

М. Байтін ви хо дя чи з двоєди ної при ро ди дер жа ви (кла со вої і за галь но -
людсь кої), про по нує та ке ко рот ке за галь не виз на чен ня дер жа ви: «це ор -
ганізація політич ної вла ди, не обхідна для ви ко нан ня як су то кла со вих за вдань,
так і за галь них справ, які вип ли ва ють з при ро ди будь-яко го суспільства»26.
З да ним виз на чен ням зго ден і М. Мар чен ко27.

Л. Ти хо ми ров вва жає, що дер жа ва – це со юз членів соціаль них груп, за сно -
ва ний на за галь но людсь ко му прин ципі спра вед ли вості, під відповідною вер -
хов ною вла дою28.

Про ве де ний на ми аналіз вис лов лю вань що до по нят тя дер жа ви доз во ляє
зро би ти такі вис нов ки:

1) дер жа ва – це про дукт життєдіяль ності суспільства в ціло му;
2) дер жа ва існує не в будь-яко му суспільстві, а ли ше в то му, в яко му є роз -

ви не на і су пе реч ли ва струк ту ра на всіх рівнях (еко номіка, власність, фор ми
свідо мості, осо ба, соціальні кла си, соціальні гру пи то що);

3) суспільство, в яко му є дер жа ва, – це дер жав но-ор ганізо ва не суспільство;
для та ко го суспільства дер жа ва – це фор ма йо го існу ван ня;

4) на те о ре тич но му, пізна валь но му рівнях по нят тя дер жа ви і суспільства не
збіга ють ся од не з од ним;
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5) при будь-яко му виз на ченні дер жа ви йдеть ся і про певні владні інсти ту -
ти, дер жав ний апа рат, си с те му влад них дер жав них ор ганів, у діяль ності яких
зай няті спе цифічні соціальні гру пи;

6) роз ви нені, складні, су пе реч ливі об’єктивні по тре би суспільства в дер -
жаві виз на ча ють при зна чен ня, функції, цілі, за вдан ня, діяльність дер жа ви; при
цьо му те о ре тич но несуттєво, про що йдеть ся: про до сяг нен ня «кра що го жит -
тя», «за галь ної ко ристі», «за галь но го бла га» чи про са мо ор ганізацію, са мо вря -
ду ван ня суспільства за до по мо гою дер жа ви.

Вка зані вис нов ки доз во ля ють сфор му лю ва ти на ше влас не ба чен ня по нят тя
дер жа ви. От же, дер жа ва – це ор ганізація єди ної політич ної вла ди в
суспільстві, яка по ши рюється на всю те ри торію країни і її на се лен ня, має
спеціаль ний апа рат уп равління і при му су, ви дає обов’яз кові для всіх пра ви ла
по ведінки і має су ве ренітет.
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УДК 342.9
К. Ф. ДОСІНЧУК,

здо бу вач Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

ОР ГАНІЗАЦІЙНО-ПРА ВО ВЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ОР ГАНІВ 
НО ТАРІАТУ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУ ЧАС НІСТЬ

У статті виділе но три най важ ливіші ета пи, які найбільше впли ну ли на ста нов лен -
ня су час но го но таріату в Ук раїні. Про аналізо ва но про бле ми пра во во го за без пе чен ня ор -
ганізації та діяль ності ор ганів но таріату в до ре во люційний період, за часів ра дянсь кої
дер жа ви та су час ної Ук раїни. Про сте же но ос новні тен денції ста нов лен ня ор -
ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня ор ганів но таріату на пев но му етапі йо го роз вит ку,
які ма ють істот не зна чен ня для су час но го ук раїнсько го но таріату. Роз г ля ну то най -
важ ливіші нор ма тив но-пра вові ак ти у сфері но таріату. Звер не но ува гу на істотні про -
бле ми, які існу ють у цій сфері ще з до ре во люційних часів і до сьо го ден ня. 

Клю чові сло ва: но таріат, но таріус, по ло жен ня, ор ганізаційно-пра во ве за без пе чен -
ня, адміністра тив на ре фор ма, пра во вий ста тус, но таріальні ор га ни, но таріаль на кон -
то ра. 

До син чук К. Ф. Ор га ни за ци он но-пра во вое обес пе че ние ор га нов но та ри а та
Украины: ис то рия и со вре мен но с ть

В ста тье вы де ле ны три важ ней ших эта па, ко то рые, по на ше му мне нию, на и бо лее
по вли я ли на ста нов ле ние со вре мен но го но та ри а та в Ук ра и не. Про ана ли зи ро ва ны про -
бле мы пра во во го обес пе че ния ор га ни за ции и де я тель но с ти ор га нов но та ри а та в до ре -
во лю ци он ный пе ри од, во вре ме на со вет ско го го су дар ст ва и со вре мен ной Ук ра и ны. Про -
сле же ны ос нов ные тен ден ции ста нов ле ния ор га ни за ци он но-пра во во го обес пе че ния ор -
га нов но та ри а та на оп ре де лен ном эта пе его раз ви тия, ко то рые име ют су ще ст вен ное
зна че ние для со вре мен но го ук ра ин ско го но та ри а та. Рас смо т ре ны важ ней шие нор ма -
тив но-пра во вые ак ты в сфе ре но та ри а та. Об ра ще но вни ма ние на су ще ст вен ные про -
бле мы, ко то рые су ще ст ву ют в упо мя ну той сфе ре еще с до ре во лю ци он ных вре мен и до
сих пор.

Клю че вые сло ва: но та ри ат, но та ри ус, по ло же ния, ор га ни за ци он но-пра во вое обес -
пе че ние, ад ми ни с т ра тив ная ре фор ма, пра во вой ста тус, но та ри аль ные ор га ны, но та -
ри аль ная кон то ра.

Dosinchouk K. F. Organizational and legal support to notary bodies: history and
modern aspects

In the article we have defined three the most important stages, that had the most impor-
tant impact on development of modern notary institute in Ukraine. Here have been analyzed
the problens of legal support to providing organization and activities of notary bodies during
period before the Revolution (1917), the Soviet period and modern Ukraine. The main ten-
dencies of development of notary bodies on a certain stage of its development, that have sig-
nificant meaning for modern Ukrainian notary institute. Author has paid attention to signifi-
cant problems, existing in the mentioned sphere and existing from the period before the
Revolution and till this time.

Key words: notaries, notary, regulations, organizational and legal support, administra-
tive reform, legal status, notaries, notary.

З про го ло шен ням не за леж ності пе ред Ук раїною по ста ло чи ма ло про блем,
пов’яза них із виз на чен ням на прямів її роз вит ку. Особ ли во важ ли вим них є виз -
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на чен ня пра во вих за сад у кон тексті про ве ден ня пра во вої ре фор ми. На сам пе -
ред, та ка ре фор ма має сто су ва ти ся дер жав но-влад них інсти тутів, які сто су ють -
ся най важ ливіших суспільних відно син. До од но го з та ких інсти тутів відно -
сять но таріат, яким відповідно до За ко ну Ук раїни «Про но таріат» є си с те ма ор -
ганів і по са до вих осіб, на які по кла де но обов’язок посвідчу ва ти пра ва, а та кож
фак ти, що ма ють юри дич не зна чен ня, та вчи ня ти інші но таріальні дії, з ме тою
на дан ня їм юри дич ної вірогідності.

Удо с ко на лен ня діяль ності но таріату відбу вається в ході про ве ден ня
адміністра тив ної ре фор ми в на прям ку поліпшен ня пра во во го за без пе чен ня ор -
ганізації та діяль ності ор ганів но таріату.

Ефек тивність адміністра тив ної ре фор ми у сфері пра во во го за без пе чен ня
ор ганізації та діяль ності ор ганів но таріату ба га то в чо му за ле жить від до с ко -
на ло го вив чен ня, син те зу та аналізу ор ганізаційно-пра во во го ре гу лю ван ня ор -
ганів но таріату на різних ета пах йо го роз вит ку. Історія ста нов лен ня но таріату
бе ре свій по ча ток ще з часів Ста ро дав нь о го Ри му, але на шу ува гу ми зо се ре ди -
мо на тих ета пах роз вит ку да но го інсти ту ту, які, на на шу дум ку, найбільшим
чи ном впли ну ли на йо го фор му ван ня. 

То му ме тою да ної статті є аналіз най важ ливіших етапів роз вит ку та ор -
ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня інсти ту ту но таріату. До них ми віднес ли:
но таріат у до ре во люційний період, но таріат ра дянсь кої дер жа ви і но таріат су -
час ної Ук раїни. 

Аналіз ор ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня но таріату в Ук раїні не -
обхідно про во ди ти з ура ху ван ням досвіду Російської імперії, скла до вою ча с -
ти ною якої про тя гом три ва ло го періоду ча су бу ла на ша дер жа ва. То му ос нов -
на ча с ти на досліджень про блем ор ганізаційно-пра во во го ре гу лю ван ня ор ганів
но таріату про во ди ла ся за рубіжни ми на уков ця ми, се ред них – М. П. Ляпідевсь -
кий, М. М. Кор ку нов, А. М. Феміліді, Л. Б. Ман дель ш там, Ж. Ф. Пієп,
В. С. Рcпін, І. Г. Че рем них та ін.

Се ред вітчиз ня них дослідників слід виділи ти ро бо ти B. В. Ба ран ко вої,
Г. Ю. Гулєвської, Л. Е. Ясінської, В. В. Ко ма ро ва, Р. Г. Ко чер’ян ца,
C. Г. Пасічни ка, Л. К. Радзієвської, С. Я. Фур си, С. І. Фур си, Ю. П. Ільїної,
Л. В. Да нюк та ін.

На на шу дум ку, важ ли вий вне сок у досліджен ня інсти ту ту но таріату бу ло
зроб ле но на уков ця ми до ре во люційно го періоду. Однією з найґрун товніших
праць, в яких аналізується но таріат різних епох, – це ро бо та М. П. Ляпідев -
сько го «Ис то рия но та ри а та» (1875), в якій ви кла де но історію но таріату по чи -
наючи з часів ан тич ності до ос тан ньої чверті ХІХ століття [1].

Ста нов лен ня російсько го но таріату на прикінці ХІХ ст. відбу ва ло ся в ході
су до вої ре фор ми 1864 ро ку. Важ ли вим ре зуль та том цієї ре фор ми бу ло прий -
нят тя 14 квітня 1866 р. тим ча со во го По ло жен ня про но таріаль ну ча с ти ну, яке
виз на ча ло ор ганізаційно-пра во ве за без пе чен ня ор ганів но таріату. Ос нов ною
ме тою да но го по ло жен ня бу ло відо крем лен ня но таріату від судів. Але при цьо -
му, згідно з ви щев ка за ним По ло жен ням, у містах но таріуси пе ре бу ва ли під
віддан ням суддів і при зна ча ли ся на по са ду стар ши ми го ло ва ми су до вої па ла ти
за по дан ням голів ок руж них судів. 
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З прий нят тям По ло жен ня про но таріаль ну ча с ти ну в Російській імперії ви -
ник ли дві відо крем лені но таріальні ус та но ви: влас не но таріаль на та кріпо -
сна [2, 12].

В кінці ХІХ ст. у Росії існу ва ло чо ти ри ка те горії ор ганів і по са до вих осіб,
які ма ли пра во вчи ня ти но таріальні дії:

1) публічні (го ро дові) но таріуси;
2) біржові мак ле ри і но таріуси, ко ра бельні мак ле ри;
3) вузь ко с пе цалізо вані мак ле ри, які зай ма ли ся суд но с плав ни ми спра ва ми,

це хові, ремісни чих справ, при ватні, слуг і ро бо чо го лю ду то що;
4) магістра ти, ра туші, ду ми, тор гові сло весні су ди, митні уря довці, ста нові

при ста ви [3, 22]. 
За га лом По ло жен ня про но таріаль ну ча с ти ну бу ло до сить про гре сив ним

нор ма тив ним ак том, вклю ча ло 217 ста тей, з яких 41 при свя че на ус т рою но -
таріаль ної ча с ти ни, си с темі но таріаль них ор ганів, їх ком пе тенції та ін. Ра зом з
тим По ло жен ня місти ло й низ ку не доліків, які сто су ва ли ся не виз на че ності
пра во во го ста ту су но таріусів. З од но го бо ку, но таріуси виз на ча ли ся та ки ми,
що пе ре бу ва ли на дер жавній службі, з при своєнням їм вось мо го кла су за по са -
дою (стат тя 17), а з іншо го – во ни виз на ва ли ся вільни ми про фесіона ла ми, що
здійсню ють свою діяльність на ко мерційній ос нові (стат тя 208). Навіть самі
но таріуси нерідко вис лов лю ва ли не за до во лен ня че рез ду алізм сво го пра во во -
го ста ту су, оскільки він впли вав не ли ше на їхню ро бо ту, а й на не завжди по -
зи тив не став лен ня до них пе ресічних гро ма дян. 

С. Ба ра новсь кий за зна чав, що но таріуси – «па син ки Феміди», оскільки но -
таріаль не по ло жен ня виділяє їх із за галь ної гра дації чинів міністер ст ва юс -
тиції і поз бав ляє тим са мим усіх прав і пре ро га тив, яки ми ко ри с ту ють ся інші
чи ни су до во го відом ст ва [4, 7–8].

Та ке ста но ви ще в но таріаті про дов жу ва лось аж до Жовт не вої ре во люції
1917 р. Після Жовт не вої ре во люції но таріат за знав знач них змін і роз по чав ся
но вий важ ли вий етап, що впли нув на роз ви ток ук раїнсько го но таріату. 23 бе -
рез ня 1918 р. Ра дою На род них Комісарів Моск ви та Мос ковсь кої гу бернії бу -
ло прий ня то по ста но ву, якою ска со ву ва ло ся По ло жен ня про но таріаль ну ча с -
ти ну від 14 квітня 1866 р., яке до то го виз на ча ло ор ганізаційно-пра во ве за без -
пе чен ня ор ганів но таріату, і вво ди ло ся в дію По ло жен ня про муніци палізацію
но таріаль них кон тор, відповідно до яко го обов’яз ки но таріаль них кон тор об -
ме жу ва ли ся по бу то ви ми спра ва ми [5, 53]. 

19 лю то го 1919 р. де к ре том Ра ди На род них Комісарів «Про суд» бу ло ска -
со ва но до ре во люційні но таріальні ор га ни, які до то го ча су існу ва ли на те ри -
торії Російської імперії, та за сно ва но інсти тут на род них но таріусів відповідно
до де к ре ту від 25 лю то го 1919 р. [6, 114].

Роз ви ток соціаль но-еко номічних відно син по тре бу вав ус та нов лен ня дер -
жав но го кон тро лю за за конністю вчи ню ва них угод та опе рацій. То му 4 жовт ня
1922 р. Ра да На род них Комісарів Російської Ра дянсь кої Фе де ра тив ної
Соціалістич ної Ре с публіки (РНК РРФСР) прий ня ла По ло жен ня про дер жав ний
но таріат, відповідно до яко го на гляд за діяльністю но таріусів здійсню ва ла пре -
зидія гу бернсь ких рад на род них суддів, а керівництво но таріатом – На род ний
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Комісаріат юс тиції РРФСР. Са ме це По ло жен ня за кла ло ос но ви но таріату, який
функціону вав в умо вах пе ре хо ду від капіталізму до соціалізму. 

З ча сом такі по ло жен ня бу ло прий ня то всіма со юз ни ми ре с публіка ми, в то -
му числі й УРСР. Відповідно роз ши ри ла ся ком пе тенція но таріаль них ор ганів
що до здійснен ня ни ми по кла де них на них за вдань. Но таріальні ор га ни
здійсню ва ли й засвідчу ва ли до го во ри та опе рації, про те с ти век селів, засвідчу -
ва ли безспірні об ста ви ни та реєстрацію арештів та ін. У містах та інших ве ли -
ких на се ле них пунк тах Російської Фе де рації відкри ва ли ся дер жавні но -
таріальні кон то ри на чолі з но таріуса ми, а в на се ле них пунк тах, де не бу ло но -
таріаль них кон тор, но таріальні дії здійсню ва ли на родні судді.

Роз ви ток со юз но го за ко но дав ст ва по тре бу вав єдності та відповідності ор -
ганізаційно-пра во го за без пе чен ня но таріату у всіх со юз них ре с публіках. То му
29 жовт ня 1924 р. бу ло прий ня то Ос но ви су до ус т рою СРСР, де ра зом із за галь -
ни ми вказівка ми по ор ганізації та діяль ності ор ганів но таріату бу ло вста нов ле -
но і роз ме жо ва но ком пе тенцію ре с публік СРСР у відповідній сфері. 14 трав ня
1926 р. Цен т раль ним Ви ко нав чим Коміте том і Ра дою На род них Комісарів
СРСР бу ло ух ва ле но по ста но ву «Про ос новні прин ци пи ор ганізації дер жав но -
го но таріату». Відповідно до неї со юзні ре с публіки (зо к ре ма, й УРСР) прий ма -
ли по ло жен ня про но таріат. За ко но дав ст во про но таріат як на за галь но со юз но -
му, так і на ре с публікансь ко му рівні не од но ра зо во зміню ва ло ся й до пов ню ва -
ло ся різни ми по ло жен ня ми. 

Зо к ре ма, в 1930 р. прий мається по ло жен ня «Про дер жав ний но таріат
УРСР», відповідно до яко го но таріальні дії здійсню ва ли ся дер жав ни ми но -
таріаль ни ми кон то ра ми, а пла та за вчи нені но таріальні дії пе ре хо ди ла до дер -
жав но го бю д же ту. Дер жа ва, в свою чер гу, виділя ла ко ш ти на ут ри ман ня дер -
жав них но таріаль них кон тор, на оп ла ту праці но таріусів то що. Цим по ло жен -
ням бу ло та кож підви ще но ви мо ги до осо би, яка ба жа ла ста ти но таріусом. Ос -
нов ни ми умо ва ми бу ло от ри ман ня ви щої юри дич ної освіти та один рік ста жу
ро бо ти помічни ком у но таріальній кон торі.

Ба га то дослідників та на уковців, про аналізу вав ши стан но таріату у 20–
50-х ро ках ХХ ст., дійшли вис нов ку, що роль но таріату вка за но го періоду бу ла
знач но мен шою в житті суспільства, ніж у до ре во люційний час. Це бу ло зу мов -
ле но ска су ван ням при ват ної влас ності на зем лю, на за со би ви роб ництва то що.
Сам но таріат роз гля да ли як технічний ор ган, який спри яв су до вим ор га нам у
підви щенні кваліфікації су до вих працівників та ве денні су до вої ста ти с ти ки, а
у си с темі пра во охо рон них ор ганів, які по кли кані за хи ща ти пра ва і сво бо ди лю -
ди ни і гро ма дя ни на, но таріат зай мав чи не ос таннє місце. 

1974 рік оз на ме ну вав ся для Ук раїни прий нят тям пер шо го в історії УРСР
ви що го ак ту дер жав ної вла ди, який виз на чав ор ганізаційно-пра во ве за без пе -
чен ня ор ганів но таріату. 25 груд ня 1974 р. Вер хов на Ра да УРСР прий ня ла За -
кон УРСР «Про дер жав ний но таріат», який вве де но в дію з 1 трав ня 1975 р.
Цей нор ма тив ний акт ре гу лю вав суспільні відно си ни в Ук раїнський РСР у
сфері но таріату про тя гом три ва ло го періоду. Но вий етап ста нов лен ня ук -
раїнсько го но таріату по чи нається вже в не за лежній Ук раїні.

Про го ло шен ня не за леж ності Ук раїною, прий нят тя Кон сти туції Ук раїни,
пе рехід до но вих еко номічних відно син, по ява при ват ної влас ності зу мо ви ли
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не обхідність в ут во ренні міцної та стабільної си с те ми за хи с ту прав та за кон -
них інте ресів своїх гро ма дян. Но таріат, по ряд з інши ми пра во за хи сни ми інсти -
ту та ми, стає од ним із інсти тутів дер жав ної га рантії за хи с ту за кон них прав та
інте ресів кож ної лю ди ни.

Пер шим істот ним кро ком на шля ху роз вит ку ук раїнсько го но таріату ста ло
прий нят тя 2 ве рес ня 1993 р. Вер хов ною Ра дою Ук раїни За ко ну Ук раїни «Про
но таріат» (далі – За кон), вве де но го в дію 1 січня 1994 р. [7]. 

З прий нят тям За ко ну ук раїнський но таріат за знав не аби я ких змін. Се ред
кар ди наль них но во вве день бу ли:

1) за про ва д жен ня інсти ту ту при ват них но таріусів;
2) ство рен ня кваліфікаційних комісій но таріату для виз на чен ня рівня про -

фесійної підго тов ки осіб, які ма ють намір зай ма ти ся но таріаль ною діяльністю;
3) за сну ван ня в об лас них цен т рах, містах Києві, Се ва с то полі дер жав них но -

таріаль них архівів, що є скла до вою ча с ти ною Національ но го архівно го фон ду;
4) ви да ча свідоцтв про пра во на зай нят тя но таріаль ною діяльністю всім

гро ма дя нам Ук раїни, які прой ш ли кваліфікаційний іспит.
Відповідно до прий ня то го За ко ну вчи нен ня но таріаль них дій в Ук раїні по -

кла дається на но таріусів, які пра цю ють у дер жав них но таріаль них кон то рах,
дер жав них но таріаль них архівах (дер жавні но таріуси) або зай ма ють ся при ват -
ною но таріаль ною діяльністю (при ватні но таріуси).

У на се ле них пунк тах, де не має но таріусів, певні но таріальні дії (за виз на -
че ним пе реліком), вчи ня ють ся упов но ва же ни ми на це по са до ви ми осо ба ми
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня.

За кор до ном вчи нен ня но таріаль них дій по кла дається на кон сульські ус та -
но ви Ук раїни, а у ви пад ках, пе ред ба че них чин ним за ко но дав ст вом, – на дип ло -
ма тичні пред став ництва Ук раїни.

Ще од ним істот ним ас пек том ста нов лен ня ор ганізаційно-пра во во го за без -
пе чен ня ук раїнсько го но таріату бу ло ство рен ня 23 квітня 1993 р. Ук раїнської
но таріаль ної па ла ти (далі – УНП) та реєстрація її Міністер ст вом юс тиції
Украї ни 8 черв ня то го ж ро ку як до б ровільно го гро мадсь ко го об’єднан ня
нотаріусів на про фесійній ос нові для за до во лен ня й за хи с ту їхніх соціаль них
та інших інте ресів.

На ступ ним істот ним кро ком для роз вит ку су час но го но таріату та йо го ор -
ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня бу ло про ве ден ня так зва ної ма лої но -
таріаль ної ре фор ми, суть якої відо б ра же на у За коні Ук раїни «Про вне сен ня
змін до За ко ну Ук раїни «Про но таріат» від 1 жовт ня 2008 р. № 614-VI [8].
В основі цієї ре фор ми бу ло:

1) зрівнян ня у по вно ва жен нях дер жав них та при ват них но таріусів; 
2) вста нов лен ня підви ще них ви мог до пре тен дентів на зай нят тя но таріаль -

ної діяль ності – до са мо го но таріуса; 
3) за без пе чен ня на се лен ня до сту пу до но таріаль ної діяль ності; 
4) за без пе чен ня ре алізації кон сти туційно го при пи су що до су до во го кон тро -

лю за за конністю вчи не них но таріаль них дій то що. 
З 2008 р. до діючо го За ко ну вно си ло ся чи ма ло змін, які сто су ва ли ся тих чи

інших ас пектів ор ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня но таріату, але вра хо ву -
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ю чи те, що суспільні відно си ни в нашій дер жаві стрімко роз ви ва ють ся, но -
таріат су час ної Ук раїни по тре бує істот но го ре фор му ван ня. 

Пер шим кро ком до цьо го ста ла роз роб ле на Міністер ст вом юс тиції Ук раїни
Кон цепція ре фор му ван ня ор ганів но таріату від 24 груд ня 2010 р. [9] До сить
серй оз ною за яв кою на шля ху до цьо го став роз гляд про ек ту За ко ну про вне -
сен ня змін до За ко ну Ук раїни "Про но таріат" (реєстраційні но ме ри 1286, 1286-
1, 1286-2) на пле нар но му засіданні Вер хов ної Ра ди Ук раїни 19 квітня 2011 р.
У цьо му про екті йдеть ся про не обхідність ска су ван ня поділу на дер жав ний та
при ват ний но таріат з ме тою ство рен ня єди них юри дич них умов для здійснен -
ня но таріаль ної діяль ності в Ук раїні, закріплен ня ста ту су но таріуса як
офіційної публічної осо би. Дис ку тується та кож пи тан ня що до зрівнян ня та -
рифів при ват них і дер жав них но таріусів на на дан ня но таріаль них по слуг, що,
мож ли во, спри я ти ме пе ре хо ду до си с те ми «єди но го но таріату».

Окрім зга да них про блем, не виріше ним за ли шається пи тан ня пра во во го
ста ту су но таріусів. По-пер ше, на леж ним чи ном не вре гу ль о ва не пи тан ня ким
все ж та ки є но таріуси – ор га на ми чи по са до ви ми осо ба ми, які вчи ня ють но -
таріальні дії? По-дру ге, на галь ну по тре бу виз на чен ня пра во во го ста ту су но -
таріусів засвідчи ло підпи сан ня Пре зи ден том Ук раїни За ко ну Ук раїни «Про
вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до вдо с ко на лен ня та
спро щен ня про це ду ри дер жав ної реєстрації зе мель них діля нок та ре чо вих
прав на не ру хо ме май но», роз роб ле но го Кабіне том Міністрів Ук раїни та прий -
ня то го Вер хов ною Ра дою Ук раїни 4 лип ня 2012 р., який всту пає в си лу з
1 січня 2013 р. і в яко му но таріуса наділе но по вно ва жен ня ми спеціаль но го
суб’єкта дер жав но го реєстра то ра прав на не ру хо ме май но, які ви ни ка ють у
ре зуль таті вчи нен ня но таріаль них дій. У зв’яз ку з цим по стає на ступ не пи -
тан ня: чи мо же но таріус відра зу бу ти і по са до вою осо бою, яка засвідчує пра -
во чин, і реєстра то ром ре чо вих прав, які ви ни ка ють у зв’яз ку з посвідчен ням
та ких пра во чинів? На на шу дум ку, такі обов’яз ки є не сумісни ми. 

Та ким чи ном, ре т ро спек тив ний аналіз ор ганізаційно-пра во во го за без пе -
чен ня ор ганів но таріату в до ре во люційний, ра дянсь кий та су час ний періоди
дає змо гу прослідку ва ти ево люцію цьо го інсти ту ту. Про цес ста нов лен ня но -
таріату в су часній Ук раїні без по се ред ньо пов’яза ний йо го роз вит ком в
Російській імперії, ча с ти ною якої дов гий час бу ла на ша країна. То му ко жен
етап ста нов лен ня ор ганізаційно-пра во вих за сад ор ганів но таріату в Росії має
важ ли ве зна чен ня і для Ук раїнської дер жа ви. 

Но таріат до ре во люційно го періоду ха рак те ри зується тим, що на прикінці
ХІХ ст. існу ва ло чо ти ри ка те горії ор ганів і по са до вих осіб, які ма ли пра во вчи -
ня ти но таріальні дії. За часів ра дянсь ко го но таріату не од но ра зо во прий ма ли ся
по ло жен ня, як на со юз но му рівні, так і на ре с публікансь ко му, які виз на ча ли ор -
ганізаційно-пра во ве за без пе чен ня ор ганів но таріату. При цьо му роль но таріату
в ра дянсь кий період бу ла знач но мен шою, ніж у до ре во люційний. З на бут тям
не за леж ності на шою дер жа вою однією з особ ли во с тей ук раїнсько го но таріату
ста ла по ява інсти ту ту при ват но го но таріату, яко го раніше не існу ва ло.

От же, про ве де не досліджен ня дає змо гу кон ста ту ва ти, що з до ре во -
люційно го періоду в пра во во му ре гу лю ванні но таріату чи ма ло про блем, які на -
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леж ним чи ном не розв’янані й досі. Однією з них є пра во вий ста тус но таріуса.
От же, на на шу дум ку, пе ред су ча сним за ко но дав цем стоїть чи ма ло за вдань.
Це сто сується, перш за все, прий нят тя но вої ре дакції За ко ну Ук раїни «Про
но таріат», який вста но вив би чітке ор ганізаційно-пра во ве за без пе чен ня ор -
ганів но таріату та ре гу лю вав би суспільні відно си ни у сфері но таріату
відповідно до ре алій сьо го ден ня.
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ДИС КУСІЙНІ ПИ ТАН НЯ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПО НЯТ ТЯ 
«УСИ НОВ ЛЕН НЯ ІНО ЗЕМ ЦЯ МИ»

Стат тю при свя че но роз гля дові про блем них пи тань виз на чен ня по нят тя «уси нов -
лен ня іно зем ця ми» та інших по нять, що ви ко ри с то ву ють ся у за ко но давстві Ук раїни
що до уси нов лен ня дітей-гро ма дян Ук раїни гро ма дя на ми інших дер жав. На во дять ся ар -
гу мен ти про ти ви ко ри с тан ня термінів «уси нов лен ня іно зем ни ми гро ма дя на ми»,
«міждер жав не уси нов лен ня», «міжна род не уси нов лен ня» та на ко ристь за сто су ван ня
термінів «уси нов лен ня іно зем ця ми», «уси нов лен ня з іно зем ним еле мен том». 

Клю чові сло ва: уси нов лен ня іно зем ця ми, уси нов лен ня з іно зем ним еле мен том,
міждер жав не уси нов лен ня, діти-си ро ти, діти, поз бав лені батьківсько го піклу ван ня.

Бе ре зов ская К. И. Дискуссионные вопросы определения понятия «усыновление

иностранцами»

Ста тья по свя ще на рас смо т ре нию про блем ных во про сов оп ре де ле ния по ня тия
«усы нов ле ние ино ст ран ца ми» и дру гих по ня тий, ис поль зу е мых в за ко но да тель ст ве Ук -
ра и ны, ре гу ли ру ю щем усы нов ле ние де тей-граж дан Ук ра и ны граж да на ми дру гих го су -
дарств. При во дят ся ар гу мен ты про тив ис поль зо ва ния тер ми нов «усы нов ле ние ино ст -
ран ны ми граж да на ми», «меж го су дар ст вен ное усы нов ле ние», «меж ду на род ное усы -
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нов ле ние» и за упо треб ле ние тер ми нов «усы нов ле ние ино ст ран ца ми», «усы нов ле ние с
ино ст ран ным эле мен том».

Клю че вые сло ва: усы нов ле ние ино ст ран ца ми, усы нов ле ние с ино ст ран ным эле мен -
том, меж го су дар ст вен ное усы нов ле ние, де ти-си ро ты, де ти, ли шен ные по пе че ния ро -
ди те лей.

Berezovska K. І. Disputable questions of definition of the notion «adoption by for-

eigners»

The article is devoted to consideration of the problem regarding definition of the notion
«adoption by foreigners» and other concept used in the legislation of Ukraine on adoption of
children-citizens of Ukraine by citizens of other states. There are given arguments against use
of the terms «adoption by foreign nationals», «intercountry adoption», «international adop-
tion» and in favor of using the terms "adoption by foreigners," "adoption with foreign ele-
ments”.

Key words: adoption by foreigners, adoption with foreign element, intercountry adoption,
orphan children, children deprived of parental care.

Ста нов лен ня за ко но дав чих за сад функціону ван ня інсти ту ту уси нов лен ня
ос таннім ча сом має пер ма нент ний ха рак тер, що зу мов лює не обхідність на уко -
во го аналізу дефініцій, за сто со ву ва них у нор ма тив но-пра во вих ак тах та на -
уковій літе ра турі що до уси нов лен ня. Як найбільше це сто сується по нять, що
ви ко ри с то ву ють ся при уси нов ленні дітей – гро ма дян Ук раїни іно зем ни ми гро -
ма дя на ми. На сьо годні вітчиз ня не за ко но дав ст во ви ко ри с то вує такі по нят тя до
відно син уси нов лен ня – «уси нов лен ня іно зем ця ми», «уси нов лен ня іно зем ни -
ми гро ма дя на ми», «міждер жав не уси нов лен ня», «міжна род не уси нов лен ня»,
«уси нов лен ня з іно зем ним еле мен том», не завжди їх виз на ча ю чи чи да ю чи
при наймні за галь ну ха рак те ри с ти ку. 

Ок ремі про бле ми пра во во го ре гу лю ван ня уси нов лен ня дітей-гро ма дян Ук -
раїни іно зем ни ми гро ма дя на ми бу ли пред ме том ди сер таційно го досліджен ня
Л. М. Зілковсь кої1, про бле ми цивільно-про це су аль но го ха рак те ру у сфері
міжна род но го уси нов лен ня – О. О. Гра бовсь кої2, Т. А. Сто я но вої3, висвітлю ва -
ли ся в ок ре мих публікаціях в періодич них ви дан нях4. Од нак пи тан ня виз на -
чен ня учас ників пра вовідно син з уси нов лен ня, які ма ють у своєму складі так
зва ний «іно зем ний еле мент», за ли ша ють ся по за ува гою на уковців. Зва жа ю чи
на ви кла де не, ме тою цієї статті є здійснен ня аналізу по нять і термінів, що ви -
ко ри с то ву ють ся в за ко но давстві для по зна чен ня учас ників пра вовідно син з
уси нов лен ня.

Ча с ти на 1 статті 24 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну ди тин ст ва»5 виз на чає
уси нов лен ня (удо черіння) ди ти ни як оформ ле ну спеціаль ним юри дич ним ак -
том (рішен ням су ду) пе ре да чу на ви хо ван ня в сім’ю не по внолітньої ди ти ни на
пра вах си на чи доч ки. 

Аналіз по ло жень ста тей 207 і 282 СК Ук раїни дає мож ливість виз на чи ти
уси нов лен ня ди ти ни, яка є гро ма дя ни ном Ук раїни, іно зем цем як прий нят тя
уси нов лю ва чем у свою сім’ю осо би на пра вах доч ки чи си на, що здійсне не в
кон сульській ус та нові або дип ло ма тич но му пред став ництві Ук раїни. В цих та
інших стат тях СК Ук раїни опе рує по нят тям «іно зе мець».
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За виз на чен ням Л. М. Зілковсь кої, за ко но дав ст во Ук раїни дає по нят тя уси -
нов лен ня, в ос но ву яко го по кла де но йо го фак тич ний зміст, а са ме – прий нят тя
осо би у сім’ю, хо ча в на уковій літе ра турі в ос но ву виз на чен ня по кла да ють
юри дичні наслідки уси нов лен ня. Слід по го ди ти ся з ав то ром, що по нят тя, які
да ють ся в юри дичній літе ра турі, і по нят тя, на ве де не в Сімей но му ко дексі
Украї ни, не повністю відо б ра жа ють юри дич ну сутність уси нов лен ня6. Так,
справді, більшість виз на чень по нят тя уси нов лен ня сто сується дітей, які ма ють
ста тус ди ти ни-си ро ти і ди ти ни, поз бав ле ної батьківсько го піклу ван ня, і за ли -
ша ють по за йо го ме жа ми уси нов лен ня вітчи мом (ма чу хою) ди ти ни, яка про -
жи ває в сім’ї із од ним з батьків, та ви пад ки уси нов лен ня дітей-гро ма дян
України гро ма дя на ми інших країн.

Тільки в ок ре мих пра цях, при свя че них уси нов лен ню з іно зем ним еле мен -
том, мож на зустріти повніші виз на чен ня по нят тя уси нов лен ня. Так,
О. Ю. Сітко ва виз на чає уси нов лен ня як до б ровільний, санкціоно ва ний дер жа -
вою юри дич ний акт, внаслідок яко го між уси нов лю ва чем і йо го ро ди ча ми з од -
но го бо ку, і уси нов ле ним і йо го по том ст вом, з іншо го бо ку, ви ни ка ють ана -
логічні ро динні відно си ни. Уси нов лен ня стає міжна род ним, про дов жує далі
ав тор, ко ли уси нов лю вач і уси нов ле ний є гро ма дя на ми різних дер жав, або ж
ко ли уси нов лен ня здійснюється в третій дер жаві, яка не є країною гро ма дян -
ст ва уси нов лю ва ча і уси нов ле но го7.

Термін «іно зе мець» ви ко ри с то вується та кож у Кон сти туції Ук раїни, За коні
Ук раїни «Про гро ма дян ст во Ук раїни», ба га ть ох інших нор ма тив но-пра во вих
ак тах.

За ко ни, що виз на ча ють пра во вий зв’язок фізич них осіб та Ук раїнської дер -
жа ви, да ють та ке виз на чен ня по нят тя «іно зе мець»: це осо ба, яка не пе ре бу ває
в гро ма дянстві Ук раїни і є гро ма дя ни ном (підда ним) іншої дер жа ви або дер -
жав (стат тя 1 За ко ну Ук раїни «Про гро ма дян ст во Ук раїни»8, стат тя 1 За ко ну
Ук раїни «Про пра во вий ста тус іно земців та осіб без гро ма дян ст ва»9).

Вод но час інші за ко но давчі ак ти ви ко ри с то ву ють термін «іно земні гро ма дя -
ни», зо к ре ма ч. 7, 9 статті 24, ч. 2 статті 36 За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну
дитин ст ва».

Крім цьо го, за ко но дав ст во містить та ке по нят тя, як «іно зем ний еле мент»,
що до відно син, які хо ча б че рез один із своїх еле ментів пов’язані з од ним або
кілько ма пра во по ряд ка ми, інши ми, ніж ук раїнський пра во по ря док. Згідно з
ч. 1 За ко ну Ук раїни іно зем ний еле мент – це оз на ка, яка ха рак те ри зує при ват -
но-пра вові відно си ни, що ре гу лю ють ся цим За ко ном, та ви яв ляється в одній
або кількох із та ких форм: хо ча б один учас ник пра вовідно син є гро ма дя ни ном
Ук раїни, який про жи ває за ме жа ми Ук раїни, іно зем цем, осо бою без гро ма дян -
ст ва або іно зем ною юри дич ною осо бою; об’єкт пра вовідно син зна хо дить ся на
те ри торії іно зем ної дер жа ви; юри дич ний факт, який ство рює, змінює або при -
пи няє пра вовідно си ни, мав чи має місце на те ри торії іно зем ної дер жа ви. Та -
ким чи ном, по нят тя іно зем но го еле мен та є ком плек сним і не об ме жується уча -
с тю іно зем но го гро ма дя ни на у при ват них пра вовідно си нах. Од нак йо го за сто -
су ван ня є цілком до реч ним у пра вовідно си нах, що скла ли ся за уча с тю іно -
земців.
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У на уковій літе ра турі по ряд з терміна ми «іно зе мець», «іно зем ний гро ма дя -
нин», «іно зем ний еле мент» до відно син уси нов лен ня за сто со ву ють ся терміни
«міжна род не уси нов лен ня» та «міждер жав не уси нов лен ня». Ці сло во спо лу -
чен ня зустріча ють ся і в нор ма тив но-пра во вих ак тах, про те жо ден з них не роз -
кри ває їх сут ності.

Так, сло во спо лу чен ня «міждер жав не уси нов лен ня» ви ко ри с то вується в ок -
ре мих нор ма тив но-пра во вих ак тах та їх про ек тах, а са ме: у До дат ко вих за хо -
дах що до за без пе чен ня ви ко нан ня Національ ної про гра ми «Діти Ук раїни» на
період до 2005 ро ку, за твер д же них Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від
24.01.2001 р. № 42/200110 при вирішенні пи тан ня про приєднан ня Ук раїни до
Га азь ких кон венцій про за хист дітей та співробітництво у сфері міждер жав но -
го уси нов лен ня, у розділі 6 По ряд ку ве ден ня Єди но го еле к трон но го бан ку да -
них дітей-сиріт, дітей, поз бав ле них батьківсько го піклу ван ня, і гро ма дян, які
ба жа ють взя ти їх на ви хо ван ня, за твер д же но го на ка зом Міністер ст ва Ук раїни
у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту 28.04.2007 р. № 138611 (втра тив чинність
28.12.2008 р.) – що до пе реліку кан ди датів на уси нов лен ня, а та кож у про ек тах
по ста нов про вве ден ня мо ра торію на міждер жав не уси нов лен ня дітей з Ук -
раїни, за реєстро ва них на сайті Вер хов ної Ра ди Ук раїни.

На на шу дум ку, термін «міждер жав не» є ха рак тер ним для по зна чен ня
міжна род них публічних відно син, а не при ват них. Оскільки учас ни ка ми пра -
вовідно син з уси нов лен ня є не дер жа ви, а фізичні осо би, остільки й відно си ни
ці є при ват но-пра во ви ми, а то му термін «міждер жав не» до них за сто со ву ва ти
не слід. На при клад, до реч но вжи то йо го сто сов но пе ре ве зен ня не по внолітніх,
що рег ла мен то ва но Уго дою про співробітництво дер жав – учас ниць Співдруж -
ності Не за леж них Дер жав з пи тань по вер нен ня не по внолітніх у дер жа ви їх
постійно го про жи ван ня (ра тифіко ва ною За ко ном № 2316-IV від
12.01.2005 р.12).

Такі ж ар гу мен ти мож на ви ко ри с та ти що до за сто су ван ня сло во спо лу чен ня
«міжна род не уси нов лен ня». Аналіз за ко но дав ст ва дає підста ви для вис нов ку,
що сло во «міжна род ний» за сто со вується до пра вовідно син, учас ни ка ми яких є
дві і більше країни. 

Про те сло во спо лу чен ня «міжна род не уси нов лен ня» за сто со вується у
Національній про грамі «Діти Ук раїни», за твер д женій Ука зом Пре зи ден та
Украї ни від 18 січня 1996 р. № 63/9613, у Про грамі «Ук раїнська ро ди на» схва -
леній по ста но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 14 бе рез ня 2001 р. № 24314,
у За хо дах що до ви ко нан ня у 2005 році Пла ну дій Ук раїна – ЄС, за твер д же них
роз по ря д жен ням Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 22 квітня 2005 р. № 117-р15

що до пер спек тив приєднан ня Ук раїни до Га азь кої кон венції про за хист дітей
та співробітництво в га лузі міжна род но го уси нов лен ня, у Кон цепції дер жав ної
міграційної політи ки, схва леній Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від 30 трав ня
2011 ро ку № 622/2011 при роз гляді пи тань про по даль ше вдо с ко на лен ня за ко -
но дав ст ва з пи тань за хи с ту прав дітей та співробітництва з пи тань міжна род -
но го уси нов лен ня16.

Крім цьо го, «міжна род не уси нов лен ня» зга ду ва ло ся у ви с тупі Упов но ва же -
но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни Ніни Кар па чо вої на пред став ленні
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у Вер ховній Раді Ук раїни Спеціаль ної до повіді «Стан до три ман ня Ук раїною
міжна род них стан дартів у га лузі прав і сво бод лю ди ни»17; цей термін ви ко ри -
с то вується та кож при уза галь ненні су до вої прак ти ки18.

У Кон венції ООН про за хист дітей та співробітництво в га лузі міждер жав -
но го уси нов лен ня від 29.05.1993 р.19, як ба чи мо, та кож за сто со вується термін
«міждер жав не уси нов лен ня». Од нак цією, як і інши ми кон венціями, впо ряд ко -
вані відно си ни між дер жа ва ми, а не між при ват ни ми осо ба ми, і вжи ван ня цьо -
го терміна відповідає по тре бам са ме міждер жав них відно син.

З ме тою уніфікації за ко но дав чої терміно логії, а та кож для за галь но го підхо -
ду при на уко во му по зна ченні явищ у сфері уси нов лен ня за уча с тю іно земців,
про по нуємо за сто со ву ва ти термін «іно зе мець».

Про бле ми у за ко но дав чо му ре гу лю ванні відно син уси нов лен ня не об ме жу -
ють ся відсутністю од но знач ності в терміно логії. Ок ре мо го досліджен ня по тре -
бу ють пи тан ня не обхідності гар монізації за ко но дав ст ва Ук раїни про уси нов -
лен ня з міжна род ни ми нор ма тив но-пра во ви ми до ку мен та ми.

1. Зілковсь ка Л. М. Пра во ве ре гу лю ван ня уси нов лен ня в Ук раїні: ав то реф. дис. ...
канд. юрид. на ук: спец. 12.00.03 «Цивільне пра во і цивільний про цес; сімей не пра во;
міжна род не при ват не пра во». – К., 2002. – 20 с. 2. Гра бовсь ка О. О. Особ ли вості су до -
чин ст ва в спра вах про уси нов лен ня (удо черіння) іно зем ни ми гро ма дя на ми дітей, які
про жи ва ють на те ри торії Ук раїни: ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: спец. 12.00.03
«Цивільне пра во і цивільний про цес; сімей не пра во; міжна род не при ват не пра во». – К.,
2005. – 19 с. 3. Сто я но ва Т. А. Про це су альні особ ли вості роз гля ду справ про уси нов лен -
ня гро ма дя на ми Ук раїни: ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: спец. 12.00.03 «Цивільне
пра во і цивільний про цес; сімей не пра во; міжна род не при ват не пра во». – Оде са, 2009. –
17 с. 4. Реліч В. Де які ас пек ти уси нов лен ня ук раїнських дітей гро ма дя на ми США // Пра -
во Ук раїни. – 2004. – № 5. – С. 40–43; Дудін В. Уси нов лен ня в Ук раїні – по гляд зблизь -
ка // Юри дич ний вісник Ук раїни. – 15–21 бе рез ня 2008 р. – № 11. – С. 9; Роз гон О. В.
Зна чен ня Євро пейсь кої кон венції про уси нов лен ня дітей для Ук раїни // Перші Юри -
дичні дис пу ти з ак ту аль них про блем при ват но го пра ва, при свя чені пам’яті Є. В. Вась -
ковсь ко го: ма теріали Міжнар. на ук.-практ. конф. (м. Оде са, 15–16 квітня 2011 р.). – Оде -
са: Ас т ро принт, 2011. – С. 341–344. 5. Про охо ро ну ди тин ст ва: За кон Ук раїни № 2402-
III від 26.04.2001 (в ред. За ко ну № 5477-VI від 06.11.2012) [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-
Ек с перт. – Код по си лан ня: 2402-14, підси с те ма: zak. 6. Зілковсь ка Л. М. Пра во ве ре гу лю -
ван ня уси нов лен ня в Ук раїні. – С. 5. 7. Сит ко ва О. Ю. Пра во вое ре гу ли ро ва ние меж ду -
на род но го усы нов ле ния: ав то реф. дис. … канд. юрид. на ук: спец. 12.00.03 «Граж дан ское
пра во; пред при ни ма тель ское пра во; се мей ное пра во; меж ду на род ное ча ст ное пра во». –
Са ра тов, 2003. – С. 13. 8. Про гро ма дян ст во Ук раїни: За кон Ук раїни № 1636-XII від
08.10.1991 р. (в ред. За ко ну № 1614-III від 23.03.2000 р.) [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-
Ек с перт. – Код по си лан ня: 1636-12, підси с те ма: zak. 9. Про пра во вий ста тус іно земців
та осіб без гро ма дян ст ва: За кон Ук раїни № 3773-VI від 22.09.2011 р. (в ред. За ко ну
№ 5492-VI від 20.11.2012 р.) [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по си лан ня:
3773-17, підси с те ма: zak6. 10. Національ на про гра ма «Діти Ук раїни» на період до 2005
ро ку за твер д же на Ука зом Пре зи ден та Ук раїни від 24.01.2001 р. № 42/2001 [Еле к т рон -
ний ре сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по си лан ня: 63/96, підси с те ма: upr1. 11. По ря док ве -
ден ня Єди но го еле к трон но го бан ку да них дітей-сиріт, дітей, поз бав ле них батьківсько го
піклу ван ня, і гро ма дян, які ба жа ють взя ти їх на ви хо ван ня, за твер д же ний на ка зом
Міністер ст ва Ук раїни у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту 28.04.2007 р. № 1386 [Еле к трон -
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ний ре сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по си лан ня: z0582-07, підси с те ма: mj2007. 12. Уго да
про співробітництво дер жав – учас ниць Співдруж ності Не за леж них Дер жав з пи тань
по вер нен ня не по внолітніх у дер жа ви їх постійно го про жи ван ня (ра тифіко ва ною За ко -
ном № 2316-IV від 12.01.2005 р. [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по си лан -
ня: 997_614, підси с те ма: konven. 13. Про Національ ну про гра му «Діти Ук раїни»: Указ
Пре зи ден та Ук раїни № 63/96 від 18.01.1996 р. // Уря до вий кур’єр. – 1996. – № 15–16.
14. Про Про гра му «Ук раїнська ро ди на»: по ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від
14 бе рез ня 2001 р. № 243 // Офіційний Вісник Ук раїни. – 2001. – № 11. – Ст. 449. 15. За -
хо ди що до ви ко нан ня у 2005 році Пла ну дій Ук раїна – ЄС: роз по ря д жен ня Кабіне ту
Міністрів Ук раїни від 22 квітня 2005 р. № 117-р. [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-Ек с -
перт. – Код по си лан ня: 117-2005-р, підси с те ма: rkm2. 16. Про Кон цепцію дер жав ної
міграційної політи ки: Указ Пре зи ден та Ук раїни № 622/2011 від 30.05.2011 р. //
Офіційний Вісник Ук раїни. – 2011. – № 42. – Ст. 1714. 17. До повідь Упов но ва же но го
Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни Ніни Кар па чо вої на пред став ленні у Вер ховній
Раді Ук раїни Спеціаль ної до повіді «Стан до три ман ня Ук раїною міжна род них стан -
дартів у га лузі прав і сво бод лю ди ни» від 10.12.2008 р. [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-
Ек с перт. – Код по си лан ня: n0001715-08, підси с те ма: pwr1. 18. Прак ти ка роз гля ду су да -
ми справ, пов’яза них із поз бав лен ням батьківських прав, по нов лен ням батьківських
прав, уси нов лен ням, ус та нов лен ням опіки та піклу ван ня над дітьми : Уза галь нен ня Вер -
хов но го Су ду Ук раїни від 11.12.2008 р. [Еле к трон ний ре сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по -
си лан ня: n0020700-08, підси с те ма: sud. 19. Кон венція ООН про за хист дітей та спів -
робітництво в га лузі міждер жав но го уси нов лен ня від 29.05.1993 р. [Еле к трон ний ре -
сурс] // НАУ-Ек с перт. – Код по си лан ня: 995_365, підси с те ма: konven.

УДК 342
С. А. МО ЗОЛЬ,

кан ди дат юри дич них на ук

РЕ АЛІЗАЦІЯ ВИ БОР ЧИХ ПРАВ ЗА СУ Д ЖЕ НИХ 
В УС ТА НО ВАХ ВИ КО НАН НЯ ПО КА РАНЬ 

ТА СЛІДЧИХ ІЗО ЛЯ ТО РАХ УК РАЇНИ

Стат тя при свя че на про бле мам ре алізації ви бор чих прав за су д же них в ус та но вах
ви ко нан ня по ка рань та слідчих ізо ля то рах. Кон ста то ва но, що пи тан ня ре алізації ви -
бор чих прав за су д же них по ста ло з прий нят тям Кон сти туції Ук раїни у 1996 році, то -
му ви бор чий про цес у вітчиз ня них ус та но вах ви ко нан ня по ка рань яви ще віднос но но ве.
Про аналізо ва но ме ханізм та про це ду ру ре алізації за су д же ни ми до поз бав лен ня волі
своїх ви бор чих прав, на ос нові цьо го ви яв ле но при чи ни по ру шен ня ви бор чих прав за су д -
же них та за про по но ва но за хо ди, що до мінімізації про ти прав но го впли ву на пе ребіг го -
ло су ван ня та ме ханізм ре алізації ви бор чих прав гро ма дян в ус та но вах ви ко нан ня по ка -
рань та слідчих ізо ля то рах.

Клю чові сло ва: ви бо ри, ви борчі пра ва, ви бор чий про цес, за су д же ний, ус та но ви ви -
ко нан ня по ка рань,зло чинність у сфері ви бор чо го про це су.

Мозоль С. А. Реализация избирательных прав осужденных в учреждениях

исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины
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Ста тья по свя ще на про бле мам ре а ли за ции из би ра тель ных прав осуж ден ных в уч -
реж де ни ях ис пол не ния на ка за ний и след ст вен ных изо ля то рах. Кон ста ти ро ва но, что
во прос ре а ли за ции из би ра тель ных прав осуж ден ных возник с при ня ти ем Кон сти ту ции
Ук ра и ны в 1996 го ду, по это му из би ра тель ный про цесс в оте че ст вен ных уч реж де ни ях
ис пол не ния на ка за ний яв ле ние от но си тель но но вое. Про ана ли зи ро ван ме ха низм и про -
це ду ра ре а ли за ции осуж ден ны ми к ли ше нию сво бо ды сво их из би ра тель ных прав, на ос -
но ве это го вы яв ле ны при чи ны на ру ше ния из би ра тель ных прав осуж ден ных и пред ло -
же ны ме ры, по ми ни ми за ции про ти во прав но го вли я ния на ход го ло со ва ния и ме ха низм
ре а ли за ции из би ра тель ных прав граж дан в уч реж де ни ях ис пол не ния на ка за ний и след -
ст вен ных изо ля то рах.

Клю че вые сло ва: вы бо ры, из би ра тель ные пра ва, из би ра тель ный про цесс, осуж ден -
ный, уч реж де ния ис пол не ния на ка за ний, пре ступ ность в сфе ре из би ра тель но го про -
цесса.

Mozol S. A. Realization of electoral rights by prisoners in penal institutions and

detention bodies of Ukraine

This article is devoted to the problems of voting rights of prisoners in penal institutions
and detention centers. Ascertained that the issue of prisoners voting rights arose with the
adoption of the Constitution of Ukraine in 1996, as the election process in the national peni-
tentiary relatively new phenomenon. The mechanism and procedure of persons sentenced to
imprisonment of their voting rights on the basis of the identified causes of violations of elec-
toral rights of prisoners and proposed measures to minimize the impact of illegal voting and
mechanism of voting rights in prisons and detention centers.

Key words: election, voting rights, electoral process, convicted, penitentiary, crime in the
electoral process.

Ре алізація ви бор чих прав гро ма дян у по вно му об сязі, що відбу ва ти меть ся
без сто рон нь о го впли ву дер жав них ор ганів – це іде ал ви бор чо го про це су будь-
якої дер жа ви, до сяг нен ня яко го в нашій країні – по ки що да ле ка пер спек ти ва.
То му, з ме тою за без пе чен ня без по се ред ньої участі гро ма дян у фор му ванні ор -
ганів дер жав ної вла ди, в уп равлінні спра ва ми дер жа ви не обхідні ефек тивні ре -
алізація і за хист ви бор чих прав. Ста нов лен ня де мо кра тич них за сад ви бор чо го
про це су в Ук раїні обу мов лює на галь ну по тре бу са ме пра во во го ре гу лю ван ня
охо ро ни ви бор чих прав гро ма дян. [10, c. 24]

Зро зуміло, що з ог ля ду на не стабільність і не до ско налість вітчиз ня но го ви -
бор чо го за ко но дав ст ва, значні про ра хун ки у за без пе ченні та про ве денні ви бор -
чо го про це су, ма сові по ру шен ня ви бор чих прав гро ма дян пи тан ня ре алізації
ви бор чих прав за су д же них в Ук раїні по стає навіть не на дру го му плані і вба -
чається дру го ряд ним та не ак ту аль ним. Вар то вка за ти на те, що ви борчі пра ва
у за су д же них в Ук раїні з’яви ли ся з прий нят тям Кон сти туції Ук раїни у
1996 році, то му ви бор чий про цес у вітчиз ня них ус та но вах ви ко нан ня по ка рань
яви ще віднос но но ве. [3]

На на шу дум ку, досліджу ва на у статті те ма по тре бує більш де таль но го вив -
чен ня і об го во рен ня, оскільки за інфор мацією Го ло ви Дер жав ної пенітенціар -
ної служ би Ук раїни О. Лісіцко ва на кінець 2012 ро ку в підрозділах служ би пе -
ре бу ває 141 Криміна ль но-ви ко нав ча ус та но ва, 33 слідчих ізо ля то ри, 8 ви хов -
них ко лоній та 703 підрозділи криміна ль но-ви ко нав чої інспекції. За галь на чи -
сельність за су д же них та ув’яз не них скла дає близь ко 300 000 осіб, з яких
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146 200 ут ри му ють ся у слідчих ізо ля то рах та ус та но вах ви ко нан ня по ка рань,
153 800 пе ре бу ва ють на обліку криміна ль но-ви ко нав чої інспекції. [7]

Тоб то май же 146 000 осіб прий ма ють участь у ви бор чо му про цесі і ре алізо -
ву ють свої ак тивні ви борчі пра ва. І хоть порівня но із за галь ною кількістю ви -
боців Ук раїни, яка ста но вить при близ но 36,5 млн. осіб, ця ци ф ра є не ве ли кою,
во ле ви яв лен ня осіб, за су д же них до поз бав лен ня волі мо же впли ну ти на кінце -
вий ре зуль тат ви борів. А вра хо ву ю чи мож ливість за сто су ван ня адміністра тив -
но го ре сур су та за лежність за су д же них від керівництва ус та нов ви ко нан ня по -
ка рань, то на леж на ре алізація ви бор чих прав за су д же них є важ ли вою скла до -
вою про ве ден ня чес них і легітим них ви борів.

Згідно з ча с ти ною дру гою статті 21 За ко ну Ук раїни «Про ви бо ри на род них
де пу татів Ук раїни» спеціальні ви борчі дільниці ут во рю ють ся та ким чи ном,
щоб ви борці мог ли про го ло су ва ти, не по ру шу ю чи ре жи му пе ре бу ван ня в ус та -
нові. [13]

Клю чо вою пра во вою ка те горією для роз гля ду пи тан ня про ре алізацію ви -
бор чих прав гро ма дян в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань є по нят тя ви бор чо го
пра ва, а та кож йо го місце се ред інших прав і сво бод за су д же но го гро ма дя ни на.
Бе зу мов но, як що виз на ти, що пи тан ня про пріори тетність то го чи іншо го пра ва
у пра во во му ста тусі осо би ста ви ти до реч но і ко рект но, то більшість уче них на -
да дуть пе ре ва гу і по став лять на пер ше місце са ме пра во на жит тя, сво бо ду, не -
до тор канність, за бу ва ю чи при цьо му, що це пра ва істотні, на ту ральні, які на ле -
жать лю дині від на ро д жен ня і при пи ня ють ся зі смер тю. Пра во на жит тя на ле -
жить і не о суд но му, і недієздат но му, і но во на ро д же но му, але не слід за бу ва ти, що
не во ни роб лять лю ди ну чле ном цивілізо ва но го суспільства, лю ди ною у пра во -
во му ро зумінні, суб’єктом пра ва, а са ме пра ва, по тре бу в яких відчу ла лю ди на,
без ко т рих не мо же існу ва ти суспільство, без яких замість дер жа ви бу де
первісний політич ний ха ос. Са ме від то го, хто оби рає, ко го оби рає, і за ле жить
жит тя всьо го суспільства. В історії бу ли і є нині при кла ди, які свідчать про ту
ве ли чез ну істо рич ну шко ду, а та кож ве ли чезні ма теріальні й мо ральні збит ки,
за подіяні жит тю цілих на родів унаслідок не о бач но го ко ри с ту ван ня своїми
політич ни ми і се ред них най го ловніши ми – ви бор чи ми пра ва ми. [9, с. 38]

Криміна ль но-ви ко нав чий ко декс Ук раїни виз на чає ос но ви пра во во го ста ту -
су за су д же них та їх ос новні пра ва. Не за леж но від тяж кості вчи не но го зло чи ну
та ви ду по ка ран ня, за су д жені зберіга ють ста тус гро ма дян Ук раїни і відповідно
ко ри с ту ють ся усіма пра ва ми лю ди ни і гро ма дя ни на за дек ла ро ва ни ми у Кон -
сти туції Ук раїни, з вра ху ван ням об ме жень, які вста нов лені ви ро ком су ду. Зви -
чай но, за без пе чен ня пра ва за су д же них на жит тя, освіту, охо ро ну здо ров’я та
пра во ву до по мо гу в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань є не обхідною скла до вою
ви прав лен ня і ре соціалізації за су д же них, а от ре алізу ва ти у по вно му об сязі ви -
борчі пра ва за су д же них у місцях поз бав лен ня волі до сить склад но.

Ад же, як що за су д же ний має певні спе цифічні пра ва та наділе ний особ ли -
вим ста ту сом він по ви нен зберіга ти цей ста тус і під час відбу ван ня по ка ран ня.
Оскільки по ка ран ня роз пов сю д жується на кон крет ний зло чин та має чітко виз -
на чені межі і, відповідно, не по вин но зачіпа ти тих пра вовідно син, які не -
пов’язані з кон крет ним зло чин ним діян ням. [11, c. 31]

473РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



Чин не за ко но дав ст во не містить ви черп но го пе реліку ви бор чих прав гро ма -
дян. Прак ти ка ви ко нан ня по ка рань свідчить про існу ван ня як об’єктив них так
і суб’єктив них при чин у не на леж но му за без пе ченні ви бор чих прав за су д же -
них, ад же, крім без по се ред нь о го пра ва оби ра ти, за су д жені фак тич но не ма ють
змо ги ре алізу ва ти інші ви борчі пра ва, а са ме: кон троль за ро бо тою ви бор чих
комісій, пра во бра ти участь у фор му ванні ви бор чих комісій, оз най ом лю ва ти ся
із спи с ком ви борців, здійсню ва ти кон троль за го ло су ван ням і виз на чен ням йо -
го підсумків. [5, с. 29]

Та ке ши ро ке трак ту ван ня ви бор чих прав доз во ляє роз гля да ти як без по се -
редні об’єкти ме ханізму за подіян ня шко ди не тільки кон кретні пред ме ти, а й
умо ви (їх по ру шен ня), з яки ми за ко но да вець пря мо пов’язує ре алізацію ви бор -
чих прав. 

Вод но час слід зва жа ти на те, що нерідко за ко но дав ст во про ви бо ри пов’я зує
ви борчі пра ва не пря мо з гро ма дя ни ном, а з ок ре ми ми спеціаль ни ми суб’єк та -
ми ви бор чих пра вовідно син: ви бор ця ми, кан ди да та ми, за реєстро ва ни ми кан ди -
да та ми, спо с теріга ча ми, чле на ми ви бор чих комісій із пра вом до рад чо го го ло су,
упов но ва же ни ми пред став ни ка ми кан ди датів (за реєстро ва них кан ди датів).
[6, c. 70] Тоб то за су д жені фак тич но не ма ють змо ги ко ри с ту ва ти ся більшістю
своїх ви бор чих прав, у зв’яз ку з відсутністю ме ханізму ре алізації цих прав.

Ок ре мо вар то звер ну ти ува гу на зло чинність у сфері ви бор чо го про це су в
ус та но вах ви ко нан ня по ка рань і слідчих ізо ля то рах Ук раїни. За офіційни ми да -
ни ми її про сто не існує, оскільки за ро ки участі за су д же них до поз бав лен ня
волі у ви бо рах не по ру ше но жод ної криміна ль ної спра ви за по ру шен ня ви бор -
чих прав гро ма дян цієї ка те горії. Хо ча фак тич но із 18 ок ре мих складів зло -
чинів, що ут во рю ють зло чи ни про ти ви бор чих прав гро ма дян пе ред ба че них
особ ли вою ча с ти ною Криміна ль но го ко дек су Ук раїни (ст. ст. 157-160) більше
по ло ви ни мо жуть вчи ня ти ся в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань учас ни ка ми ви -
бор чо го про це су. 

Тоб то вчи ня ти ся, як за су д же ни ми до поз бав лен ня волі («Не за кон на пе ре да -
ча іншій особі ви бор чо го бю ле те ня ви бор цем» – ч. 4 ст. 158 КК; «Ви к ра ден ня
чи при хо ву ван ня ви бор чо го бю ле те ня… не за кон не зни щен ня чи псу ван ня ви -
бор чої скринь ки з бю ле те ня ми» – ч. 5 ст. 158 КК; «Го ло су ван ня ви бор цем
більше ніж один раз» – ст. 1581 КК; «По ру шен ня таємниці го ло су ван ня» – ст.
159 КК, то що) так і са ми ми пред став ни ка ми адміністрацій ус та нов ви ко нан ня
по ка рань, а та кож чле на ми ви бор чих комісій, що пра цю ють на та ких спеціаль -
них ви бор чих дільни цях («Пе ре шко д жан ня здійснен ню ви бор чо го пра ва або
пра ва бра ти участь у ре фе рен думі, ро боті ви бор чої комісії або комісії з ре фе -
рен ду му чи діяль ності офіційно го спо с теріга ча» – ст. 157 КК; «Фаль сифікація
ви бор чих до ку ментів, до ку ментів ре фе рен ду му чи фаль сифікація підсумків го -
ло су ван ня» – ст. 158 КК; «Не за кон не зни щен ня ви бор чої до ку мен тації або до -
ку ментів ре фе рен ду му» – ст. 1582 КК; «По ру шен ня таємниці го ло су ван ня» –
ст. 159 КК, то що).

Відсутність за реєстро ва них фактів що до по ру шень ви бор чо го за ко но дав ст -
ва та ви бор чих прав гро ма дян в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань в Ук раїні, мож -
на роз гля да ти з двох сторін: по-пер ше, мож ли во усі ета пи та стадії ви бор чо го
про це су в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань про хо дять без будь-яких суттєвих
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про ти прав них вчинків і ви борчі пра ва зса у д же них ре алізо ву ють ся у по вно му
об сязі; по-дру ге, по ру шен ня ви бор чих прав гро ма дян, що пе ре бу ва ють в ус та -
но вах ви ко нан ня по ка рань є над зви чай но ла тент ни ми, що по яс нюється ре -
жимністю та ких ус та нов та пря мою за лежністю за су д же них від адміністрацій
ус та нов ви ко нан ня по ка рань.

Як вже за зна ча ло ся, ре алізу ва ти ви борчі пра ва за су д же них в Ук раїні у по -
вно му об сязі не вдається із об’єктив них при чин, особ ли во це сто сується до сту -
пу до агітаційних ма теріалів, ви бор чої інфор мації, відсут ності технічних за -
собів, ре жим ності та за кри тості ус та нов ви ко нан ня по ка рань. У зв’яз ку з цим,
для та кої ка те горії ви борців не обхідно збільши ти об сяг і до ступ до інфор мації,
що сто сується ви бор чо го за ко но дав ст ва та ви бор чих прав гро ма дян. 

При кла дом цьо го, є про ве ден ня 25 та 26 ве рес ня 2012 ро ку, пред став ни ка -
ми все ук раїнської гро мадсь кої ор ганізації «Комітет ви борців Ук раїни» спільно
зі співробітни ка ми Го ло вно го уп равління юс тиції в Одеській об ласті трьох
семінарів для за су д же них з роз’яс нен ня за ко но дав ст ва про ви бо ри на род них
де пу татів Ук раїни (у ви прав них ко лоніях №№ 14, 51, 74 м.Оде си). За су д жені
от ри ма ли ак ту аль ну інфор мацію що до існу ю чої ви бор чої си с те ми, ос нов них
етапів ви бор чо го про це су, но во вве день за ко но дав ст ва, без по се ред ньо про це -
ду ри го ло су ван ня на спеціальній ви борчій дільниці. 

В ході семінарів за су д жені скар жи ли ся на відсутність інфор мації про учас -
ників ви бор чо го про це су, особ ли во це сто сується де пу татів-ма жо ри тар ників,
які для за су д же них по ки за ли ша ють ся повністю невідо ми ми. З партіями си ту -
ація де що кра ща, оскільки за су д жені ма ють до ступ до цен т раль них і місце вих
те ле ка налів. Ба га то за су д же них без по се ред ньо пов’язу ва ли свою ви бор чу ак -
тив ність з про ве ден ням у 2012 році амністії, фак тич но за яв ля ю чи ло зунг «бу де
амністія – бу дуть ви бо ри». Такі на ст рої пов’язані з тим, що 19 ве рес ня 2012 ро -
ку Кабінет Міністрів Ук раїни схва лив про ект За ко ну «Про амністію в 2012 ро -
ці» і не за ба ром пла нується йо го ви не сен ня на роз гляд на род них де пу татів. [1] 

За вдя ки то му, що семіна ри про хо ди ли в тих приміщен нях, де бу де без по се -
ред ньо відбу ва ти ся го ло су ван ня (клу би, їдальні і бібліоте ки), ба га то ти по вих
си ту ацій в день го ло су ван ня вда ло ся про де мон ст ру ва ти на прак тиці. В ході об -
го во рен ня за су д жені от ри ма ли та кож просвітницькі ма теріали, які за ли ши ли ся
в бібліоте ках ус та нов ви ко нан ня по ка рань для постійно го ко ри с ту ван ня. За зна -
чені за хо ди відбу ва ють ся у більшості ус та нов ви ко нан ня по ка рань і відповідно
да ють змо гу за су д же ним ро зуміти ся у ме ханізмі ре алізації своїх ви бор чих прав
у день го ло су ван ня, але все ж та ки пи тан ня криміна ль них про ступків, пов’яза -
них з ви бор чи ми пра ва ми за су д же них май же не висвітлю ють ся, особ ли во це
сто сується по ру шен ня таємниці го ло су ван ня та за сто су ван ня адміністра тив но -
го ре сур су.

Свідчен ням вка за но го, є май же стовідсот ко ва яв ка на дільниці та ких ви -
борців, а та кож до сить ви со кий відсо ток підтрим ки за су д же ни ми про влад них
партій та кан ди датів. Це виз на ють і пред став ни ки діючої вла ди, зо к ре ма Пред -
став ник Пре зи ден та у Вер ховній Раді Ук раїни Юрій Мірош ни чен ко ви я вив за -
не по коєння од но стайністю го ло су ван ня на спеціаль них дільни цях у місцях
поз бав лен ня волі, де на ви бо рах до Вер хов ної Ра ди Ук раїни у 2012 році
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зафіксу ва ли ано маль ну яв ку та од но стай ну підтрим ку Партії регіонів, ра зом з
тим, Мірош ни чен ко відзна чив, що ця про бле ма ха рак тер на не ли ше для цьо -
горічних ви борів, а і для всіх ви бор чих про цесів за часів не за леж ності Ук раї -
ни. [12] При кла дом цьо го є діаме т раль но-про ти лежні політичні по гля ди за су -
д же них на ви бо рах Пре зи ден та Ук раїни у 2010 році. 

Так за офіційни ми да ни ми ЦВК Ук раїни на ви бо рах до Вер хов ної Ра ди
Украї ни у 2012 році яв ка на спеціаль них ви бор чих дільни цях ус та нов ви ко нан -
ня по ка рань та слідчих ізо ля то рах ста но ви ла у се ред нь о му 91 %, що знач но
пере ви щує за галь но дер жав ний по каз ник.

У зв’яз ку з цим Пре зи дент Ук раїни звер нув ся до ге не раль но го про ку ро ра з
ви мо гою «оціни ти ано мальні яви ща» в ок ру гах та на спеціаль них дільни цях,
що зви чай но є по зи тив ним зру шен ням у за побіганні по ру шен ню ви бор чих
прав за су д же них. [12]

Адміністра тив ний вплив в ус та но вах по ка рань мо же про яв ля ти ся по-різно -
му: це і по кра ще не хар чу ван ня на пе ре додні та удень го ло су ван ня; роз пов сю д -
жен ня пайків від кан ди датів (чай, ци гар ки, цу кор то що), по до вжені про гу лян -
ки, мож ливість оформ лен ня до ку ментів для про це ду ри амністії. Мож ливі і
більш ра ди кальні за хо ди, се ред яких: за ля ку ван ня, погіршен ня умов три ман ня
під вар тою, заміна ре жи му на більш су во рий і та ке подібне.

За ре зуль та та ми опи ту ван ня осіб, що звільни ли ся з місць поз бав лен ня волі
в ос танні два місяці, тільки 22 % зізна ли ся, що на них чи нив ся тиск під час пе -
ре дви бор чої кам панії з бо ку адміністрації ус та нов та че рез без по се ред ньо на -
чаль ників за гонів та стар шин, що оби ра ють ся з чис ла за су д же них та співпра -
цю ють з адміністрацією. [2]

З ме тою мінімізації про ти прав но го впли ву на пе ребіг го ло су ван ня та ме -
ханізм ре алізації ви бор чих прав гро ма дян, що пе ре бу ва ють в ус та но вах ви ко -
нан ня по ка рань, на на шу дум ку, вар то вжи ти на ступні за хо ди:

– за без пе чи ти про ве ден ня си ла ми гро мадсь ких ор ганізацій, пред став ни ка -
ми ви бор чих комісій, фахівця ми з ви бор чо го пра ва просвітниць ких за ходів
юри дич но го ха рак те ру, що сто су ють ся сфе ри ви бор чих пра вовідно син. Про во -
ди ти вка зані за хо ди як із за су д же ни ми, так із працівни ка ми ус та нов ви ко нан ня
по ка рань; 

– ор ганізу ва ти відвіду ван ня, у день го ло су ван ня, пред став ни ка ми за собів
ма со вої інфор мації ус та нов ви ко нан ня по ка рань та слідчих ізо ля торів, з ви ко -
ри с тан ням при цьо му аудіо-відео та фо то апа ра ту ри у доз во ле них ме жах;

– за про ва ди ти про це ду ру віде о с по с те ре жен ня за пе ребігом го ло су ван ня, з
об ме же ним до сту пом, на спеціаль них ви бор чих дільни цях, оскільки відпо -
відно до за ко но дав ст ва си с те ма віде о с по с те ре жен ня не вста нов люється у
приміщен нях Цен т раль ної ви бор чої комісії, ок руж них ви бор чих комісій, у
приміщен нях за кор дон них і спеціаль них ви бор чих дільни цях;

– на да ти мож ливість за су д же ним без пе реш код но повідо мля ти упов но ва же -
но го Вер хов ної Ра ди Ук раїни з прав лю ди ни, про по ру шен ня або об ме жен ня їх
ви бор чих прав;

– у відповідності до норм Криміна ль но-ви ко нав чо го ко дек су та ви бор чо го
за ко но дав ст ва ор ганізу ва ти зустрічі кан ди датів на ви борні по са ди із за су д же -
ни ми;
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– уз го ди ти спільні пла ни дій адміністрації ус та нов ви ко нан ня по ка рань з
те ри торіаль ни ми ор га на ми внутрішніх справ та військо ви ми підрозділа ми у
день про ве ден ня ви борів на ви па док ви ник нен ня над зви чай них об ста вин.

Пе релік вка за них за ходів, звісно, мо же до пов ню ва ти ся відповідно до особ -
ли во с тей тієї чи іншої ус та но ви ви ко нан ня по ка ран ня, суспільно-політич них
на ст роїв за су д же них, опе ра тив ної об ста нов ки. За сто су ван ня цих дій у ком -
плексі знач но підви щить за хи щеність ви бор чих прав гро ма дян, що пе ре бу ва -
ють в місцях поз бав лен ня волі та бу де серй оз ною пе ре по ною для вчи нен ня
про ступків у сфері ви бор чо го про це су.

От же, вар то підсу му ва ти, що не обхідність за без пе чен ня у по вно му об сязі
ви бор чих прав за су д же них оче вид на. Вирішен ня ба га ть ох про блем, що сто су -
ють ся охо ро ни ви бор чих прав за су д же них, не мож ли ве без відповідно го став -
лен ня до цих пи тань гро мадсь кої дум ки і ра ди каль ної ак тив ної по зиції най -
шир ших верств на се лен ня. Участь гро ма дян, за су д же них до поз бав лен ня волі
на бу ває особ ли во го зна чен ня у су час них умо вах роз вит ку де мо кра тич но го
суспільства і є не обхідною умо вою для за без пе чен ня ефек тив ності ви бор чих
про це дур у дер жаві.
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По даль ший де мо кра тич ний роз ви ток Ук раїни, що не роз рив но пов’яза ний з
удо с ко на лен ням форм без по се ред нь о го на ро до влад дя, га ран ту ван ням прав і
сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, підви щен ням ефек тив ності співпраці між дер -
жа вою і гро ма дянсь ким суспільством (на цей ас пект звер тає ува гу В. Мед вед -
чук1), мо же успішно ре алізо ву ва тись ли ше за умо ви стабільності та де мо кра -
тиз му кон сти туційно го ла ду. По ста ю чи склад ним інсти ту том, кон сти туційний
лад су час ної Ук раїни вклю чає у се бе різні еле мен ти. Од нак, не за леж но від спо -
собів на уко во-те о ре тич ної інтер пре тації змісту та спе цифіки цьо го по нят тя у
су часній кон сти туційно-пра вовій на уці2, не вик ли кає сумніву те, що у кож но -
му разі од ним з ба зо вих йо го еле ментів ви с ту па ти ме інсти тут ви борів, ви бор -
че за ко но дав ст во і га рантії ви бор чо го пра ва. Що до ос танніх, то крім ус та ле них
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політич них, еко номічних, іде о логічних та інших га рантій де мо кра тич них ви -
борів3, ос таннім ча сом де далі більше ува ги на дається міжна род но-пра во вим
га рантіям, які без по се ред ньо вип ли ва ють із міжна род них зо бов’язань дер жа -
ви, а та кож із тих зовнішньоінте г раційних пріори тетів, які во на для се бе виз -
на чи ла. То му, виз на ю чи пріори тетність євроінте г раційно го спря му ван ня
зовнішньої політи ки су час ної Ук раїни, не обхідно виз на ти і факт по си лен ня
ролі і зна чен ня пи тань удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни відпо -
відно до міжна род них (і зо к ре ма – євро пейсь ких, ви мог. Що прав да, не мож на
за бу ва ти про те, що нині й на рівні чин них міжна род них до го ворів між країна -
ми СНД та кож вста нов ле но цілий ряд фун да мен таль них прин ципів, які ре гу -
лю ють по ря док ор ганізації і про ве ден ня ви борів і спри я ють їх де мо кра ти зації
(як при клад мож на на ве с ти Кон венцію про стан дар ти де мо кра тич них ви борів,
ви бор чих прав і сво бод у дер жа вах-учас ни цях СНД від 7 жовт ня 2002 р.).

Ак ту альність звер нен ня до про бле ма ти ки міжна род но-пра во вих га рантій
удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни зу мов ле на та ки ми при чи на -
ми. По-пер ше, не обхідно звер ну ти ува гу на те, що кон сти туційний лад су час -
ної Ук раїни, який ста но вить пев ний тип кон сти туційно-пра во вих відно син, зу -
мов ле них рівнем роз вит ку суспільства, дер жа ви і пра ва4, за своєю сут тю є пе -
рехідним. За зна че ний ха рак тер кон сти туційно го ла ду зу мов лює ак ту аль ну по -
тре бу в кон сти туційній ре формі в Ук раїні, яка на разі є пред ме том діяль ності
Кон сти туційної Асам б леї5. Цілком оче вид но, що в ході цієї на уко вої та без по -
се ред ньо пра во твор чої ро бо ти од ним із клю чо вих пи тань є вне сен ня змін і до -
пов нень до розділу тре ть о го Кон сти туції Ук раїни, що ре гу лює по ря док про ве -
ден ня ви борів і ре фе рен думів як пріори тет них форм без по се ред ньої де мо -
кратії. У цьо му кон тексті клю чо во го зна чен ня на бу ває не про сто вне сен ня фор -
маль них змін на рівні кон сти туційно-пра во вих ос нов ор ганізації і про ве ден ня
ви борів в Ук раїні, а і їх уз го д жен ня з нор ма ми міжна род но го пра ва, і зо к ре ма
– з ти ми ви мо га ми, які на разі на праць о вані у за ко но давстві ЄС в ча с тині за без -
пе чен ня про ве ден ня вільних, спра вед ли вих, чес них і де мо кра тич них ви борів.
По-дру ге, як цілком ар гу мен то ва но до во дить М. Ставнійчук, «після на бут тя
Ук раїною ста ту су не за леж ної, де мо кра тич ної і пра во вої дер жа ви, зміцнен ня її
по зицій в Ор ганізації Об’єдна них Націй, всту пу Ук раїнської дер жа ви до Ра ди
Євро пи, Пар ла ментсь ко го Со ю зу, а та кож інших міжна род них ор ганізацій,
приєднан ня до міжна род но-пра во вих актів у сфері прав лю ди ни та впро ва д -
жен ня їх норм у внутрішнє за ко но дав ст во в Ук раїні з’яви ла ся но ва, міжна род -
на фор ма га ран ту ван ня ви борів»6. З ог ля ду на це, як за галь ний про цес кон сти -
туційної мо дернізації в Ук раїні, свідка ми яко го ми є, так і кон кретні зміни на
рівні національ но го ви бор чо го за ко но дав ст ва по винні ор ганічно уз го д жу ва ти -
ся з ти ми фун да мен таль ни ми пра во ви ми цінно с тя ми, іде я ми, прин ци па ми і
нор ма ми, які на разі ле жать в ос нові євро пейсь ко го і міжна род но го пра ва. Відо -
мо, що ви бо ри, як «вид ус та нов чої вла ди на ро ду і засіб ре алізації дер жа во твор -
чої функції суспільства»7, та ви бор че пра во відігра ють од ну з най важ ливіших
ро лей у за без пе ченні де мо кра тиз му як кон сти туційно го ла ду (вклю ча ю чи й та -
ку сфе ру, як за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на8), так і політич -
ної си с те ми Ук раїни. То му ак ту аль на про бле ма кон сти туційної ре фор ми з не -
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обхідністю підви щує на уко ву і прак тич ну ак ту альність пи тань за ко но твор чої
діяль ності, що має на меті удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни.
По-третє, не обхідно зва жа ти на те, що ос танні де сять років в Ук раїні мож на
бу ло спо с теріга ти до сить часті зміни ви бор чо го за ко но дав ст ва. Фор маль но це
про яви лось як у змінах ти пу ви бор чої си с те ми9, так і у постійно му пра во во му
«ко ри гу ванні» ок ре мих інсти тутів ви бор чо го пра ва, які виз на ча ли не тільки
по ря док ор ганізації, а й про ве ден ня ви борів. Ось чо му ос танніми ро ка ми
вітчиз няні юри с ти де далі частіше вис лов лю ють ся за не обхідність ко дифікації
ви бор чо го за ко но дав ст ва. За га лом цей шлях мо же ма ти як по зи тивні, так і не -
га тивні наслідки (ад же да ле ко не завжди ко дифікація розв’язує ті про бле ми,
які во на по кли ка на вирішу ва ти). Втім, по за сумнівом інше: будь-який шлях,
об ра ний вітчиз ня ним за ко но дав цем, має відповіда ти чинній євро пейській та
міжна родній прак тиці. Крім то го, будь-які кон кретні зміни са мо го ви бор чо го
за ко но дав ст ва Ук раїни (безвіднос но до са мо го фак ту прий нят тя чи не прий нят -
тя Ви бор чо го ко дек су) ма ють чітко ко ре лю ва ти з ти ми ре ко мен даціями, що на -
разі за про по но вані Ук раїні євро пейсь ки ми ус та но ва ми і на сам пе ред – Євро -
пейсь кою комісією за де мо кратію че рез пра во, більш відо мою як Ве неціансь -
ка комісія.

На сьо годні, відповідно до Кон сти туції Ук раїни, в Ук раїні про во дять ся такі
ти пи ви борів: 1) ви бо ри Пре зи ден та Ук раїни; 2) ви бо ри на род них де пу татів
Ук раїни; 3) ви бо ри де пу татів Вер хов ної Ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим;
4) ви бо ри де пу татів сільських, се лищ них, міських рад; 5) ви бо ри сільських, се -
лищ них, міських голів; 6) ви бо ри де пу татів рай он них рад; 7) ви бо ри де пу татів
об лас них рад; 8) ви бо ри де пу татів рай он них у містах рад (у містах, де ут во рені
рай онні у місті ра ди). При цьо му пер спек тив ним на прям ком удо с ко на лен ня
нор ма тив ної скла до вої ре алізації без по се ред ньої де мо кратії в Ук раїні, з ог ля ду
на міжна род ну прак ти ку та прин цип про ве ден ня ви борів, є онов лен ня Кон сти -
туції Ук раїни. Зо к ре ма, за слу го вує на ува гу до к т ри на онов лен ня Кон сти туції
Ук раїни, яка пе ред ба чає, що розділ Ос нов но го За ко ну, при свя че ний кон сти -
туційним ос но вам без по се ред ньої ре алізації на род но го су ве реніте ту, ви ма гає
істот них змін. Відповідний розділ по тре бує виз на чен ня прин ципів ре алізації
на род но го су ве реніте ту та пра ва гро ма дян Ук раїни на ре алізацію своїх ви бор -
чих прав і пра ва на участь у ре фе рен думі, об ся гу ак тив но го і па сив но го ви бор -
чо го пра ва, пред ме та ре фе рен ду му, ви черп но го ко ла суб’єктів при зна чен ня та
про го ло шен ня все ук раїнсько го ре фе рен ду му то що. Вод но час за гальні прин ци -
пи ви бор чо го пра ва вар то до пов ни ти прин ци па ми періодич ності про ве ден ня
ви борів, осо би с то го і од но ра зо во го го ло су ван ня. Доцільним є й роз ве ден ня в
часі різних видів ви борів в Ук раїні.

Ра зом з тим, уже до сить три ва лий час в Ук раїні вис лов люється дум ка про
по тре бу роз роб ки (декілька про ектів цьо го до ку мен та вже існу ють і прой ш ли
ек с перт ну оцінку у Ве неціанській комісії) і прий нят тя Ви бор чо го ко дек су. На
дум ку ба га ть ох провідних вітчиз ня них юристів, прий нят тя Ви бор чо го ко дек су
доз во лить впо ряд ку ва ти чинні за ко но давчі ак ти, що ре гу лю ють ви бор чий про -
цес, усу ну ти не уз го д же ності й про тиріччя між ни ми, а най го ловніше – ство -
рить умо ви для про ве ден ня про зо рих та де мо кра тич них ви борів в Ук раїні. Та -
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ким чи ном, прий нят тя Ви бор чо го ко дек су доз во лить: по си ли ти відпові даль -
ність партій та де пу татів пе ред ви бор ця ми; якісно по кра щи ти склад пред став -
ниць ких ор ганів вла ди; змен ши ти рівень політич ної ко рупції, зняв ши об ме -
жен ня на мак си маль ний розмір ви бор чих фондів кан ди датів, партій (блоків) на
ви бо рах; усу ну ти ав то ри тар ний стиль керівництва партіями. В ре зуль таті,
прий нят тя Ви бор чо го ко дек су мо же да ти такі по зи тивні наслідки: за без пе чи ти
шир ше пред став ництво регіональ них еліт у складі Вер хов ної Ра ди Ук раїни, а
та кож про зорість у фор му ванні ви бор чих списків партій, місце вих партійних
ор ганізації, їх блоків; ство ри ти умо ви, що спри я ти муть об ран ню ефек тив ної
вла ди, якій не бай дужі про бле ми регіонів Ук раїни, в то му числі шля хом
прив’яз ки ви бор чих про грам не ли ше до за галь но дер жав них, а й до регіональ -
них про блем; усу ну ти су пе реч ності між діючи ми за ко на ми з пи тань ви борів;
уніфіку ва ти терміно логію, що за сто со вується у ви бор чих про це сах; вста но ви -
ти про зорі пра ви ла ве ден ня пе ре дви бор чої агітації; оби ра ти тих кан ди датів, які
ко ри с ту ють ся ре аль ною підтрим кою більшості ви борців у ок рузі; підви щи ти
ав то ри тет дер жав них інсти тутів вла ди у ціло му; за без пе чи ти ста лий роз ви ток
країни; підви щи ти політич ну ак тивність гро ма дян та політич ну куль ту ру в
країні.

Дійсно, важ ко спе ре ча ти ся з тим, що роз ви ток ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук -
раїни про тя гом ос танніх кількох років відбу вав ся у на прямі йо го уніфікації,
збли жен ня пра во во го ре гу лю ван ня різних ви борів, пе ред ба че них Кон сти -
туцією Ук раїни. По тре ба та ко го роз вит ку вик ли ка на на сам пе ред єди ною при -
ро дою інсти ту ту ви борів, близькістю чи навіть спільністю ба га ть ох ви бор чих
про це дур для різних ви бор чих про цесів (те ри торіаль на ор ганізація ви борів,
скла дан ня й уточ нен ня списків ви борців, фор му ван ня ви бор чих комісій, підго -
тов ка і про ве ден ня го ло су ван ня, про це ду ри підра хун ку го лосів та вста нов лен -
ня ре зуль татів ви борів). Прак ти ка прий нят тя різних за ко но дав чих актів, ко жен
з яких ре гу лює ок ре мий тип ви борів (зо к ре ма за галь но дер жав них), не ми ну че
при зво дить до відмінно с тей у ре гу лю ванні подібних або й іден тич них ви бор -
чих відно син, що вик ли кає труд нощі й не по ро зуміння у ви борців, кан ди датів
та суб’єктів їх ви су ван ня, ор ганіза торів ви борів. У зв’яз ку з цим ак ту аль ним
чер го вим ета пом у на прямі взаємно го уз го д жен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва
стає йо го ко дифікація. Не обхідність роз роб ки і прий нят тя ко дифіко ва но го
зако но дав чо го ак та, який з єди них по зицій за без пе чу вав би нор ма тив не ре гу -
лю ван ня ви борів Пре зи ден та Ук раїни, на род них де пу татів Ук раїни, місце вих
ви борів, ста ла за галь но виз на ною. На не обхідність цьо го кро ку не од но ра зо во
звер та ли ува гу та кож міжна родні інсти туції – Ве неціансь ка комісія, Бю ро з
демо кра тич них інсти туцій та прав лю ди ни ОБСЄ. Вод но час слід за зна чи ти, що
міжна род но-пра вові га рантії удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни
ви ма га ють не ли ше ко дифікації чин но го нор ма тив но го ма теріалу, а й істот ної
но велізації низ ки інсти тутів ви бор чо го за ко но дав ст ва. У пер шу чер гу це
стосується ви бор чих си с тем, які за сто со ву ють ся на ви бо рах на род них де пу -
татів Ук раїни, де пу татів Вер хов ної Ра ди Ав то ном ної Ре с публіки Крим, де пу -
татів міських рад, міських голів, а особ ли во – рай он них та об лас них рад,
оскільки чин на ви бор ча си с те ма не відповідає їх кон сти туційно му ста ту сові як
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ви раз ників спільних інте ресів те ри торіаль них гро мад відповідно рай о ну та
області. 

Хо ча, став ля чи пи тан ня про удо с ко на лен ня та роз ви ток ви бор чо го за ко но -
дав ст ва (у то му числі й у ви пад ку, як що цей про цес відбу ва ти меть ся шля хом
ко дифікації, як це про по ну ють ро би ти євро пейські та ба га то хто з вітчиз ня них
ек с пертів), слід ма ти на увазі те, що нині однією з най важ ливіших га рантій де -
мо кра тич них ви борів є вста нов лен ня чіткої юри дич ної відповідаль ності за по -
ру шен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва. Зва жа ю чи на складність та ба га то с ту пе -
невість ви бор чо го про це су, на ве ли ку кількість суб’єктів ви бор чо го про це су та
ши ро кий спектр мож ли вих по ру шень норм чин но го за ко но дав ст ва про ви бо ри
в Ук раїні, цілком зро зумілим є й факт існу ван ня різних видів відповідаль ності
за по ру шен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва. В ос но ву виділен ня тих чи тих видів
відповідаль ності за по ру шен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва мо же бу ти по кла де но
різні кри терії. Так, за фор мою ре алізації відповідаль ності виділя ють
відповідальність, яка здійснюється в су до во му, адміністра тив но му та іншо му
по ряд ку. В інших ви пад ках ви ди відповідаль ності за по ру шен ня ви бор чо го за -
ко но дав ст ва кла сифіку ють ся за леж но від дер жав них ор ганів, які її вста нов лю -
ють. Од нак най шир ше і най частіше за сто со ву ва ною кла сифікаційною мо дел -
лю виз на чен ня видів відповідаль ності за по ру шен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва
є та ка, в ос нові якої ле жить кри терій то го, нор ми якої га лузі пра ва є по ру ше -
ни ми. Інак ше ка жу чи, йдеть ся про те, з яким са ме ви дом пра во по ру шен ня ми
маємо спра ву у кож но му кон крет но му ви пад ку. Відповідно до цьо го кри терію
виділя ють: кон сти туційно-пра во ву відповідальність за по ру шен ня ви бор чо го
за ко но дав ст ва, криміна ль но-пра во ву, цивільно-пра во ву, адміністра тив но-пра -
во ву, дис циплінар но-пра во ву і міжна род но-пра во ву. Як пра ви ло, ос тан нь о му
ви дові юри дич ної відповідаль ності на дається дру го ряд на роль. Од нак, з ог ля -
ду на об’єктивні про це си міжна род ної інте г рації, слід виз на ти, що та кий
підхід по тре бує ра ди каль но го пе ре ос мис лен ня. Справді, пра во на вільні ви бо -
ри нині вклю че не до чис ла євро пейсь ких стан дартів прав і сво бод лю ди ни і
гро ма дя ни на, виз на че них Кон венцією про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож -
них сво бод 1950 ро ку та про то ко ла ми до неї10. То му од ним з виз на чаль них на -
прямів удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни в ас пекті її міжна род -
ної інте г рації є, бе зу мов но, оп тимізація та підви щен ня ефек тив ності інсти ту ту
відповідаль ності за по ру шен ня за ко но дав ст ва про ви бо ри і ре фе рен ду ми в
Україні.

Ра зом з тим, го во ря чи про удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва, не
мож на оми ну ти ува гою та ку важ ли ву міжна род но-пра во ву га рантію де мо кра -
тиз му ви борів, як діяльність міжна род них спо с терігачів. Сьо годні цей інсти тут
закріпле но у чин но му ви бор чо му за ко но давстві. То му у разі йо го по даль шої
ко дифікації доцільно чітко пе ред ба чи ти, що офіційний спо с терігач від іно зем -
ної дер жа ви, міжна род ної ор ганізації має пра во: 1) бу ти при сутнім на
зустрічах кан ди датів, їх довіре них осіб, упов но ва же них осіб партій (ор -
ганізацій партій) з ви бор ця ми, на пе ре дви бор них збо рах, мітин гах, засідан нях
ви бор чих комісій; 2) оз най ом лю ва ти ся з ма теріала ми пе ре дви бор ної агітації;
3) пе ре бу ва ти на ви бор чих дільни цях під час го ло су ван ня, а та кож на засідан -
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нях дільнич них ви бор чих комісій при підра хун ку го лосів ви борців та ок руж -
них (те ри торіаль них) ви бор чих комісій при вста нов ленні підсумків го ло су ван -
ня, не за ва жа ю чи чле нам ви бор чих комісій фізич но; 4) ро би ти фо то- та кінозй -
ом ки, аудіо- та віде о за пи си, не по ру шу ю чи при цьо му таємниці го ло су ван ня;
5) публічно вис лов лю ва ти свої за ува жен ня та ре ко мен дації що до ор ганізації
про ве ден ня ви борів та вдо с ко на лен ня за ко но дав ст ва Ук раїни з ура ху ван ням
міжна род но го досвіду, про во ди ти прес-кон фе ренції з до дер жан ням ви мог за -
ко но дав ст ва Ук раїни; 6) ут во рю ва ти ра зом з інши ми спо с теріга ча ми від іно -
зем них дер жав, міжна род них ор ганізацій за по го д жен ням з Цен т раль ною ви -
бор чою комісією тим ча сові гру пи офіційних спо с терігачів для ко ор ди нації
своєї діяль ності в ме жах по вно ва жень, пе ред ба че них за ко ном.

Уза галь ню ю чи ре зуль та ти про ве де но го досліджен ня, мо же мо сфор му лю ва -
ти вис нов ки. По-пер ше, за ро ки не за леж ності ви бор че за ко но дав ст во Ук раїни
над то ча с то зміню ва ло ся, іноді тільки за кілька місяців до ви борів. Нерідко
такі зміни ство рю ва ли си ту ацію, ко ли по ло жен ня різних за конів, що ре гу лю ва -
ли ви бор чий про цес, су пе ре чи ли од не од но му. Це серй оз но підри ва ло
стабільність ви бор чо го за ко но дав ст ва і, як наслідок, довіру ви борців до ви -
борів. З цьо го по гля ду про цес ко дифікації ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни
мо же спри я ти стабільності ви бор чо го за ко но дав ст ва згідно з ре ко мен даціями
Ко дек су на леж ної прак ти ки у ви бор чих спра вах. Вод но час ко дифікація є над -
зви чай но ефек тив ним інстру мен том вдо с ко на лен ня за ко но дав ст ва, а чин не ви -
бор че за ко но дав ст во Ук раїни об’єктив но мо же бу ти ко дифіко ва не з ог ля ду на
знач ну кількість то тож них і спорідне них норм. По-дру ге, слід пам’ята ти, що
внаслідок уніфікації та упо ряд ку ван ня нор ма тив но го ма си ву, що піддається ко -
дифікації, за галь на кількість пра во вих норм, які діють у відповідній га лузі, по -
вин на змен шу ва тись. Та ким чи ном, у разі про дов жен ня ру ху у на прямі ко -
дифікації ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни, слід вра хо ву ва ти цю за галь ну ви -
мо гу, а не йти шля хом збільшен ня кількості ре гу ля тив них норм. По-третє, в
ході по даль шо го удо с ко на лен ня ви бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни в ас пекті за -
без пе чен ня міжна род но-пра во вих га рантій ви бор чих прав гро ма дян, слід
пам’ята ти про те, що цей про цес по ви нен вклю ча ти у се бе дві важ ливі скла -
дові: а) імпле мен тація міжна род но виз на них норм і прин ципів ви бор чо го пра -
ва, які виз на ча ють універ сальні стан дар ти де мо кра тич них ви борів і ре фе рен -
думів, а та кож їх чітке закріплен ня на рівні чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни
(у разі прий нят тя Ви бор чо го ко дек су ці нор ми слід вклю чи ти до ньо го);
б) юри дич не за без пе чен ня функціону ван ня тих інсти тутів, які доз во ля ють
міжна родній спільноті не тільки спо с теріга ти за ви бор чим про це сом, а й
оціню ва ти йо го з по гля ду відповідності міжна род них стан дартів чес них і спра -
вед ли вих ви борів. У цьо му кон тексті по даль шо го удо с ко на лен ня ви ма гає пра -
во ве ре гу лю ван ня ста ту су міжна род них спо с терігачів, а та кож за без пе чен ня
без пе реш код ної діяль ності ЗМІ з ме тою ре алізації прин ци пу про зо рості ви -
борів.

1. Мед вед чук В. В. Дер жа ва і гро ма дянсь ке суспільство: ук раїнський вибір // Пра во
Ук раїни. – 2012. – № 3–4. – С. 324–325. 2. Скрип нюк О. В. Кон сти туційне пра во Ук раї -

483РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



ни. – К.: Ін Юре, 2010. – С. 219–221. 3. Вол ков А. В. Кон сти ту ци он но-пра во вые га ран -
тии ре а ли за ции пра ва граж дан на сво бод ные вы бо ры в Рос сий ской Фе де ра ции // За кон
и пра во. – 2012. – № 7. – С. 20–21. 4. Прієшкіна О. В. Кон сти туційний лад Ук раїни: ак -
ту альні пи тан ня ста нов лен ня, інсти туціоналізації та роз вит ку: мо но графія. – Оде са:
Фенікс, 2008. – С. 8. 5. Шем шу чен ко Ю. С. Про бле ми на уко во го за без пе чен ня су час но -
го кон сти туційно го про це су в Ук раїні // Пра во Ук раїни. – 2012. – № 8. – С. 28. 6. Ви бор -
че пра во Ук раїни / за ред. В. Ф. По горілка, М. І. Ставнійчук. – К.: Пар ла ментсь ке вид-
во, 2003. – С. 135. 7. Ставнійчук М. І. Про бле ми кон сти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня
ви борів в Ук раїні // Дер жа ва і пра во: зб. на ук. праць. Юри дичні і політичні на уки. – К.:
Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 1999. – Вип. 2. – С. 80.
8. Селіва нов А. Ви бор че пра во в кон тексті кон сти туційної ре фор ми // Ви бо ри та де мо -
кратія. – 2009. – № 2 (20). – С. 5. 9. Скрип нюк В. М. Про бле ма «ви бо ру» ви бор чої си с -
те ми: Ук раїна і євро пейсь кий досвід // Бю ле тень Міністер ст ва юс тиції Ук раїни. –
2010. – № 1. – С. 61. 10. Юри дич на відповідальність за по ру шен ня за ко но дав ст ва про
ви бо ри на род них де пу татів Ук раїни / за ред. О. Л. Ко пи лен ка. – К.: Пар ла ментсь ке 
вид-во, 2007. – С. 90.

УДК 342.518.009.13:94(477 „1918”)

Д. В. ЛЕ БЕДЄВ,
аспірант Національ но го пе да гогічно го
універ си те ту імені М. П. Дра го ма но ва

АДМІНІСТРА ТИВ НО-ПРА ВО ВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕ ПАР ТА МЕН ТУ ДЕР ЖАВ НО ГО ОПІКУ ВАН НЯ 

МІНІСТЕР СТ ВА НА РОД НО ГО ЗДО РОВ’Я ТА ОПІКУ ВАН НЯ 
УК РАЇНСЬКОЇ ДЕР ЖА ВИ У 1918 РОЦІ

У статті роз гля да ють ся про бле ми адміністра тив но-пра во вої діяль ності де пар -
та мен ту дер жав но го опіку ван ня Міністер ст ва на род но го здо ров’я та опіку ван ня Ук -
раїнської Дер жа ви у 1918 р., дається ха рак те ри с ти ка струк ту ри та за вдан ь де пар та -
мен ту, який скла дав ся з п’яти відділів і кан це лярії, аналізу ють ся роз роб лені де пар та -
мен том «По ло жен ня про місцеві ор га ни дер жав но го опіку ван ня», роз кри вається зміст
на ра ди пред став ників місце вого са мо вря ду вання у спра вах дер жав но го опіку ван ня та
про гра ми спеціаль ної до по мо ги з бо ку де пар та мен ту дітям, інвалідам війни, ко лишнім
по ло не ним.

Клю чові сло ва: де пар та мент, опіку ван ня, місцеве са мо вря ду ван ня, «По ло жен ня»,
на ра ди, до по мо га.

Ле бе дев Д. В. Ад ми ни с т ра тив но-пра во вая де я тель ность де пар та мен та го су дар -

ст вен ной опе ки Ми ни с тер ст ва на род но го здо ро вья и по пе чи тель ст ва Ук ра ин ско го

го су дар ст ва в 1918 го ду

В ста тье рас сма т ри ва ют ся про бле мы ад ми ни с т ра тив но-пра во вой де я тель но с ти
де пар та мен та го су дар ст вен ной опе ки Ми ни с тер ст ва на род но го здо ро вья и по пе чи -
тель ст ва Ук ра ин ской Дер жа вы в 1918 г., да ет ся ха рак те ри с ти ка струк ту ры и за дач
де пар та мен та, ко то рый со сто ял из пя ти от де лов и кан це ля рии, ана ли зи ру ют ся раз -
ра бо тан ные де пар та мен том По ло же ния о ме ст ных ор га нах го су дар ст вен ной опе ки,
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рас кры ва ет ся со дер жа ние со ве ща ния пред ста ви те лей ме ст ного са мо управ ле ния по
де лам го су дар ст вен ной опе ки и про грам мы спе ци аль ной по мо щи со сто ро ны де пар та -
мен та де тям, ин ва ли дам вой ны, быв шим плен ным.

Клю че вые сло ва: де пар та мент, опе ка, ме ст ное са мо управ ле ние, «По ло же ние», со -
ве ща ния, по мощь.

Lebedev D. V. Administrative-legal activity of the Trustees’ Department of the

Ministry of Health Care and Trusteeship of Ukrainian state in 1918

The article suggested deals with the problems of the administrative-legal activities of the
Trustees’ Department of the Ministry of Health Care and Trusteeship of Ukrainian State in
1918, characterizes the structure and the main tasks of the department, which was composed
of five sections and the secretariat, analyzes the Act on local Trustees’, which was introduced
by the department, shows the tasks of the local committee of trustees and the programmes
which are aimed to keep children, captives and disabled.

Key words: department, trusteeship, local government, Act, meeting, help.

Ос таннім ча сом збільши лась кількість публікацій, при свя че них про блемі
ор ганізації охо ро ни здо ров’я і опіку ван ня на се лен ня Ук раїни часів виз воль ної
бо роть би 1917–1921 рр., зо к ре ма періоду правління ге ть ма на П. Ско ро падсь -
ко го. До них на ле жать праці Я. Ф. Ра ди ша, С. М. Ко ни ка, О. М. Цібо ровсь ко -
го, Л. М. Жван ко, С. Г. По ля руш та ін. У цих досліджен нях роз кри ва ють ся
різні ас пек ти ста нов лен ня та фор ми ор ганізації охо ро ни здо ров’я та опіку ван -
ня часів Ге ть ма на ту.

В ос танні два де ся тиліття для на уковців по ча ли відкри ва ти ся архівні фон -
ди, які раніше бу ли для них не до ступні. В цих фон дах пе ре бу ває ве ли ка
кількість ма теріалів, що відо б ра жа ють пра вові та політичні про це си дер жав ної
політи ки у га лузі охо ро ни здо ров’я та опіку ван ня. Про те ще не до стат ньо
висвітлені про бле ми діяль ності у цей період Міністер ст ва на род но го здо ров’я
та опіку ван ня, зо к ре ма ро бо та де пар та мен ту дер жав но го опіку ван ня цьо го
міністер ст ва.

То му да на стат тя має на меті по ка за ти один з ас пектів пра во вої політи ки у
га лузі соціаль но го за хи с ту на се лен ня Ук раїни в період правління ге ть ма на
П. Ско ро падсь ко го.

До ре во люції 1917 р. спра ва опіку ван ня на се лен ня Ук раїни пе ре бу ва ла у
віданні за галь но російських бла годійних відомств Російської імперії. Але че рез
ре во люційні події зв’яз ки цен т ру та пе ри ферії розірва ли ся, і соціаль ний за хист
на се лен ня у га лузі опіку ван ня людь ми, що йо го по тре бу ва ли, за ли шив ся без
за собів підтрим ки [3, 105].

Архівні ма теріали Міністер ст ва на род но го здо ров’я і опіку ван ня (далі –
МНЗтаО), що зберіга ють ся у Цен т раль но му архіві ви щих ор ганів вла ди та
управління Ук раїни, свідчать про спро би дер жав них ор ганів взя ти до своєї
ком пе тенції соціаль ний за хист на се лен ня.

За період правління П. Ско ро падсь ко го в Ук раїні си с те ма дер жав них ор -
ганів соціаль но го за хи с ту на се лен ня пе ре бу ва ла на стадії фор му ван ня.

Пер шим за ко но дав чим ак том у цій справі бу ла за твер д же на 25 трав ня
1918 р. по ста но ва Ра ди Міністрів про пе ре ве ден ня до скла ду МНЗтаО Де пар -
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та мен ту дер жав но го опіку ван ня, який був сфор мо ва ний у січні 1918 р. при
Міністерстві внутрішніх справ Ук раїнської На род ної Ре с публіки [7, 43]. Ди -
рек то ром де пар та мен ту Міністр НЗтаО В. Лю бинсь кий при зна чив Ю. Вітте.

Де пар та мент поділяв ся на 5 відділів і кан це лярію:
1) Відділ у спра вах опіку ван ня по каліче них во яків (на чаль ник –

Н. Є. Лібер ман).
Відділ відав спра ва ми до по мо ги по каліче ним во я кам, а са ме: по ста чан ня їх

про те за ми, опіку ван ня бо жевільних, сліпих, глу хонімих та во яків, що по тре бу -
ють зви чай но го до гля ду, спра ва ми за галь ної освіти по каліче них во яків і про -
фесійно го їх на вчан ня, ор ганізацією тру до вої до по мо ги, на дан ням по каліче -
ним во я кам юри дич них кон суль тацій.

2) Відділ у спра вах опіку ван ня дітей (на чаль ник – В. П. Ге ра си мо вич)
забез пе чу вав пра во на до по мо гу кож ної ди ти ни, що по тре бує гро мадсь кої до -
по мо ги. Пе рехід від фа куль та тив ної си с те ми опіку ван ня до си с те ми дер жав но -
го обов’яз ко во го опіку ван ня відділ пе ред ба чав про во ди ти по сту по во, шля хом
зо се ре д жен ня до гля ду і керівництва всією спра вою опіку ван ня в центрі – у де -
пар та менті дер жав но го опіку ван ня і Го ловній Раді дер жав но го опіку ван ня. На
місцях опіку ва тись дітьми ма ло місцеве са мо вря ду ван ня за до по мо гою рад
опіку ван ня і дільнич них по пе чи тельств.

Відділ розв’язу вав такі за вдан ня: 1) роз роб ка за конів: а) про охо ро ну ма те -
рин ст ва, б) про охо ро ну ди тин ст ва, в) про опіку ван ня по ки ну ти ми дітьми,
г) про до гляд за дітьми, що віддані на ви хо ван ня, д) про бо роть бу з ди тя чою
смертністю, е) про бо роть бу з ди тя чою зло чинністю та опіку ван ня мо раль но-
де фек тив ни ми дітьми, ж) про пра ва дітей по за шлюб них і шлюб них, з) про
опіку ван ня дітьми фізич но-де фек тив ни ми, і) про до по мо гу хронічно хво рим
дітям; 2) ство рен ня ме режі ус та нов без по се ред ньої до по мо ги, тоб то за хистів,
хлібо робсь ких при тулків і ко лоній, ясел-при тулків, са на торіїв, па тро нажів і
т. ін.; 3) охо ро на ма те рин ст ва й ди тин ст ва, ро диль них при тулків, за хист для
вагітних, для ма терів, бю ро праці для ма терів, ка си взаємо до по мо ги, кас стра -
ху ван ня ма те рин ст ва; 4) підго тов ка діячів-фахівців з опіки дітей, зо к ре ма з бо -
роть би із ди тя чою смертністю і охо ро ни ма те рин ст ва та ди тин ст ва, кур си для
лікарів, фельд шерів, се с тер-жалібниць, аку ше рок і сиділок, про ве ден ня з’їздів,
публічних лекцій, ви с та вок, ство рен ня му зеїв, ви дан ня підруч ників, листків,
по пу ляр них жур налів і т. д. Відділ не брав на се бе без по се реднє завіду ван ня
чис лен ни ми ус та но ва ми опіку ван ня, окрім ус та нов у центрі, що ма ли за галь -
но дер жав не зна чен ня і особ ли ве за вдан ня. 

3) Відділ у спра вах опіку ван ня до рос лих (на чаль ник – О. І. Оче повсь кий)
відав спра ва ми опіку ван ня не здат ни ми до праці, а са ме: каліка ми, хронічно
хво ри ми і подібни ми їм, а та кож ор ганізацією тру до вої до по мо ги пра цез дат -
ним, та опіку вав ся спра ва ми при му со вої ро бо ти для лю дей, які ухи ля ють ся від
праці.

4) Відділ у спра вах при ват ної бла годійності відав спра ва ми до гля ду за
інсти туціями при ват ної бла годійності, роз гля дав їх звітність, за твер д жу вав у
ок ре мих ви пад ках ста ту ти бла годійних інсти туцій, роз роб ляв зраз кові ста ту ти,
інструкції.

486 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



5) Відділ звітності відав збо ром відо мо стей про стан дер жав но го опіку ван -
ня та при ват ної бла годійності, си с те ма ти зу вав їх та ого ло шу вав для за галь но -
го відо ма, ви роб ляв зраз ки звітності.

Кан це лярія віда ла спра ва ми про осо бо вий склад де пар та мен ту, в ок ре мих
ви пад ках – і про місцеві інсти туції по гос по дарчій, рахівничій, пенсійній та
архівній ча с ти нах, ке ру ва ла кни гозбірнею де пар та мен ту, а та кож ви ко ну ва ла
ро бо ту, яка не бу ла відне се на до інших відділів де пар та мен ту, або спра ви, що
ма ють за галь не для всьо го де пар та мен ту зна чен ня. На інспек торів та уря -
довців особ ли вих до ру чень при де пар та менті по кла дав ся періодич ний ог ляд
інсти туцій дер жав но го опіку ван ня та при ват ної бла годійності, а в ок ре мих ви -
пад ках – і ревізія їх на підставі інструкцій, ух ва ле них Ра дою і за твер д же них
міністром на род но го здо ров’я та опіку ван ня [1, 149–150].

Спра ва соціаль но го за хи с ту на се лен ня на місцях ко ор ди ну ва лась гу бернсь -
ки ми відділа ми гро мадсь кої опіки. Де пар та мен том дер жав но го опіку ван ня
МНЗтаО бу ло роз роб ле не По ло жен ня про місцеві ор га ни дер жав но го опіку -
ван ня. Ос нов ни ми пунк та ми цьо го По ло жен ня бу ли:

1. Ор га на ми дер жав но го опіку ван ня на місцях є міські, земські са мо вря ду -
ван ня, які здійсню ють свою діяльність за до по мо гою гу бернсь ких і повіто вих
рад дер жав но го опіку ван ня, а та кож дільнич них і во лос них по пе чи тельств про
гро ма дян, що по тре бу ють гро мадсь кої до по мо ги.

2. На обов’яз ки за зна че них са мо вря ду вань по кла да ють ся за галь ний до гляд,
керівництво і уз го д жен ня діяль ності всіх інсти туцій та ус та нов дер жав ної, гро -
мадсь кої і при ват но-бла годійної до по мо ги тим гро ма дя нам, які її по тре бу ють. 

3. У своїй діяль ності са мо вря ду ван ня ке ру ють ся як існу ю чи ми за ко но по ло -
жен ня ми, так і прин ци по ви ми вказівка ми і по ста но ва ми Го ло вної Ра ди дер -
жав но го опіку ван ня, що всту пи ли у за кон ну си лу [8, 16].

По ряд з ни ми у справі соціаль но го за хи с ту на се лен ня діяли й інші гро -
мадські ус та но ви, зо к ре ма такі, як дільничні по пе чи тель ст ва. Для них та кож
бу ло роз роб ле не ок ре ме По ло жен ня, в яко му пе ред ба ча ло ся:

1. Без по се реднє здійснен ня до по мо ги по тре бу ю чим її на місцях довіря -
ється місце вим сільським, во ло сним і міським дільнич ним по пе чи тель ст вам.

2. Дільничні по пе чи тель ст ва вста нов лю ють ся повіто ви ми і міськи ми ра да -
ми опіку ван ня.

3. У повітах по пе чи тель ст ва пе ре бу ва ють при во лос них, се лищ них са мо -
вря ду ван нях і здійсню ють свою діяльність у ме жах відповідних рай онів; у
містах межі діяль ності по пе чи тельств вирішу ють ся міською ду мою.

4. По пе чи тель ст ва скла да ють ся з осіб чо ловічої і жіно чої статі, не мо лод ше
18 років та пред став ників ус та нов і про фесійних спілок, які до по ма га ють спра -
ві опіку ван ня і до по мо ги тим, хто її по тре бує, чи то гро шо ви ми вне ска ми, чи
осо би с тою пра цею. Чле ни по пе чи тельств прий ма ють ся ра дою по пе чи тель ст ва.

5. За гальні збо ри по пе чи тель ст ва оби ра ють зі сво го скла ду ра ду в особі го -
ло ви, йо го то ва ри ша, се к ре та ря і членів у кількості, виз на ченій ра дою. До ра -
ди по пе чи тель ст ва вхо дять по одній особі об рані земсь ки ми збо ра ми і міською
ду мою. За гальні збо ри по пе чи тель ст ва оби ра ють зі сво го скла ду ревізійну
комісію на трирічний термін.

487РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого



6. Ос нов ни ми на прям ка ми діяль ності по пе чи тель ст ва бу ли:
а) без по се реднє ке ру ван ня довіре ним йо му зем ст вом або міськи ми ус та но -

ва ми;
б) до гляд за всіма ус та но ва ми опіку ван ня у рай оні;
в) ви шу ку ван ня коштів на по тре би опіку ван ня;
г) зби ран ня відо мо стей про осіб, які підля га ють дер жав но му опіку ван ню,

для реєстрації та ких у відповідних уп ра вах;
д) ви дан ня до по мо ги тим, хто її по тре бує, і до гляд за ни ми;
е) інші за со би до по мо ги по тре бу ю чим [9, 23].
Для з’ясу ван ня ста но ви ща ус та нов соціаль но го за хи с ту на се лен ня у гу -

берніях та на ла го д жен ня їх пла номірної діяль ності де пар та мент дер жав но го
опіку ван ня на прав ляв на місця своїх інспек торів. Цю місію ви ко ну ва ли, го ло -
вним чи ном, лікарі для до ру чень, які пра цю ва ли при міністерстві.

Що до ор ганізації соціаль ної політи ки на місцях, то мож на при пу с ти ти, що
во на бу ла ор ганізо ва на за зраз ком Харківської міської ра ди гро мадсь ко го
піклу ван ня. Во на ма ла на меті об’єднан ня і по го д жен ня діяль ності різних
спільнот і ус та нов піклу ван ня, а та кож на дан ня до по мо ги осо бам, що по тре бу -
ють гро мадсь кої підтрим ки, та вирішен ня пи тань гро мадсь ко го піклу ван ня.

Місце ви ми ор га на ми, че рез які здійсню ва ла ся до по мо га інвалідам, бу ли
земські і міські інсти туції, які про ва ди ли свої за хо ди че рез де пар та мент дер -
жав но го опіку ван ня, а са ме: міські, гу бернські, повітові і во лосні коміте ти до -
по мо ги військо во-скаліче ним, до скла ду яких вхо ди ли пред став ни ки міських і
земсь ких са мо вря ду вань, а та кож пред став ни ки місце вих спілок військо во-
скаліче них [4, 25].

19 трав ня 1918 р. у «Робітни чий га зеті» ди рек тор де пар та мен ту Ю. Вітте
обґрун ту вав прин ци пові за са ди си с те ми соціаль но го за хи с ту на се лен ня Ук -
раїнської Дер жа ви. Він пи сав: «Се ред ба га то зірко вих за вдань, що на ле жать до
розв’язан ня при будівництві Ук раїнської Дер жа ви, од не з го ло вних місць має
зай ня ти пи тан ня про ор ганізацію дер жав ної опіки осіб, які по тре бу ють до гля -
ду дер жа ви, і це тим більше, що дер жа ва за лу чи ла до своєї про гра ми тур бо ту
про до б ро бут пра цю ю чих верств. Росія зна ла до ос тан нь о го ча су тільки опіку -
ван ня ви пад ко ве, фа куль та тив не, що здійсню ва ло ся, го ло вним чи ном, за
поміччю різних ор ганізацій, не пов’яза них між со бою. Дер жав не опіку ван ня,
– підкрес лю вав він, – має бу ти обов’яз ко вим, з чітко виз на че ни ми ка те горіями
осіб дер жав ної підтрим ки, дієвою вер ти кал лю спеціаль них ор ганів опіки з
відповідним асиг ну ван ням з дер жав них і місце вих бю д жетів. МНЗтаО бу де на -
ма га ти ся хоч би по волі за твер ди ти гар монічну си с те му опіку ван ня, на зра зок
існу ю чих у євро пейсь ких дер жа вах, і бу де охоп лю ва ти нові про шар ки на се лен -
ня» [5, 2].

При де пар та менті опіку ван ня МНЗтаО 16–17 лип ня 1918 р. відбу ла ся на ра -
да пред став ників місце вих са мо вря ду вань у спра вах дер жав но го опіку ван ня.
На ній бу ли при сутні і пред став ни ки лікарсь ко-санітар них рад, комітетів до по -
мо ги військо во-скаліче них, відділів гро мадсь кої опіки по ки ну тих дітей.

На ра да де таль но роз г ля ну ла скла де ний де пар та мен том дер жав но го опіку -
ван ня про ект ста тутів Го ло вної Ра ди і місце вих ор ганів опіку ван ня та зро би ла
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потрібні зміни і до пов нен ня. Учас ни ки на ра ди об го во ри ли ши ро ке ко ло пи -
тань соціаль но го за хи с ту на се лен ня – умо ви ор ганізації курсів для підго тов ки
фахівців опіку ван ня, виз нан ня міських і земсь ких са мо вря ду вань тим ча со ви -
ми ви ко нав ця ми дер жав ної політи ки у сфері соціаль но го за хи с ту, умо ви існу -
ван ня військо во-скаліче них. Важ ли вим мо мен том у ро боті на ра ди ста ло прий -
нят тя Про гра ми діяль ності де пар та мен ту дер жав но го опіку ван ня – ос нов но го
до ку мен та, який у най повнішо му ви гляді роз кри вав не ли ше прин ци пи, а й ме -
ханізми ре алізації соціаль но го за хи с ту на се лен ня [6, 327].

Ор га ни ви ко нав чої вла ди та місце во го са мо вря ду ван ня спільно з коміте та -
ми скаліче них во яків роз ро би ли про гра му спеціаль ної до по мо ги інвалідам
війни та ко лишнім по ло не ним. За ра ху нок асиг ну вань з дер жав но го та місце -
вих бю д жетів во ни от ри му ва ли ме дич ну та са на тор ну до по мо гу. Вже 13 черв -
ня 1918 р. з цією ме тою Ра да Міністрів асиг ну ва ла МНЗтаО 2 млн. крб. Дер -
жав на підтрим ка да ла мож ливість вже на осінь 1918 р. за бро ню ва ти у ме дич -
них за кла дах Ук раїни 20 тис. ліжок для ліку ван ня ко лишніх військо во по ло не -
них, ор ганізу ва ти ма со ве ви роб ництво про тезів для інвалідів війни у Хар кові,
Києві, Пол таві, Ка те ри но славі та інших містах. У ба га ть ох на се ле них пунк тах
Ук раїни роз по ча ли ро бо ту різно фа хові кур си та май стерні для інвалідів. Для
військо вих, які про дов жу ва ли за ли ша ти ся в по лоні, бу ла ор ганізо ва на за -
купівля про до воль ст ва та пред метів пер шої не обхідності – уряд виділив для
цьо го 1 млн. крб. Та ким чи ном, Ук раїнська Дер жа ва не за ли ши ла ся бай ду жою
до долі біженців та військо во по ло не них [2, 15].

В Ук раїнській Дер жаві ро би ли ся спро би вирішен ня пи тан ня соціаль но го
за хи с ту дітей. Так, за ко ном від 1 ве рес ня 1918 р. у роз по ря д жен ня МНЗтаО
асиг но ва но 480 000 крб. на до по мо гу інсти туціям, що віда ли опікою над
дітьми та охо ро ною ма те рин ст ва і ди тин ст ва.

За час правління П. Ско ро падсь ко го в Ук раїні існу ва ли дві фор ми опіку ван -
ня дітей – ут ри ман ня дітей у при тул ках та па тро наж, ко ли ок ремі гро ма дя ни
бра ли дітей на ут ри ман ня у свої сім’ї. Але че рез відсутність ма теріаль ної
допо мо ги трап ля ли ся ви пад ки по вер нен ня дітей до гу бернсь ких земсь ких уп -
рав [10, 25].

При тул ко ва фор ма опіки дітей та кож пе ре бу ва ла у ду же тяж ких умо вах.
Відсутність на леж но го фінан су ван ня як з бо ку дер жа ви, так і з бо ку місце вих
земсь ких ор ганів при зве ла до за крит тя ря ду за кладів. Відчу вав ся гос трий брак
кваліфіко ва них спеціалістів, які че рез не ви пла ту за робітної платні за ли ша ли
свої ро бочі місця [3, 109].

Та ким чи ном, про цес ста нов лен ня дер жав них ор ганів соціаль но го за хи с ту
на се лен ня в Ук раїнській Дер жаві роз ви вав ся під впли вом тих са мих фак торів
(як по зи тив них, так і не га тив них), що й про цес ста нов лен ня дер жав них ор -
ганів за га лом.

Впер ше в Ук раїні соціаль ний за хист на се лен ня бу ло підня то до рівня дер -
жав ної політи ки. Де пар та мент дер жав но го опіку ван ня ви ро бив підва ли ни
діяль ності у цій сфері, які знай ш ли відо б ра жен ня у йо го Про грамі, за твер д -
женій на ра дою 16–17 лип ня 1918 р.
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О. В. ПАН ЧУК,

стар ший слідчий слідчо го відділу 
Свя то шинсь ко го РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві, 

здо бу вач ка фе д ри криміна ль но го про це су 
Національ ної ака демії внутрішніх справ

ПО РЯ ДОК РОЗ’ЯС НЕН НЯ СВІДКУ ПРА ВА 
НА ПРА ВО ВУ ДО ПО МО ГУ АД ВО КА ТА

Роз гля дається пи тан ня по ряд ку роз’яс нен ня на дан ня ад во ка том пра во вої до по мо ги
свідку у криміна ль но му про ва д женні. Про ве де но си с тем ний аналіз чин но го за ко но дав -
ст ва Ук раїни та за рубіжних країн, що ре гу лює по ря док роз’яс нен ня свідку пра ва на от -
ри ман ня пра во вої до по мо ги ад во ка та. Виз на че но на явні особ ли вості пра во во го ре гу лю -
ван ня й обґрун то ва но про по зиції до чин но го за ко но дав ст ва.

Клю чові сло ва: ад во кат; свідок; пра во ва до по мо га; до пит, криміна ль не про ва д -
жен ня.

Пан чук О. В. По ря док разъ яс не ния сви де те лю пра ва на пра во вую по мощь ад во -
ка та.

Рас сма т ри ва ет ся во прос о по ряд ке разъ яс не ния пре до став ле ния ад во ка том пра во -
вой по мо щи сви де те лю в уго лов ном про из вод ст ве. Про ве ден си с тем ный ана лиз дей ст -
ву ю ще го за ко но да тель ст ва Ук ра и ны и за ру беж ных стран, ре гу ли ру ю ще го по ря док
разъ яс не ния сви де те лю пра ва на по лу че ние пра во вой по мо щи ад во ка та. Оп ре де ле ны
име ю щи е ся осо бен но с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния и обос но ва ны пред ло же ния с дей ст -
ву ю ще му за ко но да тель ст ву.

Клю че вые сло ва: ад во кат; сви де тель; пра во вая по мощь; до прос, уго лов ное про из -
вод ст во.

Panchuk O. V. The order of explanation to a witness the right to legal assistance by
counsel.

Discusses explanation of lawyers to witnesses in criminal proceedings. A systematic
analysis of the current legislation of Ukraine and foreign countries, which regulates the pro-
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cedure clarification witness the right to receive legal aid lawyer. Detected existing features of
legal regulation and propositions to current legislation.

Key words: lawyer, witness, legal assistance, interrogation, criminal proceedings.

З на бран ням чин ності 20 ли с то па да 2012 ро ку но вим Криміна ль ним про це -
су аль ним ко дек сом Ук раїни (далі – КПК) кар ди наль но змінив ся ха рак тер
криміна ль но го про ва д жен ня. Од нак у чин но му криміна ль но му про це су аль но -
му за ко но давстві існує на галь на не обхідність у по ряд ку рег ла мен тації роз’яс -
нен ня свідку пра ва на от ри ман ня пра во вої до по мо ги від ад во ка та. 

Ок ремі пи тан ня на дан ня ад во ка том пра во вої до по мо ги свідку вже роз гля -
да лась у пра цях та ких ук раїнських на уковців, як О. Бель ко ва, І. Гло вюк,
О. Дроз дов, О. Кар пов, Т. Кор че ва, М. Ни ко нен ко, В. По жар, Ю. Поч то вик,
В. Сав чен ко, В. Са мо люк, Ю. Те ре щен ко, Н. Ти то ва, Л. То мен ко, В. Щер ба та
ін. та за рубіжних на уковців, як В. Се мен цов, Б. Бур гер, К. Му худіно ва, Д. Ку -
рочкін та ін. 

Ме та да ної статті по ля гає у роз гляді пи тан ня про рег ла мен тацію у но во му
КПК по ряд ку роз’яс нен ня свідку пра ва на ко ри с ту ван ня пра во вою до по мо гою
ад во ка та. 

Згідно з ч.1 ст.65 КПК, свідком є фізич на осо ба, якій відомі або мо жуть
бути відомі об ста ви ни, що підля га ють до ка зу ван ню під час криміна ль но го
про ва д жен ня, і яка вик ли ка на для да ван ня по ка зань. Пра ва свідка виз на чені у
ч. 1 ст. 66 цьо го Ко дек су. У п. 2 да ної нор ми вка за но, що свідок має пра во ко -
ри с ту ва ти ся під час да ван ня по ка зань та участі у про ве денні інших про це су -
аль них дій пра во вою до по мо гою ад во ка та, по вно ва жен ня яко го підтвер д жу -
ють ся згідно з по ло жен ня ми ст. 50 КПК [1].

В свою чер гу зі змісту ч. 3 ст. 224 КПК вип ли ває, що слідчий по ви нен
роз’яс ни ти свідку йо го пра ва пе ред по чат ком до пи ту. От же, скла дається си ту -
ація, що ли ше пе ред до пи том свідок дізнається про своє пра во на от ри ман ня
пра во вої до по мо ги ад во ка та. 

При цьо му ви ни кає за пи тан ня, що має ро би ти слідчий, як що свідок вис ло -
вить ба жан ня ско ри с та ти ся цим пра вом? 

Тоді на про шується відповідь, що слідчий має відкла с ти до пит, уз го див ши
зі свідком час, ко ли ос танній змо же при бу ти на до пит з ад во ка том. Про те да не
пи тан ня у КПК не вре гу ль о ва не. Са ме в цьо му по ля гає ак ту альність те ми
досліджен ня.

На на шу дум ку, у діючо му КПК потрібно виз на чи ти по ря док роз’яс нен ня
свідку пра ва на от ри ман ня пра во вої до по мо ги ад во ка та. Крім цьо го, вар то за -
зна чи ти, що під час дії КПК 1960 ро ку вже звер та лась ува га на не обхідність
вре гу лю ван ня про це ду ри роз’яс нен ня свідку та ко го пра ва. Так, Н. Ти то ва
висло ви ла про по зицію, що з «…ме тою на дан ня особі мож ли вості ре аль но ско -
ри с та ти ся своїм пра вом на пра во ву до по мо гу, не обхідно вве с ти до чин но го
КПК Ук раїни нор му, яка б рег ла мен ту ва ла роз’яс нен ня в повістці пра ва на пра -
во ву до по мо гу»[2, с.361].

По ря док здійснен ня вик ли ку виз на че ний у ст. 135 КПК. Осо ба вик ли -
кається до слідчо го, про ку ро ра, слідчо го судді, су ду шля хом вру чен ня повістки
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про вик лик, надіслан ня її по штою, еле к трон ною по штою чи фак симільним
зв’яз ком, здійснен ня вик ли ку по те ле фо ну або те ле гра мою. 

Як з’ясо вується, са ме у цих офіційних пись мо вих до ку мен тах упов но ва -
женій особі, а са ме слідчо му, про ку ро ру, слідчо му судді, су ду слід роз’яс ню ва -
ти свідку йо го пра во на пра во ву до по мо гу ад во ка та. 

Най по ши ренішим спо со бом вик ли ку є повістка, яка яв ляє со бою про це су -
аль ний до ку мент з пись мо вим повідо млен ням про вик лик до слідчо го, про ку -
ро ра, слідчо го судді або су ду, яке ад ре сується кон крет но му учас ни ку криміна -
ль но го про ва д жен ня і в яко му містить ся звер нен ня до свідка з ви мо гою при бу -
ти у виз на че ний час до слідчо го, про ку ро ра, слідчо го судді, су ду для дачі по -
ка зань або для участі у про ве денні інших слідчих дій.

Зміст повістки про вик лик рег ла мен тується ст. 137 чин но го КПК, в якій по -
вин но бу ти за зна че но: 1) прізви ще та по са да слідчо го, про ку ро ра, слідчо го
судді, судді, який здійснює вик лик; 2) най ме ну ван ня та ад ре са су ду або іншої
ус та но ви, до якої здійснюється вик лик, но мер те ле фо ну чи інших за собів
зв’яз ку; 3) ім’я (най ме ну ван ня) осо би, яка вик ли кається, та її ад ре са; 4) най ме -
ну ван ня (но мер) криміна ль но го про ва д жен ня, в рам ках яко го здійснюється
вик лик; 5) про це су аль ний ста тус, в яко му пе ре бу ває вик ли ка на осо ба; 6) час,
день, місяць, рік і місце при бут тя вик ли ка ної осо би; 7) про це су аль на дія (дії),
для участі в якій вик ли кається осо ба; 8) наслідки не при бут тя осо би за вик ли -
ком із за зна чен ням тек с ту відповідних по ло жень, в то му числі і мож ливість за -
сто су ван ня при во ду; 9) пе ред ба чені цим Ко дек сом по важні при чи ни, че рез які
осо ба мо же не з’яви ти ся на вик лик, та на га ду ван ня про обов’язок за зда легідь
повідо ми ти про мож ливість з’яв лен ня;10) підпис слідчо го, про ку ро ра, слідчо -
го судді, су ду, який здійснив вик лик.

Вва жаємо за доцільне до пов ни ти ст. 137 КПК ок ре мим пунк том, у яко му
слід вка за ти, що у повістці про вик лик свідка по вин но бу ти роз’яс не но йо го
пра во з’яви тись на до пит або для участі у про ве денні інших про це су аль них дій
з об ра ним за вла сним ба жан ням ад во ка том. Як що вик лик здійснюється по те -
ле фо ну або те ле гра мою, що пе ред ба че но ст. 135 цьо го Ко дек су, слідчий, про -
ку рор, слідчий суд дя, суд та кож по ви нен роз’яс ни ти свідку за зна че не пра во.

При роз гляді да но го пи тан ня вар то звер ну ти ува гу на криміна ль но-про це -
су аль не за ко но дав ст во інших країн. Так на при клад, у КПК Російської Фе де -
рації та кож не виз на че но про це ду ру роз’яс нен ня свідку пра ва з’яви тись на до -
пит з ад во ка том. То му де які російські на уковці про по ну ють вре гу лю ва ти ви -
щев ка за не пи тан ня. 

Так, В. Се мен цов, Б. Бур гер вис ло ви ли про по зицію до пов ни ти ч. 1 ст. 188
КПК Російської Фе де рації по ло жен ням та ко го змісту: «У повістці свідку та кож
вка зується йо го пра во за про си ти ад во ка та у відповідності з п. 6 ч. 4 ст. 56
цього Ко дек су»[3, с.103]. 

К. Му худіно ва вва жає за не обхідне пе ред ба чи ти роз’яс нен ня свідку пра ва
з’яви ти ся на до пит з ад во ка том без по се ред ньо у повістці про вик лик на до пит.
Нею бу ло за про по но ва но вне сти зміни у До да ток 54 «Повістка про вик лик на
до пит» ст. 476 КПК Російської Фе де рації, який вклю чив до блан ку повістки
про вик лик як свідка на ступ не по ло жен ня: «У відповідності з п. 6 ч. 4 ст. 56
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КПК свідок вправі з’яви ти ся на до пит з ад во ка том, за про ше ним для на дан ня
кваліфіко ва ної юри дич ної до по мо ги»[4, с.23-24].

Слід роз г ля ну ти інший мож ли вий варіант роз’яс нен ня пра ва свідку з’яви -
тись на до пит із ад во ка том. При аналізі ч. 6 ст. 135 КПК з’ясо ва но, що
працівник пра во охо рон но го ор га ну, слідчий, про ку рор мо же осо би с то вру чи ти
свідку повістку про вик лик, од нак, при цьо му свідку має бу ти роз’яс не но пра -
во з’яви тись на до пит з ад во ка том, що не обхідно скла с ти відповідний про то -
кол. Са ме на явність та ко го про то ко лу у ма теріалах криміна ль но го про ва д жен -
ня бу де га рантією слідчо го від мож ли вих безпідстав них зви ну ва чень свідка у
то му, що він не роз’яс нив йо му своєчас но пра во на пра во ву до по мо гу ад во ка -
та.

Вра хо ву ю чи ви ще ви кла де не, про по нуємо до пов ни ти ст.135 КПК нор мою,
яка б місти ла по ло жен ня про те, що при осо би с то му вру ченні свідку працівни -
ком пра во охо рон но го ор га ну, слідчим, про ку ро ром свідку повістки, йо му по -
вин но бу ти роз’яс не не пра во з’яви тись з ад во ка том на до пит або для участі у
іншій про це су альній дії, що має бу ти зафіксо ва но у відповідно му про то колі.

З ме тою на леж но го та своєчас но го про ве ден ня до пи ту слідчий по ви нен за -
зда легідь спла ну ва ти вик лик свідка з та ким роз ра хун ком, щоб у ньо го був до -
статній час на вільний вибір ад во ка та, ук ла дан ня уго ди про на дан ня пра во вої
до по мо ги та яв ку на до пит. Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК свідок по ви нен от -
ри ма ти повістку про вик лик або бу ти повідо мле ним про ньо го іншим шля хом
не пізніше ніж за три дні до дня, ко ли він зо бов’яза ний при бу ти за вик ли ком. 

За зна че ний ви ще по ря док роз’яс нен ня свідку пра ва на пра во ву до по мо гу
ад во ка та є мож ли вим, як що він вик ли кається на до пит. Про те іноді трап ля ють -
ся ви пад ки, ко ли свідка не обхідно до пи та ти не гай но, ко ли він з’явив ся до
слідчо го без вик ли ку. Згідно ч. 1 ст. 224 КПК слідчий мо же до пи та ти свідка за
місцем йо го про жи ван ня, ро бо ти, ліку ван ня. Вра хо ву ю чи такі си ту ації, у чин -
но му криміна ль но му про це су аль но му за ко но давстві доцільно виз на чи ти, яким
чи ном у та ких ви пад ках слідчий зо бов’яза ний за без пе чи ти пра во свідка на от -
ри ман ня пра во вої до по мо ги ад во ка та.

Вар то за ува жи ти, що під час дії КПК 1960 ро ку у юри дичній літе ра турі вже
звер та лась ува га на не обхідність вирішен ня вка за но го пи тан ня. Так, на дум ку
В. Щер би, як що вик лик свідка на до пит не про во див ся, слідчий пе ред про ве -
ден ням до пи ту по ви нен роз’яс ни ти свідку, що він має пра во на от ри ман ня пра -
во вої до по мо ги від ад во ка та під час до пи ту чи про ве ден ня інших слідчих дій
за йо го уча с тю. Про роз’яс нен ня та ко го пра ва слідчий має скла с ти про то кол.
Ко ли свідок відмов ляється від ад во ка та, слідчий про во дить до пит. Як що свідок
ба жає за про си ти ад во ка та для участі у до питі, йо го про ве ден ня слід відкла с ти
на виз на че ний між слідчим та свідком час, але не більше ніж на один день.
Такий строк не обхідний для то го, щоб у свідка був час для звер нен ня до ад во -
ка та, ук ла ден ня з ним уго ди про на дан ня пра во вої до по мо ги та яв ки для участі
у про ве ден ня цієї слідчої дії [5, с. 124]. За га лом вис лов ле на про по зиція на ми
поділяється.

Здійснив ши аналіз да но го по ло жен ня мож на дійти вис нов ку, що як що
слідчий не роз’яс нив свідку пра во з’яви ти ся на до пит з об ра ним за вла сним
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бажан ням ад во ка том та провів до пит, то по ка зан ня, от ри мані від свідка, по -
винні виз на ва ти ся не до пу с ти мим до ка зом. Такі вис нов ки вип ли ва ють зі змісту
ч. 1 ст. 87 КПК. Так, у ч. 1 цієї статті за зна че но, що не до пу с ти ми ми є до ка зи,
от ри мані внаслідок істот но го по ру шен ня прав та сво бод лю ди ни, га ран то ва -
них Кон сти туцією та за ко на ми Ук раїни. Пра во свідка на от ри ман ня пра во вої
до по мо ги га ран то ва но ч. 1 ст. 59 Кон сти туції Ук раїни, п. 2 ч.1 ст. 66 КПК.
Отже, як що слідчий не роз’яс нив свідку да не пра во та провів до пит, от ри мані
по ка зан ня по винні виз на ва ти ся не до пу с ти ми ми. Крім то го, про ку рор має
відре а гу ва ти на та ке по ру шен ня за ко ну вста нов ле ни ми за ко ном за со ба ми. 

На на шу дум ку, ст. 224 чин но го КПК та кож доцільно до пов ни ти по ло жен -
ням про по ря док за без пе чен ня пра ва свідка на от ри ман ня пра во вої до по мо ги
ад во ка та, як що свідок з’явив ся на до пит без вик ли ку або слідчий прий няв
рішен ня до пи та ти йо го за місцем пе ре бу ван ня. 

У п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК вка за но, що по вно ва жен ня ад во ка та що до на дан ня
пра во вої до по мо ги свідку ма ють підтвер д жу ва ти ся згідно з по ло жен ня ми
ст. 50 КПК. Зі змісту да ної статті вип ли ває, що такі по вно ва жен ня по винні
підтвер д жу ва ти ся: 1) свідоцтвом про пра во на за нят тя ад во катсь кою
діяльністю; 2) ор де ром, до го во ром із ад во ка том.

Про те не мож на по го ди тись з по ло жен ням п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК, що по вно -
ва жен ня ад во ка та на на дан ня пра во вої до по мо ги свідку по винні підтвер д жу ва -
ти ся до го во ром. Як з’ясо вується, та ка ви мо га су пе ре чить ст. 22 За ко ну «Про
ад во ка ту ру та ад во катсь ку діяльність» сто сов но до три ман ня ад во катсь кої
таємниці[6]. То му вва жаємо, що ад во ка ту до стат ньо ли ше пред’яви ти слідчо -
му, про ку ро ру, слідчо му судді та су ду ор дер для підтвер д жен ня своїх по вно ва -
жень що до на дан ня свідку пра во вої до по мо ги під час про ве ден ня до пи ту та
інших про це су аль них дій. 

На на шу дум ку, не доліком у чин но му КПК, є те, що у ньо му не виз на чені
пра ва ад во ка та свідка. У п. 2 ч. 1 ст. 66 цьо го Ко дек су йдеться про те, що під
час да ван ня по ка зань та участі у про ве денні інших про це су аль них дій свідок
має пра во ко ри с ту ва ти ся пра во вою до по мо гою ад во ка та, про те у чо му та ка до -
по мо га мо же по ля га ти за ко но дав цем не роз’яс не но.

У да но му ви пад ку вар то звер ну ти ся до криміна ль но-про це су аль но го за ко -
но дав ст ва інших країн. На при клад, ч. 5 ст. 189 КПК Російської Фе де рації рег -
ла мен тує, що як що свідок з’явив ся на до пит з ад во ка том, який за про ше ний
ним для на дан ня юри дич ної до по мо ги, то ад во кат ко ри с тується пра ва ми, пе -
ред ба че ни ми ч. 2 ст. 53 цьо го Ко дек су. Тоб то, зі змісту да ної нор ми мож на
дійти вис нов ку, що ад во кат має пра во да ва ти свідку у при сут ності слідчо го ко -
роткі кон суль тації, ста ви ти з доз во лу слідчо го за пи тан ня свідку, ро би ти пись -
мові за ува жен ня з при во ду пра виль ності та по вно ти за писів у про то колі
слідчої дії. Слідчий мо же відве с ти за пи тан ня ад во ка та, але зо бов’яза ний за не -
с ти відве дені за пи тан ня до про то ко лу [7].

У ст. 92 КПК Ре с публіки Мол до ва за зна че но, що ад во кат свідка має пра во:
1) зна ти, по якій кримінальній справі вик ли ка ний свідок; 2) бу ти при сутнім
про тя гом усь о го ча су про ва д жен ня слідчої дії за уча с тю свідка; 3) за яв ля ти
відвід пе ре кла да чу; 4) по да ва ти за яви; 5) роз’яс ню ва ти свідку йо го пра ва та
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звер та ти ува гу осо би, яка про ва дить слідчу дію, на по ру шен ня ним за ко ну;
6) з доз во лу ор га ну криміна ль но го пе ресліду ван ня звер та ти ся до свідка з пи -
тан ня ми, за ува жен ня ми та на ста но ва ми; 7) за пе ре чу ва ти про ти дій ор га ну
криміна ль но го пе ресліду ван ня та ви ма га ти вне сен ня своїх за пе ре чень у
відповідний про то кол; 8) оз най ом лю ва ти ся з про то ко ла ми слідчих дій, які про -
ве дені за уча с тю свідка, та ви ма га ти вне сен ня до них до пов нень і за ува -
жень[8].

Крім цьо го у КПК Ук раїни 1960 ро ку да не пи тан ня та кож бу ло рег ла мен то -
ва но, од нак ад во кат свідка мав ста тус за хис ни ка і йо го пра ва бу ли чітко виз на -
чені. Так, відповідно до ст.ст. 48 та 167 КПК, у разі участі за хис ни ка, за про ше -
но го свідком для на дан ня йо му пра во вої до по мо ги під час до пи ту чи про ве ден -
ня інших слідчих дій з йо го уча с тю, за хис ник мав пра во: бу ти при сутнім під
час їх про ве ден ня; на да ва ти в при сут ності слідчо го кон суль тації свідку, як що
фак тичні об ста ви ни у справі мо жуть бу ти ви ко ри с тані для криміна ль но го пе -
ресліду ван ня осо би с то са мо го свідка або членів йо го сім’ї чи близь ких ро -
дичів; ста ви ти з доз во лу слідчо го за пи тан ня, що підля га ють за не сен ню до про -
то ко лу для уточ нен ня і до пов нен ня йо го відповідей; за пе ре чу ва ти про ти не за -
кон них дій слідчо го що до по ряд ку про ве ден ня ним до пи ту чи інших слідчих
дій з по си лан ням на нор му за ко ну, яка по ру шується, що підля гає за не сен ню до
відповідно го про то ко лу; ос кар жу ва ти дії слідчо го в по ряд ку, вста нов ле но му
цим Ко дек сом, у разі як що з ха рак те ру і змісту пи тань вип ли ває, що свідок має
до пи ту ва ти ся як підо зрю ва ний.

То му, на на шу дум ку, діючий КПК та кож не обхідно до пов ни ти нор мою, яка
б закріплю ва ла пра ва ад во ка та свідка, а са ме: зна ти, у яко му криміна ль но му
про ва д женні вик ли ка ний свідок; бу ти при сутнім про тя гом усь о го ча су про ва -
д жен ня до пи ту чи іншої про це су аль ної дії за уча с тю свідка; за яв ля ти відвід пе -
ре кла да чу; роз’яс ню ва ти свідку йо го пра ва та звер та ти ува гу слідчо го на по ру -
шен ня за ко ну; у при сут ності слідчо го на да ва ти ко роткі кон суль тації свідку;
ста ви ти з доз во лу слідчо го за пи тан ня свідку; за пе ре чу ва ти про ти не за кон них
дій слідчо го та ви ма га ти вне сен ня за пе ре чень у про то кол; оз най ом лю ва ти ся з
про то ко ла ми про це су аль них дій, які про ве дені за уча с тю свідка; ос кар жу ва ти
дії слідчо го про ку ро ру.

Крім цьо го не обхідно звер ну ти у ва гу на те, що у КПК не виз на че ний по -
ря док до пу с ку ад во ка та до участі у до питі свідка, інших про це су аль них діях,
то му про по нуємо до пов ни ти цей Ко декс нор мою, яка б ре гу лю ва ла та кий до -
пуск із за зна чен ням то го, що слідчий, про ку рор ви но сить по ста но ву, а слідчий
суд дя, суд – ух ва лу. Од нак, пе ред прий нят тям та ко го рішен ня не обхідно пе ре -
ко на ти ся у то му, що відсутні об ста ви ни, які ви клю ча ють участь ад во ка та свід -
ка у криміна ль но му про ва д женні, про те во ни у КПК не виз на чені. Стат тя 78
цьо го КПК виз на чає ли ше об ста ви ни для відво ду за хис ни ка та пред став ни ка. 

То му вва жаємо, що КПК бу ло б доцільно до пов ни ти стат тею «Об ста ви ни,
що ви клю ча ють участь ад во ка та свідка у криміна ль но му про ва д женні», де вар -
то за зна чи ти, що ад во кат не мо же на да ва ти пра во ву до по мо гу свідку при на яв -
ності об ста вин, пе ред ба че них ст. 78 КПК. Крім цьо го, у за про по но ваній статті
доцільно вка за ти, що один і той же ад во кат у криміна ль но му про ва д женні не
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мо же на да ва ти пра во ву до по мо гу двом і більше свідкам, а та кож на да ва ти та -
ку до по мо гу свідку та бу ти за хис ни ком підо зрю ва но го, об ви ну ва че но го,
підсуд но го, пред став ни ком по терпіло го, цивільно го по зи ва ча, цивільно го
відповіда ча.
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ПРА ВО ВА ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КА НОР МО ТВОР ЧОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ
НА РОД НО ГО КОМІСАРІАТУ ФІНАНСІВ УСРР

У статті роз г ля ну то де які істо ри ко-пра вові ас пек ти ор ганізації та діяль ності
дер жав но го фінан со во го апа ра ту, а та кож нор ма тив но-пра вові за са ди нор мо твор чої
діяль ності НКФ УСРР. Шля хом уза галь нен ня нор мо твор чої прак ти ки НКФ УСРР бу ло
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сфор му ль о ва но вис но вок про те, що, здійсню ю чи нор мо твор чу діяльність, НКФ УСРР
ли ше спри яв за без пе чен ню пев но го ре жи му дер жав ної дис ципліни у фінан совій діяль -
ності, тоді, як на підтри ман ня дер жав но го ла ду (політич но го ре жи му) спря мо ву ва ла -
ся дія нор ма тив но-пра во вих актів, яки ми ке ру вав ся сам НКФ УСРР. Та ким чи ном, бу ло
виз на че но ок ремі еле мен ти пра во во го ста ту су На род но го комісаріату фінансів УСРР.
Зо к ре ма, бу ло вста нов ле но, що нор ма тив но-пра вові ак ти, що ви да ва ли ся Нар комфіном
як ак ти-рег ла мен та то ри, бу ду чи спря мо ва ни ми на рег ла мен тацію фінан со вих пра -
вовідно син у мас шта бах цілої ре с публіки, бу ли ак та ми до три ман ня ви щої ком партійної
волі і відігра ли клю чо ву роль у ста нов ленні то таліта риз му.

Клю чові сло ва: Ук раїнська Соціалістич на Ра дянсь ка Ре с публіка (УСРР),На род ний
комісаріат фінансів (Нар комфін, НКФ), нор мо творчість, нор ма тив но-пра во вий акт.

Цым бал В. А. Пра во вая ха рак те ри с ти ка нор мо твор че с кой де я тель но с ти На -

род но го ко мис са ри а та фи нан сов УССР

В ста тье рас смо т ре ны не ко то рые ис то ри ко-пра во вые ас пек ты ор га ни за ции и де -
я тель но с ти го су дар ст вен но го фи нан со во го ап па ра та, а так же нор ма тив но-пра во вые
ос но вы нор мо твор че с кой де я тель но с ти НКФ УССР. Пу тем обоб ще ния нор мо твор че с -
кой прак ти ки НКФ УССР был сфор му ли ро ван вы вод о том, что, осу ще ств ляя нор мо -
твор че с кую де я тель ность, НКФ УССР спо соб ст во вал обес пе че нию оп ре де лен но го ре -
жи ма го су дар ст вен ной дис цип ли ны в фи нан со вой де я тель но с ти, тог да как на под дер -
жа ние го су дар ст вен но го строя (по ли ти че с ко го ре жи ма) на прав ля лось дей ст вие нор -
ма тив но-пра во вых ак тов, ко то ры ми ру ко вод ст во вал ся сам НКФ УССР. Та ким об ра -
зом, бы ли оп ре де ле ны от дель ные эле мен ты пра во во го ста ту са На род но го ко мис са ри -
а та фи нан сов УССР. В ча ст но с ти, бы ло ус та нов ле но, что нор ма тив но-пра во вые ак -
ты, из да ва е мые Нар ком фи ном как ак ты-рег ла мен та то ры, бу ду чи на прав лен ны ми на
рег ла мен та цию фи нан со вых пра во от но ше ний в мас шта бах це лой ре с пуб ли ки, бы ли ак -
та ми со блю де ния выс шей ком пар тий ной во ли и сы г ра ли клю че вую роль в ста нов ле нии
то та ли та риз ма.

Клю че вые сло ва: Ук ра ин ская Со ци а ли с ти че с кая Со вет ская Ре с пуб ли ка (УССР),
На род ный ко мис са ри ат фи нан сов (Нар ком фин, НКФ), нор мо твор че ст во, нор ма тив но-
пра во вой акт.

Tsymbal V. O. Legal characteristic of law-drafting activities of Peoples commissariat

of finances of USSR

The article is dedicated to the analysis of historical and legal aspects of the organization
and legislative activities of the People’s Commissariat of Finance of Ukrainian SSR. By means
of analising the normative practice of PCF of USSR was worded a conclusion that imple-
menting standard setting, PCF of USSR helped to ensure a certain mode of discipline in pub-
lic finance, while the maintenance of public order (political regime) guided the regulations of
PCF of USSR activities. Thus, it was determined the legal status of the specific elements of the
People’s Commissariat of Finance of Ukraine.

Key words: The Ukrainian Socialistic Soviet Republic (USSR), the People’s Commissariat
of Finance (PCF), legislative activities, legal act.

З’ясу ван ня ста ну, по вно ти та до стовірності вив чен ня історії ста нов лен ня й
функціону ван ня апа ра ту ра дянсь кої вла ди в Ук раїні дає підста ви ствер д жу ва -
ти, що, по при до сить ґрун тов не вив чен ня вітчиз ня ни ми та за рубіжни ми вче ни -
ми різно манітних ас пектів ста нов лен ня ра дянсь кої вла ди в Ук раїні (Б. І. Ан д -
ру си шин, Б. М. Бабій, Н. О. Дми т ра се вич, В. М. Ко рець кий, С. В. Куль чиць -
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кий, Л. Л. По та рикіна, О. П. Реєнт, І. К. Ри бал ка, В. Ф. Сол да тен ко, Ю. І. Те ре -
щен ко, П. М. Три губ, І. Б. Усен ко, А. Є.Шев чен ко та ін.), ком плекс не
досліджен ня про це су її фінан со вої діяль ності не здійсню ва ло ся, а от же, ста но -
вить знач ний на уко вий інте рес, оскільки аналіз за зна че ної те ми дає змо гу
відповісти на низ ку пи тань історії ра дянсь кої до би, се ред яких од ним з най ак -
ту альніших за ли шається виз на чен ня при ро ди ра дянсь кої дер жав ності і пра ва.

Нор мо творчість – особ ли вий еле мент ком пе тенції фінан со вих ор ганів.
Вона по ля гає у вста нов ленні за галь них пра вил, роз ра хо ва них на ба га то ра зо ве
(постійне або тим ча со ве) за сто су ван ня і обов’яз ко вих для ор ганізацій,
підприємств, ус та нов та фізич них осіб, яким во ни ад ре со вані, – суб’єктам пра -
вовідно син. Нор мо твор ча діяльність фінан со вих ор ганів – од на з форм
здійснен ня ни ми надвідо мчих по вно ва жень. Вод но час во на про яв ляється у
виданні чис лен них інструкцій і пра вил для ре гу лю ван ня внутрішньовідо мчої
діяль ності1. Юри дичні вла с ти вості індивіду аль них фінан со вих актів виз на ча -
ють їх зв’яз ки з нор мою пра ва. Кож ний з них ви дається з ме тою ре алізації пра -
во вих норм че рез дер жав но-владні при пи си фінан со во-кре дит них ор ганів.
Дер жав но-владні по вно ва жен ня зна хо дять своє юри дич не відо б ра жен ня в
право вих фор мах фінан со вої діяль ності як ви ду уп равлінської, і, перш за все,
у пра во за с то су ванні, яке, відо б ра жу ю чи сутність фінан со вої діяль ності, по ля -
гає у здійсненні індивіду аль них актів фінан со во-кре дит них ор ганів2.

Ре алізу ю чи власні нор мо творчі по вно ва жен ня, Нар комфін УСРР здійсню -
вав де талізацію і до пов нен ня пра во вих актів ви щих ор ганів вла ди та уп рав -
ління в га лузі ве ден ня фінансів, вста нов лю вав пев ний по ря док їх прак тич но го
за сто су ван ня, ре гу лю вав міжга лу зеві уп равлінські відно си ни. На ос нові
поділу нор мо твор чих по вно ва жень ви щих ор ганів дер жав ної вла ди та уп рав -
ління пе ред ба ча ла ся мож ливість і не обхідність де тальнішо го ре гу лю ван ня
Нар ко ма том фінансів пи тань ве ден ня фінансів. Нор ма тивні ак ти, які ви да ва ли -
ся Нар комфіном, ма ли підза кон ний ха рак тер, а відтак – підлег ле, об слу го ву ю -
че ста но ви ще віднос но актів ви щих ор ганів дер жав ної вла ди (ВУЦВК та РНК).
На при клад, у По ло женні про На род ний комісаріат фінансів УСРР в ре дакції
1925 р. вка зу ва ло ся на те, що Нар комфін, без по се ред ньо підпо ряд ко ву ю чись
РНК УСРР та ВУЦВК, про во дить фінан со ву ро бо ту на те ри торії УСРР на ос -
нові за галь но со юз но го за ко но дав ст ва, за ко но дав ст ва УСРР, ди рек тив НКФ
СРСР3. У цьо му ви пад ку є привід при слу ха ти ся до твер д жен ня М. В. Че бан,
яка, спи ра ю чись на виз на чен ня, ак ту аль не для вітчиз ня но го адміністра тив но го
пра ва вже півто ра де ся тиріччя, ха рак те ри зує індивіду аль ний фінан со во-пра во -
вий акт як од но сто рон ню во льо ву влад ну дію фінан со во-кре дит но го ор га ну
(йо го по са до вої осо би) з ре алізації норм фінан со во го пра ва відповідно до за -
ко ну у зв’яз ку з кон крет ною спра вою, що ви ни кає в про цесі ре алізації цим ор -
га ном влас них по вно ва жень і при во дить до ви ник нен ня, зміни або при пи нен -
ня кон крет них фінан со вих пра вовідно син4.

Нор мо твор чу функцію Нар комфін УСРР, як і Нар комфін СРСР, здійсню вав
як на підставі закріпле них за ни ми спеціаль них по вно ва жень, так і в по ряд ку
де ле гу ван ня, на ос нові ок ре мих за конів і по ста нов. 

Власні або ком пе тенційні нор мо творчі по вно ва жен ня за зви чай закріплю ва -
ли ся в по ло жен нях про Нар комфін5, де за зна ча ло ся, з яких пи тань во ни мог ли
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прий ма ти нор ма тивні пра вові ак ти. Не всі відно си ни, що ви ни ка ють у га лузі
ве ден ня фінансів, по тре бу ва ли закріплен ня у та ких по ло жен нях. Важ ли во го
зна чен ня з точ ки зо ру юри дич ної техніки у зв’яз ку з цим на бу ва ла про бле ма
виділен ня із за галь ної су куп ності тих відно син, юри дич не закріплен ня яких
без по се ред ньо у по ло женні про Нар комфін бу ло б доцільним.

За га лом ком пе тенційні нор мо творчі по вно ва жен ня ма ють си с те ма тич ний
ха рак тер, мо жуть здійсню ва ти ся при на станні пев них подій, без до дат ко во го
до ру чен ня ви щих ор ганів. Не обхідно відзна чи ти ту об ста ви ну, що, ви да ю чи
нор ма тивні ак ти в ме жах влас ної ком пе тенції, Нар комфін УСРР тим са мим
здійсню вав ре гу лю ван ня діяль ності як підпо ряд ко ва них фінан со вих ор ганів,
так і інших суб’єктів фінан со вих пра вовідно син, які здійсню ва ли фінан со ву
діяльність6. Так, відповідно до Ста ту ту НКФ, за твер д же но го по ста но вою
ВУЦВК УСРР від 12 черв ня 1929 р., Бю д жет ним уп равлінням здійсню ва ли ся
роз роб ка за ко но про ектів, інструкцій, пра вил скла дан ня, роз гля ду, за твер д жен -
ня і ви ко нан ня дер жав но го бю д же ту УСРР, скла дан ня вис новків що до бю д жет -
них пи тань інших відомств7.

На відміну від влас них по вно ва жень, де ле гу ван ня має ра зо вий ха рак тер;
при цьо му вищі ор га ни по кла да ють на підпо ряд ко вані пев ний обов’язок і на -
да ють йо му од но ра зо ве пра во прий ня ти пев ний нор ма тив ний акт.

Де ле гу ван ня нор мо твор чих по вно ва жень Нар ко ма тові фінансів УСРР на -
бу ва ло по ши рен ня у зв’яз ку зі зро с тан ням склад ності дер жав но го уп равління,
ве ли ким об ся гом ро бо ти, ви ко ну ва ної ор га на ми за галь ної ком пе тенції, а та кож
не обхідністю спеціаль них знань – фак то ра ми, зу мов ле ни ми не пом. При де ле -
гу ванні, на відміну від про сто го до ру чен ня, Нар комфін УСРР от ри му вав такі
пра во творчі по вно ва жен ня, яких раніше у ньо го не бу ло. Але на прак тиці ра -
зові до ру чен ня ВУЦВК і РНК УСРР ста но ви ли юри дич ну ба зу для вне сен ня
змін та пе ре ви дан ня ос танніми нор ма тив них актів8.

Ве ли ку пи то му ва гу ма ли нор ма тивні ак ти, прий няті Нар комфіном на ос -
нові ок ре мих за конів, указів і по ста нов. У цих ак тах пе ред ба чав ся пря мий
обов’язок Нар комфіну УСРР ви да ва ти пев ний нор ма тив ний акт. При цьо му
трап ля ли ся ви пад ки, ко ли ор га ни за галь ної ком пе тенції да ва ли Нар комфінові
УСРР роз по ря д жен ня про по втор не ви дан ня (пе ре ви дан ня) нор ма тив но го ак та
в ме жах йо го за галь ної ком пе тенції, вста нов ле ної відповідни ми по ло жен ня ми
про Нар комфін. Так, відповідно до про то ко лу засідан ня РНК УСРР від 2 бе рез -
ня 1922 р. Упов нар комфіну бу ло до ру че но у три ден ний строк на да ти усім нар -
ко ма там інструкції що до скла дан ня ко ш то рисів. Упов нар комфін, у свою чер гу,
був зо бов’яза ний от ри ма ти відповідні інструкції від Нар комфіну РСФРР.
Інструкції за твер д жу ва ли ся Ко легією НКФ9.

Вва жаємо за не обхідне звер ну ти ува гу на те, що в нор мо творчій прак тиці
ра дянсь ких уря до вих ус та нов пев но го юри дич но-технічно го прий о му, який
доз во ляв би відрізни ти ви пад ки де ле гу ван ня від пря мих ди рек тив, не існу ва -
ло. Пра во прий нят тя Нар комфіном УСРР у ме жах влас ної ком пе тенції нор ма -
тив них актів з пи тань фінан со во-бю д жет но го пла ну ван ня та фінан су ван ня на -
род но го гос по дар ст ва, по ряд ку об чис лен ня і ви лу чен ня пла тежів до бю д же ту,
ве ден ня бух гал терсь ко го обліку та скла дан ня звітності про ви ко нан ня ре с -
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публікансь ко го бю д же ту УСРР об ме жу ва ло ся обов’яз ком ви ко нан ня ди рек тив
ви щих ор ганів що до скла дан ня про ектів нор ма тив но-пра во вих актів.

Важ ли вим на пря мом нор мо твор чості Нар комфіну бу ли роз роб ка й за твер -
д жен ня ста вок пла тежів і нор ма тивів, а та кож форм ок ре мих до ку ментів (форм
пла но вих ба лансів до ходів і ви т рат то що), вста нов лен ня по ряд ку їх скла дан ня,
роз роб лен ня ста вок ок ре мих по датків. Найз начнішу пи то му ва гу ма ли нор ма -
тивні ак ти Нар комфіну УСРР що до по ряд ку, термінів, розмірів об чис лен ня і
над хо д жен ня дер жав них при бутків УСРР. 

Вар то та кож відзна чи ти, що Нар комфіном УСРР ви да ва ла ся знач на
кількість нор ма тив них актів з пи тань, що ви хо ди ли по за межі йо го ви нят ко во -
го відан ня. У та ких ви пад ках ма ла місце спільна нор мо творчість Накр комфіну
з інши ми нар ко ма та ми. Нар комфін брав участь у прий нятті нор ма тив них актів
у сфері ціно у тво рен ня, за твер д жен ня форм фінан со вих планів і вста нов лен ня
по ряд ку їх скла дан ня, спільно з Держ пла ном виз на чав ме то до логію скла дан ня
ва лют них планів і звітів про їх ви ко нан ня, спільно з ВЦРПС вста нов лю вав по -
ря док ве ден ня бух гал терсь ко го обліку та звітності з дер жав но го соціаль но го
стра ху ван ня, спільно з Нар ком зе мом роз роб ляв про ек ти вста нов лен ня платні
за сільсько го с по дарські зна ряд дя то що10.

Участь у здійсненні кон тро лю за до три ман ням фінан со во го за ко но дав ст ва
бра ли та кож пра во охо ронні ор га ни, зо к ре ма Про ку ра ту ра УСРР, яка відно шен -
ням НКЮ УСРР ч. 42421-35173 від 16 груд ня 1925 р. ре ко мен ду ва ла всім ок -
руж ним про ку ро рам відповідно до По ло жен ня про про ку рорсь кий до гляд
здійсню ва ти такі за хо ди: не ухиль ний на гляд за ви ко нан ням і до три ман ням ус -
та но ва ми бю д жет ної дис ципліни та своєчас не над си лан ня звітних ма теріалів
до ор ганів фінкон т ро лю; розсліду ван ня в по за чер го во му по ряд ку справ про по -
ру шен ня вка за них при писів, то що11.

Прий нят тя спільних за галь но обов’яз ко вих актів відо б ра жає щільне пе ре -
плетіння ком пе тенції різних ор ганів уп равління, особ ли во міжга лу зе вих, і є
спо со бом взаємної ко ор ди нації їхніх спільних дій у вирішенні пев них пи тань.
Здійснен ня Нар комфіном УСРР нор мо твор чої діяль ності спільно з інши ми
нар ко ма та ми і відом ст ва ми бу ло пов’яза не з тим, що він пе ре важ но ви ко ну вав
міжга лу зеві, пла но во-ко ор ди наційні функції, і зміст пи тань спільно прий ня тих
актів од но час но вхо див як до ком пе тенції НКФ, так і до ком пе тенції інших ор -
ганів уп равління. Не обхідність прий нят тя Нар комфіном УСРР ок ре мих нор ма -
тив но-пра во вих актів спільно з інши ми ор га на ми вла ди, як і ви дан ня ним нор -
ма тив но-пра во вих актів в індивіду аль но му по ряд ку, до сить ча с то вста нов лю -
ва ла ся роз по ря д жен ня ми ви щих ор ганів вла ди ре с публіки12.

Нор мо твор ча діяльність НКФ УСРР зна хо ди ла про яв та кож у пи тан нях на -
дан ня зго ди на прий нят тя пра во вих актів та вирішен ня в них тих чи тих пи тань
інши ми ор га на ми уп равління. Уз го д жен ня ма ло місце тоді, ко ли по ру ше не пи -
тан ня яки мось чи ном вхо ди ло до ком пе тенції Нар ко ма ту фінансів. Та ке уз го д -
жен ня зі спеціаль ни ми ор га на ми фінан со вої ком пе тенції вар то пов’язу ва ти з
тим, що на ос танні по кла да ло ся за вдан ня за галь но го керівництва фінан со вою
діяльністю, яка має універ саль ний ха рак тер. Ще в ленінсько му про екті по ста -
но ви «Про підго тов ку засідань Рад нар ко му» пер ших років ра дянсь кої вла ди
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вка зу ва ло ся на те, що при вне сенні на роз гляд Рад нар ко му то го чи іншо го пи -
тан ня бу ло не обхідно в пер шу чер гу вка за ти, «чи за пи та но відом ст во фінансів
(Комісаріат фінансів + кон троль), як що спра ва сто сується ви т рат і асиг ну -
вань»13.

Да ю чи вис нов ки на про ек ти актів уп равління, Нар комфін по ви нен був на -
сам пе ред здійсню ва ти кон троль за їх відповідністю рішен ням партії та уря ду з
фінан со вих пи тань. У влас них вис нов ках Нар комфін міг ви кла да ти свої дум -
ки, про по зиції і за ува жен ня що до змісту роз г ля ну тих актів, про їх до пов нен ня
або про ви лу чен ня з них де я ких по ло жень, які, од нак до сить рідко впли ва ли на
прий нят тя нор ма тив но-пра во вих актів (особ ли во тих, що сто су ва ли ся бю д жет -
них прав УСРР). Як що ж при уз го д женні ре алізо ву ва ли ся надвідомчі по вно ва -
жен ня Нар комфіну, ма ло місце од но сто роннє во ле ви яв лен ня, га ран то ва не пра -
вом ве то що до про ектів рішень, пред став ле них га лу зе ви ми ор га на ми.

Та ким чи ном, власні нор мо творчі по вно ва жен ня НКФ УСРР здійсню вав
шля хом роз роб ки де к ретів і по ста нов у га лузі фінансів для вне сен ня до ви щих
ор ганів вла ди УСРР де к ретів і по ста нов з фінан со вих пи тань, а та кож їх про -
ектів, що вип ли ва ли із за галь но со юз ної дер жав ної політи ки, на дан ня в ме жах
йо го ком пе тенції вис новків на про ек ти де к ретів та по ста нов, що вно си ли ся
інши ми нар ко ма та ми до за ко но дав чих ор ганів УСРР14. Од нак ба га то пла но вий
ха рак тер уп равлінської діяль ності, що вип ли вав зі взаємодії Нар комфіну з
інши ми суб’єкта ми фінан со вих пра вовідно син, спри чи няв ви ник нен ня цілої
низ ки до дат ко вих форм нор ма тив них актів. До та ких форм, що не пе ред ба ча -
ли ся за ко но дав ст вом, мож на відне с ти ли с ти, по ло жен ня, ме то дичні вказівки,
пра ви ла, то що. Та ку різно манітність форм нор ма тив них актів мож на по яс ни ти
відмінно с тя ми у змісті і сту пені важ ли вості пи тань, що вирішу ва ли ся Нар ко -
ма том фінансів. Але до сить ча с то при виз на ченні форм ви дан ня нор ма тив них
актів в НКФ УСРР не вра хо ву ва ли ся кри терії, на ос нові яких мож на бу ло б
обґрун то ва но відне с ти нор ма тив ний акт до ран гу інструкції або по ло жен ня, в
од но му ви пад ку, та інструк тив но го ли с та або пра ви ла – в іншо му. Зо к ре ма,
прак ти ка оформ лен ня нор ма тив но-пра во вих актів у ви гляді листів ство рю ва ла
плу та ни ну в про цесі си с те ма ти зації за ко но дав ст ва і, як наслідок – у про цесі
йо го по даль шо го ви ко ри с тан ня.

Як що про тя гом періоду воєнно го ко мунізму та пер ших років не пу на те ри -
торії УСРР вво ди ло ся в дію фінан со ве за ко но дав ст во РРФСР, то пізніше при
підго товці най важ ливіших нор ма тив них актів со юз но го зна чен ня НКФ СРСР
над си лав їх про ек ти на об го во рен ня в нижчі лан ки влас ної си с те ми, а та кож
тим дер жав ним ор га нам, які бу ли пов’язані з йо го діяльністю. Про по зиції що -
до про ектів най важ ливіших на казів, пра вил та інструкцій роз гля да ли ся на
засідан нях ко легії Нар комфіну. За зви чай та ко му роз гля дові підля га ли про по -
зиції що до вдо с ко на лен ня ме то ди ки фінан со во-бю д жет но го пла ну ван ня та
фінан су ван ня на род но го гос по дар ст ва, ме то до логії бух гал терсь ко го обліку та
звітності на підприємствах, в ус та но вах і ор ганізаціях.

Ви хо дя чи з ви кла де но го, мож на дійти вис нов ку про те, що, здійсню ю чи
нор мо твор чу діяльність, Нар комфін ли ше спри яв за без пе чен ню пев но го ре жи -
му дер жав ної дис ципліни у фінан совій діяль ності, тоді, як на підтри ман ня дер -
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жав но го ла ду (політич но го ре жи му) спря мо ву ва ла ся дія нор ма тив но-пра во вих
актів, яки ми ке ру вав ся сам Нар комфін. Охоп лю ю чи нор ма тив ним ре гу лю ван -
ням діяльність га лу зе вих ор ганів уп равління, підприємств, ус та нов та ор -
ганізацій, пов’яза них із ве ден ням фінансів, фінан сові ор га ни тим са мим
закріплю ва ли еко номічну політи ку дер жа ви «для усу нен ня будь-якої мож ли -
вості відхи лен ня від неї»15. От же, нор ма тив но-пра вові ак ти, що ви да ва ли ся
НКФ УСРР як ак ти-рег ла мен та то ри, бу ду чи спря мо ва ни ми на рег ла мен тацію
фінан со вих пра вовідно син у мас шта бах цілої ре с публіки, бу ли ак та ми до три -
ман ня ви щої ком партійної волі і відігра ли клю чо ву роль у вста нов ленні то -
таліта риз му.

1. Ана нов И. Н. Очер ки фе де раль но го уп рав ле ния СССР (На род ные ко мис са ри а ты
со ю за ССР) – Л.–М.: Го сиз дат., 1925. – С. 104. 2. За галь на те орія дер жа ви і пра ва:
підруч ник для студ. юрид. спец. вищ. навч. за кладів / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Рад чен -
ка, О. В. Пе т ри ши на. – Харків: Пра во, 2002. – 432 с. 3. Кон стан ти но ва Ю. Ис то рия фи -
нан сов СССР: учеб. по со бие. – М.: Мзд-во ВЗФЭИ, 1987. – 101 с. 4. Че бан В. М. Пра -
вові фор ми фінан со вої діяль ності: ав то реф. дис. ... канд. юрид. на ук: спец. 12.00.07. – К.,
1998. – С. 155. 5. Цен т раль ний дер жав ний архів ви щих ор ганів вла ди і уп равління
України (ЦДА ВО Ук раїни). – Ф. 30 (Міністер ст во фінансів). – Оп. 1. – Спр. 252. –
Арк. 310. 6. ЦДА ВО Ук раїни. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 3161. – Арк. 98. 7. ЦДА ВО
України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 3361. – Арк. 17. 8. ЦДА ВО Ук раїни. – Ф. 30. – Оп. 1. –
Спр. 3410. – Арк. 105. 9. Фи нан со вый бюл ле тень / Ор ган Нар ком фи на УССР, Все укр.
кон то ры Гос бан ка и Укр гос ст ра ха. – Х.: Изд. НКФ УССР, 1926. – № 29. – 25 с.
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Н. М. ПАР ХО МЕН КО,
вчений секретар Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук

ПІДСУМ КИ НА УКО ВОЇ ТА НА УКО ВО-ОР ГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 
ІНСТИ ТУ ТУ ДЕР ЖА ВИ І ПРА ВА ім. В.М. КО РЕЦЬ КО ГО НАН УК РАЇНИ

У 2012 РОЦІ

Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни є провідною на -
уко вою ус та но вою юри дич но го профілю в Ук раїні. 

Ос новні досліджен ня Інсти ту ту пов’язані з ви ко нан ням 12 пла но вих
тем, з яких 9 бу ли за вер шені у 2012 році. Найбільш ва го ми ми підсум ка ми
здійсне них у 2012 році дослідниць ких робіт є на укові ре зуль та ти, одер жані по
9-м за вер ше ним пла но вим те мам, а са ме: Про бле ми пра во ро зуміння в кон -
тексті ре алізації пра ва в умо вах де мо кра тич но го роз вит ку. На ук. кер. –
д.ю.н., проф. Оніщен ко Н.М. Термін ви ко нан ня – ІІІ кв. 2010 – ІІ кв.2012. Ви -
ко навці: д.ю.н., проф. Н.М. Оніщен ко, д.ю.н., проф. О.В. Зай чук, д.ю.н., проф.
Н.М. Пар хо мен ко, к.ю.н. Т.І.Та ра хо нич, к.ю.н. О.Л. Богініч, к.ю.н. О.Л. Льво -
ва, к.ю.н. Л.О. Ма ка рен ко, к.ю.н. В.Ю. Ва сець кий, к.ю.н. О.В. Стрель цо ва,
к.ю.н., проф. С.В. Бо б ров ник д.ю.н., проф. Є.Б. Куб ко, член-кор. НАН Ук раїни
В.Ф. Сірен ко, к.ю.н. Сунєгін С.О. 

Ме тою досліджен ня бу ло з’ясу ван ня своєрідності пра ва як особ ли во го ба -
га то вимірно го яви ща та уза галь нен ня існу ю чих підходів до йо го ро зуміння і
виз на чен ня. Про ве де не досліджен ня доз во ли ло роз г ля ну ти та обґрун ту ва ти:

– за гальні за са ди ти по логії пра ва, що скла дається, при наймні, з: нор ма -
тивістсько го і соціологічно го підходів, те орії при род но го пра ва, філо софсь ко -
го ро зуміння пра ва та інте г ра тив ної юри с пру денції. Не за пе ре чу ю чи важ ли -
вості кож но го з цих на прямів і не обхідності їх досліджен ня, ав то ри на го ло шу -
ють, що по шу ки єди но го або «аб со лют но го» виз на чен ня пра ва, яке зре ш тою
врівно ва жи ло б су пе реч ки між прибічни ка ми вка за них на прямів та підходів до
пра ва, не до сяг ли своєї ме ти. В цьо му кон тексті на го ло ше но, що пра во –
універ саль ний ре гу ля тор, але не універ саль на кон стан та. В од них пра во вих си -
с те мах доміну ють одні ри си пра ва, в інших більш рельєфни ми є інші. То му з
ме тою аналізу не стільки «все за галь ності» пра ва, скільки з ме тою з’ясу ван ня
своєрідності цьо го яви ща, роз гля да ють ся: ви то ки пра ва (з ура ху ван ням дії в
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тій чи іншій пра вовій си с темі); по сту ла ти пра ва (зв’язок з пев ни ми мо раль ни -
ми ка но на ми суспільства); прин ци пи пра ва у кон крет но му соціумі; функції
пра ва (йо го ре зуль та тивність та дієвість);

– для прак тич но го ос мис лен ня ре зуль татів те о ре тич но го по шу ку бу ла за -
про по но ва на «ди хо томія» вив чен ня пра ва, що тор ка ла ся, з од но го бо ку, різних,
існу ю чих у су час но му пра во во му полі, дефініцій ка те горії «пра во», з іншо го –
відмінно с тей «сутнісно го на ван та жен ня», «на си чен ня» цієї ка те горії в різних
пра во вих роз вит ках. У зв’яз ку з цим, був за про по но ва ний важ ли вий ра курс су -
час но го те о ре тич но го роз гля ду, що вклю чає дві взаємо о бу мов лені скла дові:
ево люцію терміно-по нят тя «пра во»; ево люцію сутнісно го «на си чен ня» пра ва
як яви ща соціаль ної діяль ності;

– ви о крем ле но, що важ ли вим ас пек том на уко во го досліджен ня пра ва є виз -
на чен ня йо го сут ності, при ро ди та при зна чен ня, пізнан ня яких є не мож ли вим
без аналізу ос нов них ха рак те ри с тик пра ва, се ред яких йо го вла с ти вості
об`єктив но го ха рак те ру. До ве де но відмінність вла с ти во с тей пра ва від йо го оз -
нак, оскільки їх ото тож нен ня є наслідком логіко-гно се о логічної по мил ки;

– обґрун то ва но особ ли ве зна чен ня вла с ти во с тей пра ва в ме жах кон цепцій
або типів пра во ро зуміння як ви ра зу пра во вих ідей, скон цен т ро ва них на вко ло
провідно го по ло жен ня, яке за без пе чує фор му ван ня уяв лень що до сут ності та
при зна чен ня пра ва. У кон тексті по зи тивістсько го пра во ро зуміння дослідже но
такі вла с ти вості пра ва: за галь на нор ма тивність пра ва як ре гу ля тив ної си с те ми;
чіткість змісту пра ва як підста ва виз на чен ня меж сво бо ди; дер жав на га ран то -
ваність як ос но ва за без пе чен ня пра во по ряд ку. Ос нов ни ми вла с ти во с тя ми пра -
ва в ас пекті при род но-пра во во го ти пу пра во ро зуміння є: відо б ра жен ня при -
род них прав лю ди ни як вихідна фор ма бут тя пра ва; спра вед ливість та пра во ва
рівність як за со би за без пе чен ня про порційності пра ва; вер хо вен ст во пра ва та
пра во во го за ко ну як фор ма про яву сут ності пра ва;

– з ог ля ду на філо софські кон цеп ти Б. Кістяківсько го, В. Со ловй о ва та А.
Ящен ко удо с ко на ле но ро зуміння син те тич ної те орії пра ва, що виз на чається як
гар монійна, зба лан со ва на єдність (син тез) ос нов них сутнісних ха рак те ри с тик
та про явів пра ва (сво бо ди, спра вед ли вості, рівності, мо ралі) як ба га то г ран но -
го яви ща, врівно ва же не знан ня про яке має ста ти ос но вою нор ма тив ної діяль -
ності дер жа ви;

– до ве де но зна чен ня та вплив син те тич ної (інте г ра тив ної) те орії пра ва на
су час ну юри дич ну на уку та прак ти ку, зо к ре ма: прин ци пи, на яких во на по бу -
до ва на (гар монія та єдність), та її ме та (роз крит тя сут ності та при зна чен ня
пра ва) на да ють мож ливість співісну ва ти різно манітним пра во вим кон цепціям,
які зба га чу ють ідею пра ва та йо го зміст; такі при род но-пра вові іде а ли, як ос -
но во по ложні пра ва лю ди ни, прин цип вер хо вен ст ва пра ва та ін. по тре бу ють як
те о ре тич но го обґрун ту ван ня, так і їх юри дич но го за без пе чен ня;

– впер ше у вітчиз няній літе ра турі виз на че но по нят тя «ано малія пра ва», під
якою ро зуміється не га тив не яви ще пра во во го дис ба лан су, що по ру шує ко рис -
ну міру й за галь но прий няті стан дар ти у сфері пра ва, зо к ре ма, ос но во по лож них
прав лю ди ни, ніве лю ю чи гар монійну єдність різно манітних при род них про -
явів пра ва та інте ре су, спо тво рю ю чи, та ким чи ном, сфор мо ва не істо рич не ро -
зуміння суспільної мо ралі;
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– про аналізо ва но фе но мен пра во вої куль ту ри крізь приз му соціаль ної
цінності пра ва, у зв’яз ку з цим: пра во ва куль ту ра виз на чається як су купність
до сяг нень суспільства, йо го соціаль них груп у сфері ре гу лю ван ня суспільних
відно син, яке за без пе чує вер хо вен ст во пра ва в суспільно му житті, тоб то па ну -
ван ня прин ципів спра вед ли вості й гу манізму, за хи с ту прав і сво бод лю ди ни, її
честі та гідності, ре аль не за без пе чен ня прав лю ди ни як най ви щої соціаль ної
цінності. Усвідо млен ня цінності пра ва має бу ти пов’яза но з усвідо млен ням
цінності лю ди ни;

– дослідже но до к т ри нальні підхо ди до ро зуміння євро пейсь ко го пра ва: в
рам ках пер шо го підхо ду терміном «євро пейсь ке пра во» по зна чається су -
купність юри дич них норм, які ут во рю ють ся і діють у ме жах пра во вих си с тем
євро пейсь ких дер жав. У да но му ви пад ку «євро пейсь ке пра во» ви с ту пає уза -
галь ню ю чим по нят тям що до всієї сім’ї національ них пра во вих си с тем ок ре -
мих дер жав Євро пи; в ме жах дру го го підхо ду під євро пейсь ким пра вом ро -
зуміють си с те му пра во вих норм, які ре гу лю ють суспільні відно си ни в рам ках
Євро пейсь ко го Со ю зу, тоб то, євро пейсь ке пра во і пра во ЄС роз гля да ють ся ни -
ми як то тожні, си нонімічні по нят тя. Третє зна чен ня євро пейсь ко го пра ва по -
стає як ча с ти на міжна род но го пра ва, йо го регіональ на підси с те ма. Чет вер тий
підхід виз на чає євро пейсь ке пра во як су купність пра во вих норм, які є спільни -
ми для всіх або, при наймні, більшості євро пейсь ких дер жав і на родів. Євро -
пейсь ке пра во у цьо му ро зумінні ви с ту пає як спільне пра во Євро пи – за галь -
ноєвро пейсь ке пра во – на про ти ва гу національ но му пра ву ок ре мих дер жав або
міжна род но му пра ву, що діє на універ саль но му рівні;

– вста нов ле но, що мо раль ний вимір пра ва не доцільно об ме жу ва ти ли ше
при род но-пра во вим ти пом пра во ро зуміння, оскільки в та ко му ви пад ку по за
сфе рою мо ралі за ли шається низ ка важ ли вих пи тань, які не мож ли во виріши ти
ли ше за до по мо гою пра во вих за собів (на при клад, ви о крем лен ня мо раль них
кри теріїв нор ма тив но го об ме жен ня прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на, мо -
раль не на си чен ня змісту відповідних пра во ре алізаційних дій то що);

– до ве де но, що мо ральні ас пек ти ре алізації пра ва ма ють певні особ ли вості
сво го про яву за леж но від форм та кої ре алізації. Так, на при клад, як що має
місце ре алізація пра ва у формі ви ко ри с тан ня суб’єктив них прав, то мо раль на
ви хо ваність осо би дає змо гу уник ну ти та ко го соціаль но шкідли во го яви ща, як
зло вжи ван ня пра вом; як що ж пра во ре алізується че рез ви ко нан ня юри дич них
обов’язків або до три ман ня юри дич них за бо рон, то ви со кий рівень мо раль ної
свідо мості суб’єкта ре алізації за без пе чує мак си маль но ко рис ну дієвість ви ко -
на но го юри дич но го обов’яз ку чи до три ма ної за бо ро ни; відповідні особ ли вості
ма ють і мо ральні ас пек ти ре алізації пра ва у формі за сто су ван ня, що пов’язані,
на сам пе ред, з особ ли вим місцем та зна чен ням цієї влад но-ор ганізаційної фор -
ми ре алізації пра ва;

– впер ше в кон тексті те орії прав лю ди ни дослідже но ро зуміння «но вих
прав» лю ди ни як ано малію су час но го пра ва, що є пря мим про явом по ру шен ня
ко рис ної міри та стан дар ту, що руй нує ос но ви суспільної мо ралі, хри с ти янсь -
кої зо к ре ма;

– зроб ле но вис но вок що до не обхідності пе ре гля ду іде о ло га ми «роз бу до ви
дер жа ви» кон цепції «фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства», яка за без пе -
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чить підпо ряд ку ван ня дер жа ви суспільству, уне мож ли вить ви пад ки по ру шен -
ня прав гро ма дян з бо ку дер жав них ор ганів;

– зроб ле но вис но вок про ре алізацію у пра вовій си с темі Ук раїни по ло жень
ан т ро по логічної те орії пра ва у ви гляді функціону ван ня «пра ва си ли» як пев -
них пе ре ваг ок ре мих індивідів у об ра них ни ми ви дах діяль ності, за про по но -
вані за хо ди з мінімізації про явів «пра ва си ли» в політичній, еко номічній та
пра вовій си с те мах су час но го ук раїнсько го суспільства;

– за про по но вані за хо ди з удо с ко на лен ня інсти туційно го ме ханізму дер жа -
ви в кон тексті підви щен ня її відповідаль ності за ви ко нан ня її функцій.

Впро ва д жен ня ре зуль татів:
1. Ру ко пис ко лек тив ної мо но графії «Національні тен денції та міжна род ний

досвід су час но го пра во ро зуміння». – К.: Юри дич на дум ка, 2013. – пе ре да но до
дру ку.

2. Пра вові си с те ми су час ності: на вчаль ний посібник для магістрів пра ва /
Відп. ред. Ю. С. Шем шу чен ко. – К.: Вид-во «Юри дич на дум ка», 2012. – 492 с. 

3. Аль ма нах пра ва. Пра во ро зуміння та пра во ре алізація: від те орії до прак -
ти ки. Ви пуск 2. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
2011. – 316 с.

Крім то го, за ре зуль та та ми ви ко нан ня те ми вий ш ло дру ком 152 статті, те зи
до повідей на на уко во-прак тич них кон фе ренціях, круг лих сто лах то що. 

Про тидія зло чи нам у сфері служ бо вої діяль ності (криміно логічні,
криміна ль но-пра вові і криміна ль но-про це су альні про бле ми). На ук. кер. –
д.ю.н., проф. Ко с тен ко О.М. Термін ви ко нан ня – І кв. 2010 – ІІ кв. 2012. Ви ко -
навці: д.ю.н., проф. О.М. Ко с тен ко, к.ю.н. М.І. Сірий, к.ю.н. О.О. Ква ша,
к.ю.н. С.В. При луць кий, к.ю.н. А.В. Ландіна, к.ю.н. А.С. Нер се сян, к.ю.н.
В.Н. Ку бальсь кий, к.ю.н. С.Є. Дідик, к.ю.н. Л.Г. Коз люк.

На підставі про ве де но го досліджен ня зроб ле но на ступ ний за галь ний вис -
но вок: вихід Ук раїни з кри зи, яка ура зи ла політич ну, еко номічну, пра во ву, мо -
раль ну сфе ри суспільно го жит тя, не мо же відбу ти ся без адек ват ної про тидії
зло чин ності в Ук раїні, яка є зло чинністю кри зо во го ти пу. То му про тидія служ -
бовій зло чин ності в Ук раїні має бу ти мо дернізо ва на та ким чи ном, аби бу ти
адек ват ною са ме кри зо во му ти пу сьо годнішньої зло чин ності в Ук раїні. Для
цьо го про по нується, зо к ре ма, на ступ не: 

1. В Ук раїні слід ре фор му ва ти криміна ль ну юс тицію на ос нові впро ва д -
жен ня у прак ти ку кон цепції «ак тив ної криміна ль ної юс тиції» (замість на яв ної
сьо годні «па сив ної юс тиції»). Ця кон цепція по ля гає у на ступ но му. Діяльність
дер жав них ор ганів, упов но ва же них на про тидію зло чин ності, має бу ти спря -
мо ва на на ак тив не ви яв лен ня зло чин них про явів у всіх сфе рах суспільно го
жит тя шля хом за сто су ван ня для цьо го не ли ше інстру ментів криміна ль ної юс -
тиції, а й інстру ментів, що є в ар се налі су час них соціаль них тех но логій. Зо к -
ре ма, це сто сується та ко го інстру мен ту як ме тод «аналітич но го скринінгу»
служ бо вої зло чин ності, у то му числі ко рупційної зло чин ності, яка є різно ви -
дом служ бо вої зло чин ності. Цей ме тод по ля гає у то му, щоб за до по мо гою
аналізу соціаль них (політич них, еко номічних, пра во вих, мо раль них) явищ, що
ма ють місце у суспільно му житті, іден тифіку ва ти служ бо ву зло чинність, тоб -
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то ви я ви ти оз на ки ура же ності нею тих чи інших сфер суспільно го жит тя. На
підставі цієї іден тифікації мож на бу де за без пе чи ти ак тив ну фор му ре а гу ван ня
вже за со ба ми криміна ль ної юс тиції на зло чинні про яви. Крім то го, слід за зна -
чи ти, що кон цепція «ак тив ної криміна ль ної юс тиції» відкри ває простір для за -
сто су ван ня соціаль них тех но логій у про тидії служ бовій зло чин ності, вклю ча -
ю чи ко рупційну зло чинність. 

Ще од ним ме то дом, який за без пе чує впро ва д жен ня «ак тив ної юс тиції», є
криміно логічна (на уко ва) ек с пер ти за не ли ше за ко но дав ст ва, як це має місце
сьо годні, а й прак ти ки про тидії служ бовій зло чин ності.

2. Оскільки сьо годні все більшо го по ши рен ня на бу ва ють до сить складні
кримінальні «тех но логії» у сфері служ бо вої зло чин ності, то діяльність
криміна ль ної юс тиції має ста ви ти ся на на уко ву ос но ву і за про ва д жу ва ти ся
новітні ан ти кримінальні тех но логії, зо к ре ма, із за лу чен ням спеціаль них на уко -
вих кон суль тантів, рад ників та ек с пертів, шляхом внесення відповідних змін і
до пов нень в чин не за ко но дав ст во. Сьо годні є підста ви вва жа ти, що на укові до -
сяг нен ня ще не до стат ньо ви ко ри с то ву ють ся у прак тиці про тидії зло чин ності.
І це є однією з при чин її не ефек тив ності. От же, важ ли вим еле мен том мо дер -
нізації про тидії служ бовій зло чин ності, у то му числі ко рупційній зло чин ності,
має ста ти «на уковізація» (на уко ве за без пе чен ня) криміна ль ної юс тиції. 

3. Для за без пе чен ня на леж но го на уко во го рівня про тидії ко рупційним зло -
чи нам, що зво дять нанівець ре фор ми в Ук раїні слід ство ри ти по завідо мчу на -
уко ву ус та но ву (з ста ту сом національ ної) Інсти тут політич ної криміно логії,
або в іншій формі ор ганізу ва ти про ве ден ня досліджень у га лузі політич ної
криміно логії, до сфе ри якої відно сить ся і так зва на служ бо ва зло чинність.

4. В Ук раїні має бу ти впро ва д же на дер жав на про гра ма по фор му ван ню ан -
ти криміна ль ної, у то му числі ан ти ко рупційної, куль ту ри гро ма дян Ук раїни (з
ура ху ван ням, зо к ре ма, досвіду ре алізації подібних про грам у Польщі, Італії,
Гон конзі, Син га пурі то що). 

5. Мо дернізація про тидії ко рупційній зло чин ності має бу ти за без пе че на
відповідною підго тов кою (та пе репідго тов кою) кадрів, здат них ре алізу ва ти по -
тенціал «ак тив ної юс тиції» у сфері про тидії служ бовій зло чин ності. При цьо -
му, в пер шу чер гу, слід за без пе чи ти спеціаль но підго тов ле ни ми ка д ра ми Дер -
жав не бю ро розсліду вань, яке має бу ти сфор мо ва не в Ук раїні з ура ху ван ням
за рубіжно го досвіду.

6. Для за без пе чен ня мо дернізації про тидії зло чин ності, у то му числі служ -
бовій зло чин ності, в Ук раїні, і зо к ре ма для мо дернізації криміна ль ної юс тиції
Ук раїни, слід ут во ри ти спеціаль ну, по завідо мчу (тоб то зі ста ту сом національ -
ної) постійно діючу (аж до закінчен ня ре фор ми) Комісію по ре фор му ван ню си -
с те ми про тидії зло чин ності в Ук раїні. Ця комісія має бу ти наділе на по вно ва -
жен ня ми єди но го кон суль та тив но-ек с перт но го ор га ну, на який по кла де но
відповідальність за кон суль та тив но-ек с перт не за без пе чен ня в Ук раїні політи ки
у сфері про тидії зло чин ності, у то му числі служ бовій зло чин ності.

7. За про по но ва но вдо с ко на ли ти ряд норм криміна ль но го та криміна ль но го
про це су аль но го за ко но дав ст ва для підви щен ня ефек тив ності про тидії служ -
бовій зло чин ності, зо к ре ма про тидії служ бовій зло чин ності в сфері здійснен -
ня пра во суд дя.
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8. Вне сені про по зиції по вдо с ко на лен ню за ко но дав ст ва про су до устрій, а
та кож за ко но дав ст ва, що виз на чає діяльність інсти туцій криміна ль ної юс тиції:
про ку ра ту ри, ор ганів внутрішніх справ та інших дер жав них ор ганів, упов но -
ва же них на про тидію ко рупції. 

9. За про по но ва но кон кретні пра вові нор ми що до криміналізації ви ко ри с -
тан ня служ бо ви ми осо ба ми сво го служ бо во го ста но ви ща при вчи ненні не за -
кон но го пе реміщен ня пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни.

10. Сфор му ль о вані кон кретні по ло жен ня що до криміна ль ної відповідаль -
ності за ок ремі фор ми не за кон ної участі служ бо вих осіб в підприємницькій
діяль ності.

11. Обґрун то ва но по ло жен ня що до криміна ль ної відповідаль ності юри дич -
них осіб і співвідно шен ня її з криміна ль ною відповідальністю служ бо вих осіб.

За зна чені ре зуль та ти на уко во го досліджен ня за про по но вані до ре алізації і
впро ва д жен ня в прак ти ку у ви гляді по ло жень, сфор му ль о ва них у: ру ко писі ко -
лек тив ної мо но графії: Про тидія зло чи нам у сфері служ бо вої діяль ності
(криміно логічні, криміна ль но-пра вові і криміна ль но-про це су альні про бле ми) :
мо но графія / [Ко с тен ко О.М., Сірий М.І., Ква ша О.О. та ін.]; за заг. ред.
О.М. Ко с тен ка.– 18.5 д.а.; на уковій за писці: «Що до на уко вих за сад про тидії ко -
рупції в Ук раїні в су час них умо вах» підго тов ле ної для Ра ди Національ ної без -
пе ки і обо ро ни Ук раїни; на уковій за писці: «Криміналізація ви ко ри с тан ня
служ бо ви ми осо ба ми сво го служ бо во го ста но ви ща при вчи ненні не за кон но го
пе реміщен ня пред метів че рез дер жав ний (мит ний) кор дон Ук раїни» підго тов -
леній для Коміте ту з пи тань за ко но дав чо го за без пе чен ня пра во охо рон ної
діяль ності Вер хов ної Ра ди Ук раїни; на уковій за писці: «Криміналізація ок ре -
мих форм не за кон ної участі служ бо вих осіб в підприємницькій діяль ності»
підго тов леній для Коміте ту з пи тань за ко но дав чо го за без пе чен ня пра во охо рон -
ної діяль ності Вер хов ної Ра ди Ук раїни; індивіду альній мо но графії Коз люк Л.Г.
Криміно логічна ха рак те ри с ти ка осо би с тості зло чин ця, який вчи нив ста те вий
зло чин що до не по внолітньо го: мо но графія. – Ко с топіль: ЗАТ «Ко с топільська
дру кар ня», 2011. – 135 с.; на уковій до повіді: При луць кий С.В. Кон цепція су до -
во го пра ва та пер спек ти ва її впро ва д жен ня у пра во ву си с те му Ук раїни: на ук.
доп. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2011. –
28 с.; індивіду альній мо но графії: При луць кий С.В. Вступ до те орії су до вої вла -
ди (Суспільство. Пра во суд дя. Дер жа ва): [мо но графія] / С.В. При луць кий. – К.:
Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2012. – 317 с.

У ІІІ квар талі по точ но го ро ку за вер ше на 1 пла но ва те ма на уко во-дослідних
робіт (НДР): 

Про бле ми те орії кон сти туційно го пра ва. На ук. кер. - ака демік НАН Ук -
раїни Ю.С.Шем шу чен ко. Термін ви ко нан ня – ІІ кв.2010 р. – ІІІ кв. 2012 р. Ви -
ко навці: ака демік НАН Ук раїни Ю.С.Шем шу чен ко, д.ю.н., проф. В.М.Ша по -
вал, д.ю.н. Л.Т. Кри вен ко, д.ю.н. О.В. Скрип нюк, д.ю.н. О.І. Ющик, д.ю.н.
О.В. Ба та нов, к.ю.н. Г.О. Му ра шин, к.ю.н. Н.П. Гаєва, к.ю.н. Н.К. Ісаєва, к.ю.н.
Т.А. Ко с тець ка, к.ю.н. Н.В. Во ротіна, к.філос.н. В.О. Ан то нов, к.ю.н. І.А. Ку -
ян, к.ю.н. Н.М. Ба та но ва, к.ю.н. М.І. Сур жинсь кий, к.ю.н. О.О. Сем чик,
А.Б. Ге ть ман, к.ю.н. Н.Л. Омель чен ко.
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На ос нові про ве де но го досліджен ня по даль шо го роз вит ку на бу ла кон сти -
туційно-пра во ва до к т ри на, бу ло зба га че но най важ ливіші по нят тя те орії кон -
сти туційно го пра ва, ме то до логії кон сти туційно-пра во вої на уки, змісту кон сти -
туційно го пра ва як га лузі пра ва та юри дич ної на уки, йо го си с те ми, дже рел су -
час но го кон сти туційно го пра ва, прин ципів і змісту новітньо го кон сти -
туціоналізму; роз ви ну та те орія Кон сти туції Ук раїни; об грун то вані за гальні за -
са ди мо дернізації кон сти туційно го ла ду; по глиб ле на кон сти туціоналізація ста -
ту су осо би; удо с ко на ле но кон цеп ту альні ос но ви ор ганізації і ре алізації
публічної вла ди, в то му числі муніци паль ної вла ди; ви роб ле но кон кретні про -
по зиції що до змісту і на прямків пра во вої ре фор ми; роз кри то місце і роль ка те -
горії «су ве ренітет» в те орії кон сти туційно го пра ва; уточ не но скла дові
національ ної без пе ки Ук раїни; по глиб ле но те орію кон сти туційно-пра во вої
відповідаль ності; дослідже но тен денцію по си лен ня взаємодії та взаємозв’яз ку
кон сти туційно го пра ва з суміжни ми га лу зе ви ми юри дич ни ми на ука ми в про -
цесі їх роз вит ку.

Ре зуль та ти про ве де но го досліджен ня знай ш ли своє відо б ра жен ня у та ких
по ло жен нях:

1. Виз на чаль ним еле мен том си с те ми кон сти туційно го пра ва є кон сти -
туційно-пра во ва нор ма. Нор ми кон сти туційно го пра ва як скла дові си с те ми
кон сти туційно го пра ва відо б ра жа ють у своїй су куп ності зміст і сутність га лузі
в ціло му. Їх зміст роз кри вається в си с темі взаємо пов’яза них між со бою за галь -
них і спеціаль них юри дич них оз нак (кваліфікацій). Ос танні ста нов лять ос но -
ву ро зуміння юри дич ної при ро ди нор ми кон сти туційно го пра ва Ук раїни. До
за галь них ви до вих юри дич них оз нак су час ної нор ми кон сти туційно го пра ва
відне се но такі її кваліфікації, як: відповідне при зна чен ня в си с темі національ -
но го пра ва; змісто вна та фор маль на виз на ченість; за галь но обов’яз ковість; все -
осяжність і універ сальність; ба га то манітність; ди намічність і стабільність; га -
ран то ваність то що.

2. Про аналізо вані фор ми об’єкти вації (зовнішньо го ви ра жен ня) кон сти -
туційно-пра во вих норм – дже ре ла пра ва. Дже ре ло пра ва є не про сто «обо лон -
кою» для норм пра ва, а, на сам пе ред, ду хов ним підґрун тям пра ва, яке на пов нює
пра во кон крет ним змістом і на дає йо му пев ної фор ми. 

3. Дослідже но по даль ший роз ви ток те орії і ме то до логії удо с ко на лен ня кон -
сти туційно го за ко но дав ст ва на су час но му етапі ге не зи кон сти туціоналізму в
Ук раїні, що вра хо вує си с тем ний ха рак тер кон сти туційно го за ко но дав ст ва. Кон -
сти туційне за ко но дав ст во Ук раїни є си с те мою нор ма тив но-пра во вих актів та
інших дже рел пра ва, що ре гу лю ють суспільні відно си ни, які за без пе чу ють ор -
ганізаційну та функціональ ну єдність суспільства як цілісної соціаль ної си с те -
ми, а са ме закріплю ють ос но ви кон сти туційно го ла ду Ук раїни, за гальні за са ди
пра во во го ста ту су лю ди ни і гро ма дя ни на, те ри торіаль ний устрій, си с те му дер -
жав них ор ганів, ос но ви місце во го са мо вря ду ван ня в Ук раїні. Ре гу лю ю чи всі
най важ ливіші сфе ри життєдіяль ності суспільства кон сти туційне за ко но дав ст -
во ви с ту пає стриж нем національ ної си с те ми за ко но дав ст ва.

4. Уніфіко вані по гля ди ук раїнських вче них на про бле му кон сти туційних за -
конів у си с темі чин но го за ко но дав ст ва Ук раїни.
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5. Дослідже но на уко во-прак тич ну па ра диг му кон сти туціоналізму, прин ци -
пи і зміст су час но го кон сти туціоналізму в Ук раїни. Пред став ле на те орія Кон -
сти туції Ук раїни.

6. Про аналізо вані кон цеп ту альні за са ди ор ганізації і ре алізації вла ди в Ук -
раїні, зо к ре ма: кон сти туційно-пра вові про бле ми ор ганізації публічної вла ди в
Ук раїні; те о ре тичні ас пек ти ре алізації ус та нов чої вла ди в Ук раїні; си с те ми
дер жав ної вла ди в те орії кон сти туційно го пра ва. 

7. Обґрун то ва но не обхідність ре фор му ван ня інсти тутів публічної вла ди в
Ук раїні.

8. Про аналізо вані про бле ми су час но го муніци палізму як еле мен ту си с те ми
кон сти туціоналізму. Ствер д жується, що виз нан ня на кон сти туційно му рівні як
од но го з клю чо вих прин ципів кон сти туційно го ла ду та су час но го кон сти -
туціоналізму інсти ту ту місце во го са мо вря ду ван ня, є кон сти туційно-ле галь ним
підтвер д жен ням то го, що од ним з кон цеп ту аль них орієнтирів на шля ху до фор -
му ван ня в Ук раїні соціаль но-пра во вої та де мо кра тич ної дер жав ності ма ють
ста ти ідейні за са ди кла сич но го муніци палізму, а та кож кон сти туційний
обов’язо к дер жа ви усебічно га ран ту ва ти муніци пальні пра ва осо би.

9. Дослідже но ряд важ ли вих про блем кон сти туційно го пра ва: місце і роль
ка те горії су ве ренітет в кон сти туційно му праві Ук раїни та зміст інсти ту ту
національ ної без пе ки в су часній те орії кон сти туційно го пра ва, на пря ми йо го
удо с ко на лен ня. 

10. Про аналізо ва но різно манітні кон цепції що до виз на чен ня по нят тя та
змісту кон сти туційно-пра во вої відповідаль ності та зроб ле но вис но вок, що
кон сти туційно-пра во ву відповідальність слід ро зуміти як ви ключ но не га тив ну
(ре т ро спек тив ну) юри дич ну відповідальність, яка на стає за вчи нен ня
суб’єктом кон сти туційно го делікту. До ве де но, що спе цифікою кон сти туційно-
пра во вої відповідаль ності є її підста ва, тоб то вчи нен ня вин ним суб’єктом кон -
сти туційно го делікту, суб’єктний склад кон сти туційно-пра во вої відповідаль -
ності, а та кож на явність спе цифічних кон сти туційно-пра во вих санкцій. 

11. Про аналізо ва но кон сти туційно-пра вові за са ди дер жав ної політи ки у
сфері публічних фінансів та про по ну ють ся шля хи удо с ко на лен ня ме ханізму
ре алізації її здійснен ня. 

За ре зуль та та ми досліджен ня підго тов ле но:
1. Ко лек тив на мо но графія «Про бле ми те орії кон сти туційно го пра ва Ук -

раїни» / За заг. ред. ака деміка НАН Ук раїни Ю.С. Шем шу чен ко. – 25 д.а.
2. Скрип нюк О.В. Кон сти туційне пра во Ук раїни : підруч ник для студ. вищ.

навч. закл. / О.В. Скрип нюк. – К.: Ін Юре, 2010. 
2. Омель чен ко Н.Л. Кон сти туційно-пра вові ас пек ти за ко но дав чої функції

Вер хов ної Ра ди Ук раїни. За заг. ред. О.В.Ба та но ва (пе ре да но до дру ку). 
3. Ана толій Пав ло вич Та ра нов. Ви б рані праці. До 100-річчя від дня на ро д -

жен ня / Відп. ред. ака демік НАН Ук раїни Ю.С. Шем шу чен ко. – К.: Ви дав -
ництво «Юри дич на дум ка», 2012. – 248 с.

У ІУ квар талі 2012 р. за вер ше но 6 пла но вих тем на уко во-дослідних робіт
(НДР): 
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Су до ва вла да в Ук раїні: істо ричні ви то ки, за ко номірності та особ ли -
вості роз вит ку. На ук. кер. – к.ю.н. Усен ко І.Б. Термін ви ко нан ня - І кв. 2011 –
ІУ кв. 2012. 

Ви ко навці – к.ю.н. І. Б. Усен ко, к.ю.н. Т. І. Бон да рук, д.ю.н. В. Д. Бабкін,
к.ю.н. І. В. Му зи ка, к.ю.н. О. О. Са мой лен ко, к.політ.н. М. Д. Хо даківський,
к.істор.н. К. А. Вис ло бо ков, к.ю.н. А. Ю. Іва но ва, Є. В. Ромінський, І. В. Ка рав -
чен ко, к.ю.н. О. О. Ма ли шев.

У рам ках цієї те ми бу ло підго тов ле но ко лек тив ну на уко ву мо но графію, до
ав торсь ко го ко лек ти ву якої увійшли всі ви ко навці відповідної НДР. 

У ро боті знай шов відо б ра жен ня ав торській підхід до су до вої вла ди як до
пра во во го яви ща, що має гли бокі істо ричні коріння і за зна ло суттєвої ево люції
уп ро довж три ва ло го істо рич но го ча су (від до дер жав но го суспільства до сьо го -
ден ня). При цьо му інсти туційні, про це су альні та інші ас пек ти роз вит ку су до -
вої вла ди роз гля да ли ся у кон тексті по глядів на пра во суд дя, ха рак тер них для
кож но го істо рич но го періоду. Звер нен ня до кон крет но-істо рич но го досвіду
функціону ван ня су до вої вла ди доз во ли ло зро би ти і на пов ни ти ре аль ним
змістом вис но вок про склад ну діалек ти ку на ступ ності і ре во люційно го но ва -
тор ст ва, при та ман ну роз вит ку досліджу ва но го пра во во го яви ща. В мо но графії,
зо к ре ма, на ос нові досліджен ня істо рич них пер шо д же рел та з ура ху ван ням
здо бутків вітчиз ня ної і світо вої юри дич ної на уки:

за про по но ва но філо софсь ко-пра во ве і те о ре ти ко-пра во ве обґрун ту ван ня
ідеї пра во суд дя та ос нов них за сад функціону ван ня су до вої вла ди;

да на зва же на, але за га лом по зи тив на, оцінка су ча сним по гля дам про існу -
ван ня су до вої вла ди у до дер жав ний період, здійсне на спро ба виз на чи ти кри -
терії «влад ності» су до чин ст ва в період до поділу вла ди на її за ко но дав чу, ви ко -
нав чу та су до ву гілки; 

про аналізо ва но досі невідо мий або ма ловідо мий досвід судівництва у ски -
фо-ан тич ну до бу;

на да но всебічну ха рак те ри с ти ку ево люції су до вої вла ди у князівську до бу,
зо к ре ма дослідже на про бле ма різно век тор ності су ду як за со бу пра во суд дя та,
од но час но, фіскаль ної політи ки, а та кож про бле ми співвідно шен ня кня жо го та
цер ков но го судів, сут ності та по ши ре ності об щин но го (верв но го та віче во го)
судівництва, ви токів до меніаль но го су ду, при чин по яви та по ши рен ня су до вих
привілеїв, роль по за су до вих за собів при пи нен ня конфліктів (при мир них до го -
ворів) то що; 

уза галь не но здо бут ки кількох по колінь вітчиз ня них і за рубіжних на -
уковців, які досліджу ва ли судівництво на ук раїнських зем лях у польсь ко-ли -
товсь ку до бу;

на кон крет но му істо рич но му ма теріалі здійсне но ревізію тра диційних по -
глядів на роз ви ток вітчиз ня но го судівництва у ко заць ко-ге ть мансь ку до бу з
приділен ням особ ли вої ува ги фа хо во му рівню то го час но го суддівсько го кор пу -
су і здійснен ня пра во суд дя за га лом;

дослідже но про бле ма ти ку сприй нят тя в Російській імперії західних ідей
про поділ дер жав ної вла ди та не за лежність су до вої вла ди від ви ко нав чої, зо к -
ре ма на при кладі тво ру С. Ю. Дес ниць ко го «По дан ня про за про ва д жен ня за ко -
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но дав чої, су ди тель ної та на ка зо вої вла ди в Російській імперії» та «На ка зу» Ка -
те ри ни ІІ про де мон ст ро ва но спро би при сто су ван ня кон цепції Ш. Л. Мон теск’є
до російської дійсності;

за про по но ва на за галь на оцінка зна чен ня для Ук раїни су до во-адміністра -
тив них ре форм Ка те ри ни ІІ, Пав ла I та Олек сан д ра ІІ, спро с то ва но де які хибні
по ло жен ня по пе ред ньої історіог рафії;

уза галь не но кон цеп ту альні здо бут ки вітчиз ня них на уковців що до
досліджен ня су до вої вла ди на ук раїнських зем лях Ав ст ро-Угор щи ни; 

здійсне но спро бу роз г ля ну ти ор ганізацію судівництва періоду ук раїнської
ре во люції 1917–1921 рр. як цілісної су до вої си с те ми, що за зна ва ла змін та
транс фор мації внаслідок про ве ден ня су до вих ре форм, за про по но ва но ав торсь -
ке ба чен ня те о ре ти ко-ме то до логічних за сад цих ре форм, зроб ле но вис но вок,
що ре аль на су до ва вла да бу ла на місцях і не завжди відповіда ла за ко но дав чо -
му її закріплен ню;

з’ясо ва но сутність су до вої вла ди в Ра дянській Ук раїні та наслідки її «одер -
жав лен ня» в умо вах відсут ності поділу дер жав ної вла ди на ок ремі гілки на
різних ета пах вітчиз ня ної історії (від про го ло шен ня ра дянсь кої вла ди до
періоду «пе ре бу до ви» 1985–1991 рр.), зроб ле но спро бу по яс ни ти, чо му у ра -
дянській юри дичній терміно логії досліджу ва но го періоду був відсутній термін
«су до ва вла да», а ви ко ри с тан ня цьо го терміна у на уковій літе ра турі вва жа ло ся
«не ко рект ним»;

з ура ху ван ням істо рич но го досвіду да но оцінку су ча сним про це сам ре фор -
му ван ня су до вої вла ди і зроб ле но де які про по зиції що до їх по кра щен ня.

Транс фор мація ос нов них прин ципів міжна род но го пра ва в умо вах гло -
балізації міжна род них відно син. На ук. кер. – д.ю.н. Де ни сов В.Н. Термін ви -
ко нан ня – І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Ви ко навці: д.ю.н. Де ни сов В.Н., д.ю.н. Аку -
лен ко В.І., к.ю.н. Ни пор ко Ю.І., к.ю.н. Товт М.М., к.ю.н. Сав чук К.О., к.ю.н.
Кресін О.В., к.ю.н. Мель ни чук О.І., к.ю.н. Пе ре верзєва О.С., Про цен ко І.М.

В ході про ве ден ня цієї на уко во-дослідної ро бо ти бу ло прослідко ва но
транс фор мацію юри дич но го змісту ря ду ос но во по лож них та га лу зе вих прин -
ципів міжна род но го пра ва в умо вах гло балізації су час них міжна род них відно -
син, роз ви ток прин ципів міжна род но го пра ва відповідно до Ста ту ту ООН, а
са ме: не за сто су ван ня си ли та по гро зи си лою, су ве рен ної рівності дер жав,
мирно го розв’язан ня міжна род них спорів, те ри торіаль ної цілісності дер жав,
са мо виз на чен ня на родів, не по руш ності дер жав них кор донів, по ва ги до прав
лю ди ни.

В кон тексті вив чен ня но вої га лузі міжна род но го публічно го пра ва – міжна -
род но го пра ва охо ро ни куль тур ної спад щи ни – про ве де но досліджен ня ста нов -
лен ня та роз вит ку міжна род но-пра во вих прин ципів у сфері охо ро ни куль тур -
них цінно с тей. Бу ло ви яв ле но, що си с те ма взаємо пов’яза них прин ципів
міжна род но-пра во вої охо ро ни куль тур них цінно с тей за ро ди лась після Дру гої
світо вої війни. Сьо годні во на роз ви вається ра зом із міжна род ним пра вом як
ре гу ля тив ною си с те мою і має тен денцію до універ саль но го по ши рен ня та за -
галь но го виз нан ня. Бу ло вста нов ле но, що існу ють дві ка те горії прин ципів, які
ле жать в ос нові міжна род но го пра ва охо ро ни куль тур ної спад щи ни: за гальні і
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спеціальні. За гальні прин ци пи цієї га лузі пра ва ґрун ту ють ся на за галь но виз на -
них за са дах та нор мах міжна род но го пра ва, які знач ною мірою спри я ють охо -
роні куль тур них цінно с тей та ду хов но му роз вит ку люд ст ва. Га лу зеві прин ци -
пи міжна род но го пра ва охо ро ни куль тур ної спад щи ни скла лись внаслідок ус -
та ле ної нор мо твор чої (до говірної) та іншої прак ти ки дер жав та міжна род них
ор ганізацій.

Ре зуль та ти ви кла дені в серії на уко вих ста тей, ви с ту пах на кон фе ренціях,
круг лих сто лах, семіна рах та у ко лек тивній мо но графії «Транс фор мація ос нов -
них прин ципів міжна род но го пра ва в умо вах гло балізації міжна род них відно -
син», ру ко пис якої го тується до роз гля ду на Вченій раді Інсти ту ту для ре ко -
мен дації її до дру ку. 

В рам ках ви ко нан ня на уко во-дослідної ро бо ти ок ре мим на прям ком
досліджен ня ви с ту пи ли пи тан ня роз вит ку порівняль но го пра во знав ст ва у ХІХ
– ХХ ст. Бу ло здійсне но вив чен ня ран нь о го ета пу роз вит ку порівняль но го пра -
во знав ст ва, який охоп лю вав 1810 – 1860-ті рр., й зо к ре ма впер ше ком плекс но
про аналізо ва но ста нов лен ня і сутність фор му ван ня порівняль но го підхо ду до
пізнан ня пра ва у пра цях Ш.-Л. Мон теск’є. Окрім цьо го, бу ло до ве де но не -
обґрун то ваність те зи ря ду вче них що до то го, що він є за снов ни ком на уки
порівняль но го пра во знав ст ва, але ви яв ле но і про аналізо ва но йо го ідеї, які ста -
ли ос но вою для роз вит ку цієї на уки у ХІХ ст. Окрім цьо го, бу ло дослідже но
роз ви ток порівняль но го пра во знав ст ва у ХІХ ст. у Франції та Німеч чині. Зо к -
ре ма, ви яв ле но ґене зу фор му ван ня ідей порівняль но го пра во знав ст ва у
Франції на по чат ку ХІХ ст., до ве де но йо го од но час не з історією та філо софією
пра ва ви о крем лен ня із за галь но го вчен ня про пра во, ре кон ст руй о ва но про цес
йо го фор му ван ня як на вчаль ної дис ципліни в кон тексті ство рен ня пер шої
відповідної спеціалізо ва ної ка фе д ри в Ко ледж де Франс у 1831 р. Про сте же но
ево люцію по глядів П.Й.А. Фейєрба ха на сутність порівняль но го пра во знав ст -
ва та йо го місце у си с темі юри дич них на ук. Відкри то та про аналізо ва но нові
фак ти, які да ли змо гу ствер д жу ва ти фор му ван ня порівняль но го пра во знав ст ва
як на вчаль ної дис ципліни в Німеч чині ще у 1820-х рр. Окрім цьо го, бу ло ре -
кон ст руй о ва но ас пек ти пе ре не сен ня ідей порівняль но го пра во знав ст ва до ан г -
ло мов них країн. Ре зуль та ти цієї ро бо ти висвітлені в серії на уко вих ста тей, а та -
кож в індивіду альній мо но графії О.В. Кресіна «Порівняль не пра во знав ст во у
ХІХ – ХХ століттях: про бле ми ста нов лен ня» (К., 2011). 

Пра вові за са ди оп тимізації адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
Ук раїни. На ук. кер.– д.політ.н. Кресіна І.О. Термін ви ко нан ня - І кв. 2011 –
ІІ кв. 2012. Ви ко навці: д.політ.н. Кресіна І.О., д.політ.н. Лой ко Л.І., д.політ.н.
Ко ва лен ко А.А., к.політ.н. Стой ко О.М., к.політ.н. Явір В.А.

У ході ви ко нан ня пла но вої те ми бу ли вирішені на ступні за вдан ня:
– пред став ле но ком плекс не досліджен ня те о ре тич них і прак тич них за сад

адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни;
– про аналізо ва но нор ма тив но-пра во ву ба зу в сфері адміністра тив но-те ри -

торіаль но го ус т рою;
– вив че но за рубіжний досвід у сфері удо с ко на лен ня те ри торіаль но го ус т -

рою дер жа ви;
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– на крес ле но шля хи адап тації євро пейсь ко го досвіду адміністра тив но-те -
ри торіаль но го ус т рою до умов Ук раїни; 

– роз роб ле но низ ку нор ма тив но-пра во вих до ку ментів, спря мо ва них на за -
про ва д жен ня в Ук раїні су час ної мо делі адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т -
рою як про сто ро вої ос но ви ор ганізації дер жав ної вла ди для за без пе чен ня до -
ступ ності і якості на дан ня соціаль них, адміністра тив них по слуг, ефек тив но го
ви ко ри с тан ня дер жав них ре сурсів, ста ло го роз вит ку те ри торій, здат ності адек -
ват но ре а гу ва ти на соціальні і еко номічні вик ли ки, та ре алізації дер жав ної
регіональ ної політи ки.

Особ ливість за ко но дав чо го вре гу лю ван ня пи тань адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ха рак те ру в Ук раїні по ля гає на сам пе ред у відсут ності спеціаль но -
го за ко ну про адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій. Ос новні за са ди те ри -
торіаль но го ус т рою Ук раїни виз на че но ли ше на кон сти туційно му рівні й та кож
по тре бу ють пе ре гля ду. З іншо го бо ку, низ ка ас пектів адміністра тив но-те ри -
торіаль но го ха рак те ру ре гу люється інши ми за ко на ми. Ок ремі ме ханізми вне -
сен ня змін в існу ю чий адміністра тив но-те ри торіаль ний устрій пе ред ба чені на
підза кон но му рівні. Зо к ре ма, че рез не сфор мо ваність си с те ми пра во во го вре гу -
лю ван ня про блем адміністра тив но-те ри торіаль ної ор ганізації в Ук раїні досі не
втра ти ло своєї чин ності (в ча с тині, що не су пе ре чить Кон сти туції Ук раїни) По -
ло жен ня «Про по ря док вирішен ня пи тань адміністра тив но-те ри торіаль но го
ус т рою Ук раїнської РСР», за твер д же не Ука зом Пре зидії Вер хов ної Ра ди Ук -
раїнської РСР ще у 1981 р.

В Ук раїні відсут ня пра во ва ба за для роз ме жу ван ня та ких різно видів те ри -
торіаль но го са мо вря ду ван ня, як, з од но го бо ку, са мо вря ду ван ня регіональ не, а
з іншо го – місце ве (або ло каль не). За пев ною за ко но твор чою інерційністю по -
нят тя «місце ве са мо вря ду ван ня» ав то ма тич но по ши ри ло ся і вклю чає в се бе та -
кож регіональні фор ми те ри торіаль но го са мо вря ду ван ня. 

Про бле ма послідо вності у фор му ванні за ко но дав чої ба зи та взаємо уз го д же -
ності за конів, які ре гу лю ють пи тан ня адміністра тив но-те ри торіаль но го ха рак -
те ру. Перш ніж при сту пи ти до ре алізації адміністра тив но-те ри торіаль ної ре -
фор ми, не обхідно ух ва ли ти цілу низ ку за конів, по кли ка них унор му ва ти всі ас -
пек ти її впро ва д жен ня. 

Над зви чай но ак ту аль ною за ли шається про бле ма пра во во го га ран ту ван ня
дієздат ності адміністра тив но-те ри торіаль них ут во рень. На сам пе ред це сто -
сується різних ас пектів ав то ном ності са мо вряд них ут во рень. Про бле ма ор -
ганізаційної ав то номії са мо вряд них адміністра тив но-те ри торіаль них ут во рень
за ли шається не вре гу ль о ва ною че рез за ко но дав чу не виз на ченість та роз митість
їх по вно ва жень. 

Не втра чає своєї ак ту аль ності про бле ма роз ме жу ван ня ком пе тенції між
дер жав ни ми ви ко нав чи ми ор га на ми та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня,
що по ро д жує знач ну ча с ти ну конфліктів і про ти сто янь між керівни ка ми ор -
ганів ви ко нав чої вла ди та пред став ни ка ми місце во го са мо вря ду ван ня. 

За ре зуль та та ми ви ко нан ня пла но вої те ми підго тов ле но ко лек тив ну мо но -
графію «Пра вові за са ди оп тимізації адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
Ук раїни» об ся гом 20 дру ко ва них ар кушів, про ект За ко ну Ук раїни «Про адміні -
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стра тив но-те ри торіаль ний устрій Ук раїни», про ект змін до Кон сти туції Ук раї -
ни, про по зиції що до вдо с ко на лен ня чин но го за ко но дав ст ва, статті у фа хо вих
на уко вих ви дан нях.

Пра вові за са ди ор ганізації та функціону ван ня національ ної еко -
логічної ме режі Ук раїни. На ук. кер. – д.ю.н. Ма ли ше ва Н.Р. Термін ви ко нан -
ня - І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Ви ко навці: д.ю.н. Ма ли ше ва Н.Р., к.ге огр.н. Оле -
щен ко В.І., к.ю.н. Красіліч Н.Д., к.ю.н. Чор но ус О.В., к.ю.н. Фе до ровсь ка О.Б.,
к.ю.н. Киш ко-Єрлі О.Б. 

На підставі ком плекс но го аналізу за ко но дав ст ва Ук раїни та прак ти ки йо го
за сто су ван ня, вив чен ня міжна род но-пра во во го ре гу лю ван ня, пра ва Євро -
пейсь ко го Со ю зу та за рубіжно го за ко но дав ст ва за те мою досліджен ня, вив чен -
ня за галь ної та спеціаль ної вітчиз ня ної та за рубіжної літе ра ту ри за
відповідним на уко вим на прям ком ви ко нав ця ми те ми підго тов ле но ру ко пис ко -
лек тив ної мо но графії «Еко логічна ме ре жа Ук раїни: пра вові за са ди ор ганізації
та функціону ван ня» за галь ним об ся гом 15 авт. арк. (відповідальні ре дак то ри
Н.Р. Ма ли ше ва, В.І. Оле щен ко). 

Для Мінпри ро ди Ук раїни підго тов ле но вис но вок що до відповідності за ко -
но дав ст ва Ук раїни що до ство рен ня еко логічної ме режі ви мо гам пра ва ЄС. 

Ма ли ше ва Н.Р. взя ла участь в ком плекс но му міждис циплінар но му
дослідженні, що здійсню ва ло ся під егідою Дер жав ної служ би за повідної спра -
ви Мінпри ро ди Ук раїни, Асоціації при ро до охо рон них те ри торій та Про гра ми
роз вит ку ООН в Ук раїні за спри ян ня Гло баль но го еко логічно го фон ду. Бу ло
підго тов ле но про ект Національ ної стра тегії зміцнен ня фінан со вої стійкості
при ро до охо рон них те ри торій Ук раїни (пе ре да но Мінпри ро ди Ук раїни), а та -
кож ви да но ко лек тив ну мо но графію «Зміцнен ня фінан со вої стійкості при ро до -
охо рон них те ри торій Ук раїни». – К., 2011.

Ви да но 19 на уко вих ста тей за те мою досліджен ня. Ви ко навці те ми взя ли
участь в ро боті 12 на уко вих та на уко во-прак тич них кон фе ренцій.

Се ред найбільш ва го мих на уко вих вис новків, які ста ли ре зуль та том
здійсне но го досліджен ня ста ли такі.

За кон Ук раїни від 24 черв ня 2004 р. «Про еко логічну ме ре жу» мав на меті
ство рен ня еко логічної ме режі Ук раїни як єди ної те ри торіаль ної си с те ми, до
струк ту ри якої бу ли б вклю чені те ри торії особ ли вої дер жав ної охо ро ни чо ти -
рь ох ка те горій: клю чові, спо лучні, бу ферні та віднов лю вані. За ко ном вста нов -
ле ний по ря док про ек ту ван ня еко логічної ме режі. За 8 років, що ми ну ли від
вве ден ня в дію цьо го За ко ну йо го ре гу лю ю чий вплив на суспільні еко логічні
відно си ни ви я вив ся вкрай низь ким. Ре жим особ ли вої охо ро ни фак тич но по ши -
рюється ли ше на клю чові і ча ст ко во – на бу ферні те ри торії еко ме режі, які й
раніше підда ва ли ся особ ливій охо роні за за ко но дав ст вом Ук раїни про при род -
но-за повідний фонд, вод ним, зе мель ним, фа уністич ним, фло ри с тич ним, лісо -
вим за ко но дав ст вом. Спо лучні те ри торії (т.з. «еко логічні ко ри до ри») так і не
по ча ли фор му ва тись. Не на бу ли ста ту су особ ли вої охо ро ни в ро зумінні за ко но -
дав ст ва про еко ме ре жу й віднов лю вані те ри торії. Ос нов ною при чи ною та ко го
ста но ви ща вба чається відсутність ко ре ляційних зв’язків між еко логічним та
будівель но-пла ну валь ним за ко но дав ст вом. Ре зуль та том досліджен ня ста ли
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про по зиції що до вне сен ня відповідних змін до за ко но дав ст ва з ме тою уз го д -
жен ня місто будівної політи ки з еко логічни ми чин ни ка ми.

Знач не місце в дослідженні приділе но вдо с ко на лен ню пра во во го ре жи му
ок ре мих ка те горій при ро до охо рон них те ри торій, що відповіда ли б їх цільо во -
му при зна чен ню. Особ ли вий ак цент зроб ле но на ре жимі те ри торій та об’єктів
при род но-за повідно го фон ду. Пріори тет ним за вдан ням в цій ча с тині виз на но
поєднан ня збе ре жен ня при род но го се ре до ви ща зі ство рен ням умов для роз вит -
ку ре к ре аційних ре сурсів. Про по ну ють ся еко номіко-пра вові за хо ди сти му лю -
ван ня роз вит ку еко логічно го ту риз му шля хом вста нов лен ня по дат ко вих, кре -
дит них, інве с тиційних, мит них та інших пільг для на се лен ня, що бе ре участь
у впро ва д женні еко логічно го ту риз му на те ри торії національ них при род них
парків, біос фер них за повідників та де я ких інших ка те горіях те ри торій особ ли -
вої пра во вої охо ро ни. В ре зуль таті досліджен ня ви яв ля ють ся ре зер ви пра во во -
го за без пе чен ня фінан су ван ня те ри торій еко логічної ме режі з ме тою їх оп ти -
маль но го функціону ван ня і до сяг нен ня стра тегічних цілей ста ло го роз вит ку.
Про по нується, зо к ре ма, з вра ху ван ням за рубіжно го досвіду пе ред ба чи ти в за -
ко но давстві мож ли вості при ро до охо рон них те ри торій на да ва ти платні по слу ги
(освітньо го, еко ло го-ту ри с тич но го ха рак те ру, пра ва орен ди зе мель них діля нок
для цілей, що не су пе ре чать їх ре жи му, ви го тов лен ня і про да жу сим воліки при -
ро до охо рон них те ри торій, ремісни чо-ку с тар но го про мис лу то що). 

Досліджен ня до ве ло не обхідність вдо с ко на лен ня пра во во го ре жи му зе -
мель ної влас ності та зем ле ко ри с ту ван ня на при ро до охо рон них те ри торіях. З
цією ме тою про по нується ско ро ти ти пе ред ба чені ЗКУ підста ви ви лу чен ня зе -
мель при род но-за повідно го фон ду, а та кож уз го ди ти по ря док та ко го ви лу чен -
ня з тим, що за про ва д же ний За ко ном Ук раїни «Про при род но-за повідний
фонд». У зе мель но му за ко но давстві не обхідно пе ред ба чи ти ме ханізм ре зер ву -
ван ня зе мель під на ступ не за повідан ня.

Низ ка ре ко мен дацій, сфор му ль о ва них в ре зуь таті досліджен ня, охоп лю -
ють ся чин ни ка ми більш ак тив но го вклю чен ня еко логічної ме режі Ук раїни до
скла ду За галь ноєвро пейсь кої та міжна род ної еко логічних ме реж. В цьо му
зв’яз ку про по ну ють ся пра вові за хо ди що до поєднан ня національ ної еко -
логічної ме режі з еко логічни ми ме ре жа ми суміжних країн шля хом ство рен ня
на кор до нах спільних еле ментів еко логічної ме режі.

Роз ви ток пенсійних пра вовідно син в Ук раїни. На ук. кер. – д.ю.н. Ху то -
рян Н.М. Термін ви ко нан ня - І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Ви ко навці: пров.н.с.,
д.ю.н. Н.М.Ху то рян, к.ю.н., ст.н.с. Сімутіна Я.В., к.ю.н., ст.н.с. Стад ник М.П.,
к.ю.н., с.н.с. Шу ми ло М.М.

Відповідно до ме ти і за дач досліджен ня сфор му ль о вані на уко во- обґрун то -
вані по ло жен ня та вис нов ки, ос нов ни ми з яких є на ступні:

1. Не обхідно виділя ти ма к ро- та мікро си с те ми пенсійних пра вовідно син у
пенсійно му за без пе ченні. До ма к ро си с те ми слід відне с ти: соціаль но-стра хові,
про це дур но-пра вові, ма теріаль но-за без пе чу вальні (пенсійні) та про це су аль но-
пра вові відно си ни. До мікро си с те ми вар то за ра ху ва ти ті пра вовідно си ни,
об’єктом яких є са ме пенсія, зо к ре ма: пенсійні відно си ни за віком, по
інвалідності, у зв’яз ку з втра тою го ду валь ни ка та ок ре мий блок пра вовідно -
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син, що хо ча і ма ють цілий ряд то тож но с тей, але вра хо ву ю чи спе цифіку
суб’єкта, відно сять ся до спеціаль но го пенсійно го за без пе чен ня, яке вклю чає
та кож пенсійні відно си ни за вис лу гу років. 

2. Удо с ко на ле но по нят тя пенсійних пра вовідно син. Пенсійні пра вовідно -
си ни мож на виз на чи ти як вре гу ль о вані нор ма ми пенсійно го за ко но дав ст ва, а в
ок ре мих ви пад ках спеціаль ним до го во ром, во льові дво с то ронні відно си ни, що
ви ни ка ють між пра во моч ною осо бою, яка наділе на суб’єктив ни ми пенсійни ми
пра ва ми і обов’яз ка ми, та спеціаль но упов но ва же ни ми ор га на ми у сфері
пенсійно го за без пе чен ня, до ком пе тенції яких на ле жить за без пе чен ня ре -
алізації пра ва осо би на пенсію.

3. Про ве де на кла сифікація пенсійних пра вовідно син на: ма теріальні, про -
це дурні та про це су альні.

При цьо му, ма теріальні пра вовідно си ни, як яд ро пенсійних пра вовідно син,
доцільно кла сифіку ва ти за та ки ми оз на ка ми:

– за підста ва ми ви ник нен ня – пенсійні пра вовідно си ни, що ви ни ка ють у
разі: 1) до сяг нен ня пенсійно го віку; 2) на стан ня інвалідності; 3) втра ти го ду -
валь ни ка; 4) на яв ності вис лу ги років;

– за мож ли вим ко лом пра во моч них осіб: такі, що по ши рю ють ся на: 1) за -
галь не ко ло осіб та 2) спеціаль не ко ло осіб: військо во служ бовців і прирівня -
них до них осіб, дер жав них служ бовців, дип ло ма тич них працівників та інших
прирівня них до дер жав них служ бовців осіб, працівників про ку ра ту ри, суддів,
жур налістів, на уко вих працівників та де я ких інших осіб;

– за стро ка ми дії: такі, що три ва ють довічно, або ті, що три ва ють про тя гом
виз на че но го терміну.

Про це дурні, у свою чер гу, поділя ють ся на: 1) пра вовідно си ни гро ма дян з
ор га на ми Пенсійно го фон ду Ук раїни та інши ми спеціаль но ство ре ни ми фон -
да ми з при во ду виз на чен ня підстав пенсійно го за без пе чен ня; 2) пра вовідно си -
ни гро ма дян з ор га на ми Пенсійно го фон ду та інши ми спеціаль но ство ре ни ми
фон да ми по при зна чен ню та ви платі пенсії; 3) пра вовідно си ни гро ма дян з
орга на ми Пенсійно го фон ду по пе ре ра хун ку пенсії.

Про це су альні пра вовідно си ни роз ме жо ву ють ся на пра вовідно си ни: 1) з
при во ду ос кар жен ня рішен ня місце во го уп равління Пенсійно го фон ду Ук раїни
до ви що го ор га ну Пенсійно го фон ду та 2) у зв’яз ку із вирішен ням спо ру в суді.

4. Удо с ко на ле но по нят тя «пенсія» та виділе но її ха рак терні оз на ки. Пен -
сія – це обу мов ле на та га ран то ва на си с те мою за галь но обов’яз ко во го дер жав -
но го пенсійно го стра ху ван ня та не дер жав но го пенсійно го за без пе чен ня
щомісяч на гро шо ва ви пла та, що при зна чається та вип ла чується пра во моч ним
осо бам на умо вах та у по ряд ку, пе ред ба че но му ак та ми пенсійно го за ко но дав -
ст ва, а в ок ре мих ви пад ках – до го во ром стра ху ван ня та пенсійним кон трак том,
спеціаль но упов но ва же ни ми ор га на ми у сфері пенсійно го за без пе чен ня за ра -
ху нок коштів Пенсійно го та інших спеціаль но ство ре них фондів, а в де я ких
ви пад ках – з дер жав но го бю д же ту. На су час но му етапі до ос нов них оз нак
пенсії, як об’єкта пенсійних пра вовідно син, відно сять ся такі: 1) пе ред ба че на
та га ран то ва на си с те мою за галь но обов’яз ко во го дер жав но го пенсійно го стра -
ху ван ня та не дер жав но го пенсійно го за без пе чен ня; 2) має ха рак тер щомісяч ної
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гро шо вої ви пла ти; 3) при зна чається та вип ла чується на умо вах та у по ряд ку,
пе ред ба че но му ак та ми пенсійно го за ко но дав ст ва, а в ок ре мих ви пад ках – до -
го во ром стра ху ван ня та пенсійним кон трак том; 4) при зна чається та вип ла -
чується пра во моч ним осо бам, які наділені спеціаль ною пенсійною пра во -
суб’єктністю, спеціаль но упов но ва же ни ми суб’єкта ми у сфері пенсійно го за -
без пе чен ня; 5) умо ва ми при зна чен ня є на явність спе цифічно го юри дич но го
скла ду; 6) вип ла чується за ра ху нок коштів Пенсійно го фон ду, На ко пи чу валь -
но го та не дер жав но го фондів, дер жав но го бю д же ту та інших спеціаль них
джерел.

5. Виз на че но зміст пенсійних пра вовідно син, тоб то суб’єктивні пра ва та
обов’яз ки сторін, а та кож пра ва та обов’яз ки суб’єктів пенсійно го за без пе чен -
ня, що закріплені в об’єктив но му праві і які виз на ча ють межі суб’єктив них
прав та обов’язків сторін пенсійно го пра вовідно шен ня. 

6. Зроб ле но вис но вок, що ви ник нен ня пенсійно го пра вовідно шен ня мож -
ли ве ви ключ но на підставі за вер ше но го юри дич но го фак тич но го скла ду, чітка
виз на ченість еле ментів яко го у нор мах пра ва пенсійно го за без пе чен ня є однією
з істот них га рантій охо ро ни прав гро ма дян у цій сфері. 

7. Виз на че но по нят тя та особ ли вості юри дич них фактів у сфері пенсійно го
за без пе чен ня, а са ме: 1) се ред юри дич них фактів ви ник нен ня, зміни та при пи -
нен ня пенсійних пра вовідно син пе ре ва жа ють при родні, пов’язані з
біологічною при ро дою лю ди ни яви ща, що су про во д жу ють її про тя гом всьо го
жит тя чи періодич но, на стан ня яких не за ле жить від волі та свідо мості, тоб то
юри дичні події. Ці об ста ви ни у більшості ви падків пов’язу ють ся з на стан ням
для осо би склад ної життєвої си ту ації та су про во д жу ють ся ма теріаль ною не за -
без пе ченістю у ре зуль таті відсут ності за робітку чи іншо го до хо ду, до дат ко ви -
ми ви т ра та ми на ут ри ман ня дітей, інших членів ро ди ни то що; 2) се ред ба га ть -
ох юри дич них подій, закріпле них у нор мах чин но го пенсійно го за ко но дав ст ва,
слід виділя ти особ ливі юри дичні фак ти, які ви с ту па ють підста ва ми ди фе -
ренціації пра во во го ре гу лю ван ня пенсійно го за без пе чен ня, так звані «клю -
чові» або істотні. До них на ле жать ре альні юри дичні події, які ста ли та ки ми в
ре зуль таті пе ре тво рен ня мож ли вих соціаль них (пенсійних) ри зиків, закріпле -
них за ко но дав цем у гіпо те зах норм пенсійно го за ко но дав ст ва, у стра хові ви -
пад ки, а са ме до сяг нен ня пенсійно го віку, на стан ня інвалідності, втра та го ду -
валь ни ка; 3) не зва жа ю чи на те, що пенсійне за ко но дав ст во пов’язує ви ник нен -
ня пенсійних пра вовідно син з особ ли ви ми юри дич ни ми фак та ми-подіями, са -
ма по собі та ка подія не мо же бу ти пра во у тво рю ю чою. Пенсійне пра вовідно -
шен ня мо же ви ник ну ти тільки за на яв ності пев ної су куп ності юри дич них
фактів, які ви с ту па ють в якості еле ментів пра во у тво рю ю чо го юри дич но го фак -
тич но го скла ду, закріпле но го у пенсійно му за ко но давстві, та ма ють юри дич но
од на ко ве зна чен ня; 4) для ви ник нен ня пенсійних пра вовідно син у більшості
ви падків ха рак терні такі юри дичні фак тичні скла ди, які поєдну ють владні во -
ле ви яв лен ня ком пе тент но го дер жав но го ор га ну з во ле ви яв лен ням іншо го
суб’єкта пра вовідно шен ня – осо би, у якої ви ник ло пра во на пенсію. При цьо -
му, во ле ви яв лен ня фізич ної осо би як еле мент юри дич но го фак тич но го скла ду
є вільним, тоб то во на вправі про яви ти або не про яви ти свою во лю – звер та ти -
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ся або не звер та ти ся за при зна чен ням пенсії. Що до во ле ви яв лен ня дер жав но го
ор га ну, то во но є об ме же ним, ад же цей ор ган при зна чає пенсію не на влас ний
роз суд, а у су ворій відповідності до норм за ко ну. 

З ог ля ду на те, що чітке та од но знач не закріплен ня юри дич них фактів у
пра во вих нор мах є за по ру кою їх пра виль но го за сто су ван ня на прак тиці, про -
по нується у за ко но давстві да ти виз на чен ня по нят тям «пенсійний вік», «втра та
го ду валь ни ка», «вис лу га років» та сфор му ль о ва но відповідні дефініції.

От ри мані в про цесі досліджен ня ре зуль та ти знай ш ли своє відо б ра жен ня у
підго тов леній до дру ку мо но графії «Роз ви ток пенсійних пра вовідно син в Ук -
раїні» та на уковій за писці «Про по зиції що до удо с ко на лен ня пенсійно го за без -
пе чен ня в Ук раїні». Прак тич не зна чен ня одер жа них ре зуль татів по ля гає в то -
му, що вис нов ки і про по зиції мо жуть бу ти ви ко ри с тані у пра во твор чості при
удо с ко на ленні пенсійно го за ко но дав ст ва та при ве денні йо го у відповідність до
міжна род них, зо к ре ма, євро пейсь ких стан дартів.

От ри мані ре зуль та ти мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся у на вчаль но му про цесі в
юри дич них й інших на вчаль них за кла дах при чи танні лекцій з кур су «Соціаль -
не за без пе чен ня в Ук раїні», а та кож при на пи санні підруч ників, на уко во-прак -
тич них посібників і роз робці ме то дич них ре ко мен дацій.

Про бле ми цивільних пра вовідно син в су часній Ук раїні. На ук. кер. –
д.ю.н. Шев чен ко Я.М. Термін ви ко нан ня – І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Ви ко навці:
д.ю.н. Шев чен ко Я.М., к.ю.н. Ве нець ка М.В., к.ю.н., Се в рю ко ва І.Ф.,
к.ю.н. Єрьо мен ко Г.В., к.ю.н. Ба баскін А.Ю., к.ю.н. Ма ляв ко О.М., к.ю.н. Ан -
то нов С.В.

Підго тов ле но на уко ву ко лек тив ну мо но графію, при свя че ну про блем ним
пи тан ням, пов’яза ним із охо ро ною і за хи с том цивільних пра вовідно син.

В ро боті роз г ля нуті як фун да мен тальні пи тан ня те орії цивільно-пра во вих
відно син, так і ряд ак ту аль них прак тич них пи тань, що по тре бу ють до дат ко во -
го досліджен ня та удо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня.

В числі те о ре тич них пи тань роз г ля ну то:
– пи тан ня цивільних пра вовідно син як при ват но пра во вих відно син та на -

ве де но ряд кла сифіку ю чих оз нак, що відме жо ву ють їх від публічно пра во вих
відно син; 

– здійсне но ком плекс ний аналіз сут ності інте ре су у цивільно-пра во во му
кон тексті. Зроб ле но вис но вок про те, що інте рес є більш ши ро кою ка те горією
ніж суб’єктив не пра во, але зна хо дять ся у не роз рив но му зв’яз ку: інте рес є пер -
шо при чи ною по яви суб’єктив но го пра ва, під час ре алізації суб’єктив но го пра -
ва інте рес за ли шається йо го сутністю, виз на чає доцільність здійснен ня дій,
спря мо ва них на ре алізацію суб’єктив но го пра ва. Інте рес мо же ма ти пра во ве
зна чен ня до ви ник нен ня фак тич но го пра ва (на при клад, із зо бов’язан ня). Та кож
інте рес – це те, що ли шається суб’єкту після то го як пра во пе ре ста ло діяти
(інте рес, мо же ма ти пра во ве зна чен ня після при пи нен ня за кон но го пра ва:
дослідже но пи тан ня при чин і спо собів легітимізації інте ресів у нор мах пра ва).
Впер ше зроб ле но поділ на аб со лютні інте ре си і відносні інте ре си. Аб со лют -
ний інте рес оз на чає мож ливість носія інте ре су йо го здійсню ва ти сто сов но не
виз на че но го ко ла суб’єктів, і, відповідно, у яко го (тоб то не виз на че но го ко ла
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суб’єктів) є обов’язок та кий інте рес не по ру шу ва ти. Відносні інте ре си ви ни ка -
ють і у зв’яз ку з ви ко нан ням зо бов’язань в то му числі, які вип ли ва ють із права
на за хист пев но го інте ре су і обов’яз ку іншої осо би усу ну ти по ру шен ня
інтересу;

– дослідже но по нят тя по слуг як об’єкту цивільних пра вовідно син; до дат -
ко во ар гу мен то ва но кла сифіку ючі оз на ки роз ме жу ван ня робіт і по слуг як
об’єктів цивільних прав: зроб ле но вис но вок, що виз на чен ня по нят тя по слуг як
об’єкта цивільних пра вовідно син має вклю ча ти, окрім збе ре жен ня чи зміни
ста ну не ма теріаль них благ, та кож оз на ку незмінності фізич них па ра метрів
явищ об’єктив но го світу, на які спря мо вані по слу ги; 

– дослідже но ка те горії «об ме жен ня» та «об тя жен ня» пра ва влас ності; зроб -
ле но вис но вок, що ка те горію «об ме жен ня» мож на ви ко ри с то ву ва ти тільки сто -
сов но пра ва влас ності на не ру хо ме май но, як найбільш по вно го та фун да мен -
таль но го ре чо во го пра ва із обов’яз ко вим вста нов лен ням чіткої кла сифікації та
пе реліку та ких об ме жень у чин но му цивільно му за ко но давстві Ук раїни; сто -
сов но пра во вої ка те горії «об тя жен ня», до во дить ся, що йо го мож на ви ко ри с то -
ву ва ти ли ше при вста нов ленні не мож ли вості роз по ря д жен ня об’єктом пра ва
влас ності. «Об тя жен ня», та ким чи ном, первісно пе ред ба чається для пра ва
влас ності, але роз пов сю д жується, «зачіпає» всі похідні ре чові пра ва, до змісту
яких вхо дить пра во мочність «роз по ря д жен ня», на при клад, емфітев зис, су -
перфіцій. Ар гу мен то ва но вис но вок про те, що «об ме жен ня» і «об тя жен ня» ре -
чо вих прав не є то тож ни ми ка те горіями, ви ни ка ють з різних підстав та
відрізня ють ся своєю спря мо ваністю.

У числі прак тич них пи тань, що по тре бу ють удо с ко на лен ня пра вов го ре гу -
лю ван ня роз г ля ну то:

– про бле ми ко мерційно го кре ди ту в цивільно му праві Ук раїни, який слід
ро зуміти в на ступ но му зна ченні: а) для виз на чен ня до говірних зо бов’язань за
кре дит ним до го во ром та зо бов’язань ко мерційно го кре ди ту, які не ма ють ок ре -
мої до говірної фор ми, та вста нов лю ють ся сто ро на ми в якості умо ви в інших
цивільних до го во рах; б)для виз на чен ня об’єкту кре дит но го до го во ру, яким є
су ма коштів, яку банк або інша фінан со ва ус та но ва (кре ди то да вець) має на да -
ти по зи чаль ни ку, а ос танній по вер ну ти кре ди то дав цю; в) для за зна чен ня пред -
ме ту зо бов’язан ня ко мерційно го кре ди ту. Роз г ля ну та цивільно-пра во ва та еко -
номічна при ро да по нят тя «ко мерційний кре дит», виз на че но суб’єктний склад
осіб між яки ми мо жуть існу ва ти відно си ни ко мерційно го кре ди ту, на да ний
порівняль ний аналіз істот них та зви чай них умов ко мерційно го та фінан со во го
кре ди ту, роз г ля ну то пи тан ня що до за без пе чен ня ко мерційно го кре ди ту, та
відступ лен ня прав ви мо ги за до го во ра ми, що містять умо ви ко мерційно го кре -
ди ту;

– про бле ми стра ху ван ня про фесійної відповідаль ності у сфері ме дич ної
діяль ності в Ук раїні та за кор до ном; виз на че но ос новні за вдан ня та пе ре ва ги
цьо го ви ду стра ху ван ня з ура ху ван ням за хи с ту прав та інте ресів як ме дич них
працівників, так і пацієнтів. Та кож виз на че но, що ос нов ним об’єктом стра ху -
ван ня для за кладів охо ро ни здо ров’я є са ме відповідальність ро бо то дав ця, а не
ок ре мих працівників; кла сифіко ва но: ос нов них суб’єктів стра ху ван ня про -
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фесійної відповідаль ності у сфері ме дич ної діяль ності, до яких відно сять ся
стра ху валь ни ки, стра хо ви ки і треті осо би, яким за подіяна шко да; на да но: пра -
во ву ха рак те ри с ти ку до го во ру до б ровільно го стра ху ван ня про фесійної
відповідаль ності, зо к ре ма виз на че но пред мет до го во ру, ос новні пра ва та
обов’яз ки йо го сторін; обґрун то ва но, що стра хо вим ви пад ком мо же бу ти не
тільки факт за подіян ня ре аль ної шко ди здо ров’ю пацієнта, але й ви су нен ня
ним пре тензій спо жив чо го ха рак те ру, зо к ре ма, що до якості сервісу ме дич но го
об слу го ву ван ня, інфор му ван ня, на дан ня ме дич ної до ку мен тації то що; до ве де -
но, що за про ва д жен ня обов’яз ко во го стра ху ван ня про фесійної відповідаль -
ності у сфері ме дич ної діяль ності бу ло б од ним з чин ників змен шен ня на ван -
та жен ня на су до ву си с те му, по кра щи ло б якість ме дич но го об слу го ву ван ня та
за хист прав та інте ресів гро ма дян у сфері охо ро ни здо ров’я; 

– з ог ля ду на зна чен ня ре фор ми су до чин ст ва, не обхідності її оп тимізації і
при ско рен ня, для за без пе чен ня ста лості цивільно-пра во вих відно син та ко ре -
ляції прав і обов’язків сторін роз г ля нуті про це су альні пи тан ня підго тов ки
спра ви до су до во го роз гля ду; виз на че но, що си с те мо с тво рю ю чи ми еле мен та -
ми підго тов ки спра ви до су до во го роз гля ду є: 1) при мирні про це ду ри; 2) про -
це су аль на діяльність сторін і су ду що до фор му ван ня до ка зо вої ба зи у справі;
3) про це су аль на відповідальність сторін за не ви ко нан ня своїх обов’язків;
4) про це су альні фор ми про ве ден ня підго тов чих дій; 5) про це ду ри, які пе ред ба -
ча ють на дан ня заінте ре со ва ним осо бам по вної інфор мації про про ве дені су дом
дії та їх ре зуль та ти.

На підставі про ве де но го досліджен ня цих та ря ду пов’яза них з ни ми про -
блем роз вит ку цивільно-пра во вих відно син в су часній Ук раїні роз роб лені про -
по зиції що до вдо с ко на лен ня цивільно го за ко но дав ст ва Ук раїни. 

У 2012 році роз по ча ла ся роз роб ка трьох відо мчих тем НДР: Прин цип
рівності у праві: те орія і прак ти ка (ІІІ кв. 2012 – ІІ к.2014). На ук. кер. – д.ю.н.
Оніщен ко Н.М.; Про тидія ко рупційній зло чин ності в Ук раїні в умо вах ре фор -
му ван ня криміна ль ної юс тиції (ІІІ кв. 2012 – ІІ кв. 2014). На ук. кер. – д.ю.н. Ко -
с тен ко О.М.; Те о ре тичні про бле ми роз вит ку кон сти туційно го за ко но дав ст ва
Ук раїни на су час но му етапі (ІV кв.2012 – ІІІ кв.2014). На ук. кер. – д.ю.н.
Ющик О.І.

В рам ках цільо вої ком плекс ної про гра ми на уко вих досліджень НАН Ук -
раїни «Гу манітарні тех но логії як чин ник суспільних пе ре тво рень в Ук -
раїні» та відповідно до роз по ря д жен ня Пре зидії НАН Ук раїни від 30 трав ня
2012 р. № 370 ви ко ну ва лось досліджен ня те ми «На уко ве за без пе чен ня за ко -
но дав чої техніки як фак то ра ефек тив ної пра во твор чості в Ук раїні».
Термін ви ко нан ня – 01 черв ня – 31 груд ня 2012 р., на ук. кер. – ака демік НАН
Ук раїни Шем шу чен ко Ю.С. За ре зуль та та ми про ве де но го досліджен ня виз на -
че но сутність, ви ди, функції за ко но дав чої техніки як фак то ра за без пе чен ня
ефек тив ної пра во твор чої діяль ності в Ук раїні, а та кож про бле ми ре алізації за -
ко но дав чої техніки в дяль ності пар ла мен ту Ук раїни та виз на че но ак ту альні пи -
тан ня підви щен ня її рівня. Підго тов ле но на уко ву мо но графію «Про бле ми за ко -
но дав чої техніки в Ук раїні: пи тан ня те орії та прак ти ки», ме то дич ні ре ко мен -
дації по за сто су ван ню пра вил за ко но дав чої техніки в за ко но дав чо му про цесі
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Ук раїни, на уко ву за пи с ку «На уко ве і пра во ве за без пе чен ня за ко но дав чої
техніки в Ук раїні: стан і про бле ми вдо с ко на лен ня».

В рам ках цільо вої ком плекс ної про гра ми на уко вих досліджень НАН Ук -
раїни «Інте г рація до світо вої спільно ти та стра тегічні вик ли ки для Ук -
раїни» та відповідно до роз по ря д жен ня Пре зидії НАН Ук раїни від 29 трав ня
2012 р. № 365 ви ко ну ва лось досліджен ня те ми «Пра вові фор ми політич ної
відповідаль ності: аналіз за рубіжно го досвіду та вис нов ки для Ук раїни».
Термін ви ко нан ня – 1черв ня – 31 груд ня 2012 р., на ук. кер. – д.політ.н. Кресіна
І.О. Ре зуль та том досліджен ня є підго тов ка на уко вої до повіді «Пра вові фор ми
політич ної відповідаль ності: аналіз за рубіжно го досвіду та вис нов ки для
України», низ ки за ко но про ектів що до удо с ко на лен ня вітчиз ня них пра во вих
форм політич ної відповідаль ності з їх по даль шим на дан ням суб’єктам пра ва
за ко но дав чої ініціати ви для впро ва д жен ня у за ко но дав чо му про цесі.

За ре зуль та та ми кон кур су спільних на уко вих про ектів НАН Ук раїни –
Російсько го гу манітар но го на уко во го фон ду та по ста но ви Пре зидії НАН Ук -
раїни від 14.03.2012 р. № 50 ви ко ну вав ся про ект «Те орія і прак ти ка кон сти -
туціоналізації національ них си с тем пра ва та за ко но дав ст ва: російський і
ук раїнський досвід» – І етап. На ук. кер. – д.ю.н. Пар хо мен ко Н.М. Термін ви -
ко нан ня – 01 квітня– 31 груд ня 2012 р. В ре зуль таті ро бо ти виз на че но ос новні
за галь но те о ре тичні (до к т ри наль но-кон сти туційні) і на уко во-ме то до логічні
про бле ми кон сти туціоналізації, обґрун то ва но сутність й змістовні па ра ме т ри
кон цеп ту кон сти туціоналізації національ них пра во вих си с тем у ціло му й си с -
тем пра ва й за ко но дав ст ва, зо к ре ма. Підго тов ле но аналітич ну до повідь «Те орія
і прак ти ка кон сти туціоналізації національ них си с тем пра ва та за ко но дав ст ва:
ук раїнський досвід», ме то дичні ре ко мен дації із за лу че них на пра цю вань ор -
ганів кон сти туційно го су до чин ст ва для найбільш ефек тив но го втілен ня в га лу -
зе ве за ко но дав ст во прин ципів Ос нов но го За ко ну.

В рам ках цільо вої ком плекс ної міждис циплінар ної про гра ми на уко вих
досліджень НАН Ук раїни з про блем ста ло го роз вит ку, раціональ но го при ро до -
ко ри с ту ван ня та збе ре жен ня на вко лиш нь о го се ре до ви ща ви ко ну ва лось на уко -
ве досліджен ня «Пра во ве та ор ганізаційне за без пе чен ня ре алізації за сад
ста ло го роз вит ку в Ук раїні» за ета пом ІІІ – «За са ди удо с ко на лен ня пра во -
во го та ор ганізаційно го за без пе чен ня ут вер д жен ня в Ук раїні прин ципів
ста ло го роз вит ку в кон тексті Кон фе ренції ООН з пи тань ста ло го роз вит -
ку 2012 ро ку», термін ви ко нан ня: квітень-гру день 2012 р., на ук. кер. – ака -
демік НАН Ук раїни Шем шу чен ко Ю.С. За ре зуль та та ми досліджен ня роз роб -
ле но ре ко мен дації що до за без пе чен ня ре алізації прин ципів ста ло го роз вит ку
при здійсненні адміністра тив ної ре фор ми.

Згідно з «Уго дою про співробітництво між Дер жав ним фон дом фун да мен -
таль них досліджень і Біло русь ким фон дом фун да мен таль них досліджень»,
«Пе реліком про ектів-пе ре можців чет вер то го спільно го кон кур су Дер жав но го
фон ду фун да мен таль них досліджень і Біло русь ко го ре с публікансь ко го фон ду
фун да мен таль них досліджень», за твер д же ним 23.04.2011 р. та на ка зом Дер -
жав но го коміте ту Ук раїни з пи тань на уки, інно вацій та інфор ма ти зації від 31
бе рез ня 2011 р. № 28 ви ко ну вав ся про ект № Ф41.5/017 «Тен денції та пер спек -
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ти ви роз вит ку політич них си с тем і дер жав ності Ук раїни та Ре с публіки Біло -
русь». В рам ках да но го про ек ту про ве де но міжна род ну на уко во-прак тич ну
кон фе ренцію «Пра вові ос но ви роз вит ку су час них політич них си с тем: досвід
Ук раїни та Ре с публіки Біло русь», яка відбу ла ся 22 ли с то па да 2012 ро ку в
Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, а та кож підго тов -
ле но ко лек тив ну мо но графію.

Згідно з по ста но вою Вче ної ра ди інсти ту ту до чис ла пла но вих за вдань бу -
ло відне се но підго тов ку дру го го ви дан ня «Ве ли ко го юри дич но го ен цик ло -
пе дич но го слов ни ка». Для цієї праці, яка по ба чи ла світ на по чат ку 2012 р.,
співробітни ка ми Інсти ту ту підго тов ле но низ ку ста тей, зо к ре ма й та ких, ана -
логів яким не бу ло у пер шо му ви данні.

Про дов жу ва ла ся ро бо та над роз по ча тою в 1996 р. за галь но а ка демічною те -
мою «Ен цик ло педія су час ної Ук раїни», яка ви ко нується спільни ми зу сил ля -
ми ря ду ус та нов НАН Ук раїни під егідою Інсти ту ту ен цик ло пе дич них
досліджень НАН Ук раїни, а та кож НДР Інсти ту ту політич них і ет но національ -
них досліджень ім. І. Ф. Ку ра са НАН Ук раїни «Політич на ен цик ло педія»
(2010–2012 рр.). 

Крім то го, у 2012 році бу ло підго тов ле но кон цепцію За ко ну Ук раїни «Про
Національ ну ака демію на ук Ук раїни» (акад. НАН Ук раїни Ю.С. Шем шу чен ко,
В.П. На гре бель ний, В.І. Оле щен ко).

У 2012 році Інсти тут про дов жу вав підтри му ва ти тра диційно тісні зв’яз ки з
цен т раль ни ми ор га на ми дер жав ної вла ди, з ок ре ми ми відом ст ва ми, ус та но ва -
ми, ор ганізаціями в сфері дер жав но-пра во во го будівництва, пра во охо рон ни ми
та су до ви ми ор га на ми вла ди Ук раїни. Співробітни ки Інсти ту ту бра ли участь в
ро боті ря ду дер жав них та уря до вих комісій і комітетів, національ них рад та
агентств, ак тив но пра цю ва ли над удо с ко на лен ням та ре алізацією по ло жень
Кон сти туції Ук раїни, про ек та ми ок ре мих ко дексів та інших нор ма тив но-пра -
во вих актів, про во ди ли ек с пер ти зи та на да ва ли на уко во-кон суль та тив ну і на -
уко во-ме то дич ну до по мо гу. 

Ука зом Пре зи ден та Ук раїни № 328/2018 від 17 трав ня 2012 р. «Про Кон сти -
туційну Асам б лею» з ме тою на пра цю ван ня про по зицій що до змін до Кон сти -
туції Ук раїни на ос нові уза галь нен ня прак ти ки ре алізації Ос нов но го За ко ну
Ук раїни, з ура ху ван ням до сяг нень та тен денцій роз вит ку су час но го кон сти -
туціоналізму бу ло за лу че но в ус та нов ле но му по ряд ку до та кої ро бо ти
провідних уче них Інсти ту ту, зо к ре ма: Шем шу чен ка Ю. С. – за ступ ни ком Го ло -
ви Кон сти туційної Асам б леї, Бо шиць ко го Ю. Л., Куб ка Є. Б., Пар хо мен ко Н.
М., Сірен ка В. Ф., Скрип ню ка О. В., Тов та М. М., Ющи ка О. І.

Про тя гом ро ку на уковці Інсти ту ту бра ли ак тив ну участь у за ко но творчій
ро боті шля хом без по се ред ньої роз роб ки про ектів за ко но дав чих актів, кон -
цепцій за конів, ро бо ти в якості членів ро бо чих груп і комісій, підго тов ки на -
уко во-пра во вих вис новків, за ува жень і про по зицій до про ектів нор ма тив но-
пра во вих актів та ін. Зо к ре ма, на уковці Інсти ту ту бра ли ак тив ну участь у
підго товці та на уковій ек с пер тизі про ектів ря ду За конів Ук раїни, в то му числі
без по се ред ньо у складі ро бо чих груп, які го ту ва ли за ко но про ек ти, а са ме бу ло
підго тов ле но: вис но вок на уко во-пра во вої ек с пер ти зи на про ект За ко ну Ук -
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раїни про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про рек ла му»; про по зиції та за -
ува жен ня що до за ко но про ек ту «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих
актів Ук раїни у зв’яз ку з прий нят тям За ко ну Ук раїни «Про інфор мацію» (у
новій ре дакції) та За ко ну Ук раїни «Про до ступ до публічної інфор мації»;про -
по зиції та за ува жен ня до Кон цепції ре фор ми місце во го са мо вря ду ван ня та те -
ри торіаль ної ор ганізації вла ди; Кон цепції мо дернізації ор ганізаційно-пра во во -
го за без пе чен ня місце вої де мо кратії в Ук раїні; вис но вок на за пит Кон сти -
туційно го Су ду Ук раїни що до по дан ня 51 на род но го де пу та та Ук раїни про не -
кон сти туційність ст. ст. 52, 98, 99 За ко ну «Про ви бо ри на род них де пу татів Ук -
раїни»; що до про ек ту За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до де я ких за конів
Ук раїни з пи тань національ ної без пе ки і обо ро ни»; за ува жен ня та про по зиції
на про ект За ко ну Ук раїни «Про медіацію»; на уко ва ек с пер ти за За ко ну Ук раїни
«Про вне сен ня змін до Криміна ль но го та Криміна ль но-про це су аль но го ко -
дексів Ук раїни що до вдо с ко на лен ня про це дур здійснен ня конфіскації; За ко ну
Ук раїни «Про дер жав ну підтрим ку на укоємних ви роб ництв в Ук раїні»; За ко ну
Ук раїни «Про вне сен ня змін до По дат ко во го ко дек су Ук раїни (що до сти му лю -
ван ня підви щен ня рівня на ро д жу ва ності та пре сти жу ма те рин ст ва); За ко ну Ук -
раїни «Про вне сен ня змін до Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру -
шен ня що до пра ва скла да ти про то ко ли про адміністра тивні пра во по ру шен -
ня»; За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до По дат ко во го ко дек су Ук раїни та
де я ких інших за ко но дав чих актів (що до місце вих по датків та зборів); мо дель -
них за ко но дав чих актів, що бу дуть роз гля да ти ся Міжпар ла ментсь кою Асам б -
леєю дер жав – учас ниць СНД (про ект мо дель но го Інно ваційно го ко дек су, про -
ек ти мо дель них за конів «Про фірмові най ме ну ван ня» та «Про на укові пар ки»,
про ект «Ре ко мен дацій з удо с ко на лен ня і гар монізації національ но го за ко но -
дав ст ва дер жав – учас ниць СНД у сфері за без пе чен ня інфор маційної без пе ки»,
про ект «Міждер жав ної уго ди про фор му ван ня об’єдна ної інфор маційної си с -
те ми дер жав – учас ниць СНД про за хист від біоне без пек», Ан ке ти про за хо ди,
що прий ма ють ся дер жа ва ми що до імпле мен тації мо дель них за конів МПА
СНД і ре алізації ре ко мен дацій у міжна род но му гу манітар но му про сторі); За -
ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до за ко ну Ук раїни «Про за са ди дер жав ної
мов ної політи ки»; За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну служ бу пра во по ряд ку»; на -
уко во-ек с перт ний вис но вок що до про ек ту Кон цепції За галь но дер жав ної про -
гра ми по во д жен ня з не без печ ни ми відхо да ми, вис но вок що до ор ганізаційної
скла до вої фор му ван ня та ре алізації дер жав ної політи ки у сфері космічної
діяль ності; підго тов ле но про ек ти За ко ну Ук раїни «Про дер жав не ре гу лю ван ня
у сфері дис танційно го зон ду ван ня Землі ае ро космічни ми об’єкта ми» (пе ре да -
но до Дер жав но го космічно го агент ст ва Ук раїни) та За ко ну Ук раїни «Про вне -
сен ня змін до за ко но дав чих актів Ук раїни що до за про ва д жен ня ме ханізмів дер -
жав но-при ват но го парт нер ст ва в сфері космічної діяль ності (пе ре да но до Дер -
жав но го космічно го агент ст ва Ук раїни).

І. Б. Усен ком ра зом з відо мим архівістом К. Є. Но во хатсь ким бу ло підго тов -
ле но ав торсь кий про ект нор ма тив но-пра во во го ак та Дер жав ної архівної служ -
би Ук раїни «По ря док ко ри с ту ван ня до ку мен та ми Національ но го архівно го
фон ду Ук раїни, що на ле жать дер жаві, те ри торіаль ним гро ма дам».
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Про тя гом по точ но го ро ку про дов жу ва лось співробітництво з Міністер ст -
вом освіти і на уки, мо лоді та спор ту Ук раїни і йо го місце ви ми ор га на ми. Зо к -
ре ма Інсти тут пе ре ук лав на но вий строк до говір про твор чу співдружність з
Ко му наль ним по зашкільним на вчаль ним за кла дом «Київська Ма ла ака демія
на ук учнівської мо лоді». В рам ках цієї співпраці І. Б. Усен ко є на уко вим
керівни ком секції пра во знав ст ва Київської Ма лої ака демії на ук учнівської мо -
лоді і го ло вою журі відповідно го ІІ (місько го) ета пу кон кур су-за хи с ту твор чих
робіт шко лярів. У цій ро боті ак тив ну участь бра ли та кож Є. В. Ромінський як
відповідаль ний се к ре тар журі кон кур су, а та кож ряд співробітників Інституту
(Т. І. Бон да рук, І. В. Му зи ка, О. О. Ма ли шев, К. О. Сав чук, О. В. Ба та нов,
А. С. Нер се сян, Д. В. Бу суй ок та інші), які за лу ча ли ся як ек с пер ти. На ІІІ (Все -
ук раїнсько му) етапі кон кур су-за хи с ту твор чих робіт шко лярів І. Б. Усен ко був
офіційним спо с теріга чем від НАН Ук раїни по секції пра во знав ст ва.

Та кож, на прикінці ро ку в рам ках цієї співпраці відбув ся Все ук раїнський
семінар-прак ти кум керівників те ри торіаль них відділень МАН Ук раїни та
керівників на уко вих відділень філо софії та суспільствоз нав ст ва «Удо с ко на лен -
ня діяль ності на уко вих відділень МАН Ук раїни в кон тексті ос танніх освітніх
тен денцій», пе ред учас ни ка ми яко го ви с ту пив І. Б. Усен ко.

Про тя гом звітно го періоду роль го ло вно го ко ор ди наційно го цен т ру, як і в
ми нулі ро ки, здійсню ва ла Ра да по ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих
досліджень (керівник — ака демік НАН Ук раїни Ю.С.Шем шу чен ко). Ос нов ни -
ми фор ма ми діяль ності Ра ди в по точ но му році бу ли: про ве ден ня спільних на -
уко вих досліджень; підго тов ка ру ко писів та ви дан ня ко лек тив них мо но графій,
підруч ників, слов ників, циклів бро шур то що; спільна підго тов ка за ко но про -
ектів; співпра ця у сфері на дан ня ме то дич ної до по мо ги ви щим та се реднім на -
вчаль ним за кла дам освіти; співу часть у підго товці та про ве денні на уко вих та
на уко во-прак тич них кон фе ренцій, співпра ця з ор га на ми дер жав ної вла ди то -
що. Зо к ре ма, співробітни ки Інсти ту ту за лу ча ли ся до підго тов ки спеціаль них
ви пусків юри дич но го жур на лу «Пра во Ук раїни».

Про тя гом звітно го періоду Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни ви с ту пав ор ганіза то ром та співор ганіза то ром ря ду на уко во-прак -
тич них кон фе ренцій та круг лих столів. За уча с тю співробітників Інсти ту ту, які
вхо дять до скла ду Кон сти туційної Асам б леї, про ве де но два постійно діючих
ме то до логічних семіна ри «Су час ний кон сти туційний про цес в Ук раїні: про -
бле ми те орії і прак ти ки» на те ми: «Ме то до логічні пи тан ня онов лен ня Кон сти -
туції Ук раїни» - Київ, 24 жовт ня 2012 ро ку; «Кон цеп ту альні пи тан ня удо с ко на -
лен ня кон сти туційних за сад здійснен ня пра во суд дя в Ук раїні» - Київ, 29 ли с -
то па да 2012 ро ку.

Спільно з Київським національ ним універ си те том ім. Та ра са Шев чен ка,
Львівським дер жав ним універ си те том внутрішніх справ, Ук раїнською
асоціацією порівняль но го пра во знав ст ва бу ло про ве де но IV міжна род ну на -
уко ву кон фе ренцію «Ком па ра тивістські чи тан ня» (27 – 28 квітня 2012 р.), а та -
кож на уко вий семінар «Про бле ми порівняль но го пра во знав ст ва» (24 квітня
2012 р.). 13 груд ня 2012 р. Інсти тут ор ганізу вав на уко во-прак тич ний семінар
«Ра да Євро пи: про бле ми ре фор му ван ня». Спільно з Київським універ си те том
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пра ва НАН Ук раїни, Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни 11 груд ня 2012 р. провів Міжна род ну на уко во-прак тич ну кон фе ренцію
«Міжна род но-пра вові про бле ми тор го вель но го мо ре плав ст ва», а та кож V на -
укові чи тан ня, при свя чені пам’яті В.М. Ко рець ко го (16 лю то го 2012 р., про во -
ди ла ся та кож за спри ян ня Міністер ст ва освіти і на уки, мо лоді та спор ту);
спільно з Міжна род ною асоціацією істо риків пра ва, Інсти тут 21–23 ве рес ня
2012 р. провів Міжна род ну істо ри ко-пра во ву кон фе ренцію «Істо ри ко-пра во ва
ре альність у гло баль но му і регіональ но му вимірах»; спільно з Ко ор ди націй -
ною ра дою мо ло дих юристів Ук раїни при Міністерстві юс тиції Ук раїни про ве -
де но фінал Міжна род но го прав ни чо го кон кур су імені В.М. Ко рець ко го з євро -
пейсь ко го пра ва у га лузі прав лю ди ни (14–15 груд ня 2012 р.).

Крім то го бу ли про ве дені: Все ук раїнська на уко ва кон фе ренція мо ло дих
вче них «Про бле ми вдо с ко на лен ня та ко дифікації за ко но дав ст ва Ук раїни на су -
час но му етапі», На уко во-прак тич на кон фе ренція «Ос но во по ложні прин ци пи
пра ва як йо го ціннісні виміри», круг лий стіл «Кон сти туційна Асам б лея: пи тан -
ня ста ту су, по ряд ку фор му ван ня та діяль ності», Міжна род на на уко ва кон фе -
ренція «Восьмі юри дичні чи тан ня, «Пра вові про бле ми взаємодії вла ди і гро ма -
дянсь ко го суспільства», міжна род на на уко ва кон фе ренція «Пра вові ос но ви
роз вит ку су час них політич них си с тем: євро пейсь кий досвід», круг лий стіл
«Збли жен ня національ них пра во вих си с те ми та їхня взаємодія із міжна род ним
пра вом».

У звітно му році про дов жи ла свою діяльність секція історії дер жа ви і пра ва
На уко вої ра ди НАН Ук раїни з ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих
досліджень (І. Б. Усен ко – го ло ва секції, а І. В. Му зи ка – вче ний се к ре тар
секції). Діяльність секції вже ба га то років тісно пов’язується з ро бо тою
Міжна род ної асоціації істо риків пра ва (далі МАІП). МАІП ра зом з секцією та
Інсти ту том дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни цьо го ро ку бу -
ло ор ганізо ва но істо ри ко-пра вові кон фе ренції у Одесі, Євпа торії та Ос т розі, а
са ме: міжна род ний на уко во-прак тич ний семінар «На уко ва, просвітниць ка,
гро мадсь ка та політич на спад щи на ака деміка І. Ма ли новсь ко го і сьо го ден ня»,
ХХVІ міжна род на істо ри ко-пра во ва кон фе ренція «Дер жа ва, пра во і юри дич на
дум ка у Бал то чор но морсь ко му регіоні», ХХVІІ міжна род на істо ри ко-пра во ва
кон фе ренція «Істо ри ко-пра во ва ре альність у гло баль но му і регіональ но му
вимірах».

Окрім то го, здійсню ва ла ся ко ор ди нація на уко вих досліджень у та ких тра -
диційних на пря мах: на дан ня на уко во-ме то дич ної до по мо ги дер жав ним ус та -
но вам, на уко вим та на вчаль ним за кла дам Ук раїни, по го д жен ня тем ди сер -
таційних досліджень, керівництво аспіран та ми і по шу ку ва ча ми з інших ус та -
нов і міст Ук раїни, співпра ця у рам ках гро мадсь ких ор ганізацій вче них, за лу -
чен ня фахівців з інших ус та нов до пла но вих на уко во-дослідних робіт відділу,
підго тов ка істо ри ко-пра во вих ма теріалів до чер го вих томів «Ен цик ло педії су -
час ної Ук раїни», «Ен цик ло педії міжна род но го пра ва» та інших довідко во-ен -
цик ло пе дич них ви дань.

У 2012 Інсти ту том ви да но 13 мо но графічних праць, 9 посібників, підруч -
ників, 13 збірників на уко вих праць. Зо к ре ма опубліко вані: Ве ли кий ен цик ло -
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пе дич ний юри дич ний слов ник / За ред. акад. НАН Ук раїни Ю.С. Шем шу чен -
ка. – 2-ге вид., пе ре роб. і доп. – К.: Вид-во «Юри дич на дум ка», 2012.; Пра во -
ва дер жа ва. Щорічник на уко вих праць. Ви пуск двад цять третій. Відп. ре дак тор
Ю.С. Шем шу чен ко. К.: ІДП НА НУ, 2012.; Пра вові про бле ми пенсійно го за без -
пе чен ня в Ук раїні: мо но графія / Н.М. Ху то рян, М.М. Шу ми ло, М.П. Стад ник
[та ін.]. – К. : Ін Юре, 2012; Я.М.Шев чен ко. Ви б рані праці (1964-2012 рр.),
Кам’янець-Подільський, ТОВ «Дру кар ня «Ру та», 2012.; Ана толій Пав ло вич
Та ра нов. Ви б рані праці. До 100-річчя від дня на ро д жен ня / Відп. ред. ака демік
НАН Ук раїни Ю.С.Шем шу чен ко. – К.: Ви дав ництво «Юри дич на дум ка», 2012;
Пра вові фор ми політич ної відповідаль ності: аналіз за рубіжно го досвіду та
вис нов ки для Ук раїни: на уко ва за пи с ка. Кресіна І.О. (керівник авт. кол.), Гор -
ба тен ко В.П., Ко ва лен ко А.А., Хо даківський М.Д., Стой ко О.М., Ку ку руз О.В.,
Стоєцький С.В. Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни –
К., 2012.; Пра вові за са ди оп тимізації адміністра тив но-те ри торіаль но го ус т рою
Ук раїни. Кресіна І.О., Ко ва лен ко А.А., Лой ко Л.І., Хо даківський М.Д., Стой -
ко О.М., Явір В.А. Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни. – Київ, 2012.; Інав гу рація: на уко во-по пу ляр на пра ця. Шем шу чен ко
Ю.С., Ба та нов О.В., Стой ко О.М., Хо даківський М.Д. Інсти тут дер жа ви і пра -
ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. – Київ, 2012. ; При луць кий С.В. Вступ
до те орії су до вої вла ди (Суспільство. Пра во суд дя. Дер жа ва): [мо но графія] /
С.В. При луць кий. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни, 2012.; Тур ло ва Ю.А. Криміно логічна ха рак те ри с ти ка бра коньєрства в
Ук раїні та про тидія цим зло чи нам: мо но графія / Ю.А. Тур ло ва; [на ук. ред.
О.М. Ко с тен ко]. – К.: На ук. Світ, 2012; Пух тець ка А.А. Євро пейські прин ци пи
адміністра тив но го пра ва: Мо но графія – К., 2012.; Віталій Сем чик. На вча ю -
чись, на вчаю… Ви б рані праці. До 85 річчя. – К., Спринт-Сервіс, 2012.; На стеч -
ко К.О. Оформ лен ня прав на зе мельні ділян ки: Мо но графія. – Київ, Юрінком
Інтер. – 2012.; Кресін О.В. Порівняль не пра во знав ст во у ХІХ – ХХ століттях:
про бле ми ста нов лен ня: Мо но графія. – К.: Ло гос, 2011 (вий ш ла з дру ку у
2012 р.); Дер жа ва і пра во. Збірник на уко вих праць. Юри дичні і політичні на -
уки. Ви пу с ки 55, 56, 57, 58.; Істо ри ко-пра во ва ре альність у гло баль но му і
регіональ но му вимірах: ма теріали XXVІІ Міжна род ної істо ри ко-пра во вої кон -
фе ренції. 21–23 ве рес ня 2012 р., м. Євпа торія. / Ред ко легія: І. Б. Усен ко (го ло -
ва), О. О. Ма ли шев (відп. се к ре тар), А. Ю. Іва но ва та ін. – Київ; Сімфе ро поль:
«До ля», 2012.; На уко ва, просвітниць ка, гро мадсь ка та політич на спад щи на
ака деміка І. Ма ли новсь ко го і сьо го ден ня: Ма теріали І Міжна род но го на уко во-
прак тич но го семіна ру; [м. Ос т рог 16 бе рез ня 2012 р.]. / Ред ко легія:
І. Д. Пасічник (го ло ва), В. О. По пе люш ко, І. Б. Усен ко та ін. – Ос т рог: Вид-во
Нац. ун-ту «Ос т розь ка ака демія», 2012.; Дер жа ва, пра во і юри дич на дум ка у
Бал то чор но морсь ко му регіоні: історія та су часність: Ма теріали ХХVI Міжна -
род ної істо ри ко-пра во вої кон фе ренції 27–29 квітня 2012 р., м. Оде са. / Ред ко -
легія: С. В. Ківа лов (го ло ва), І. Б. Усен ко (заст. го ло ви), Н. М. Кре с товсь ка та
ін. – Оде са: ви да вець Бу каєв Ва дим Вікто ро вич, 2012.; Пра во на пенсію та йо -
го ре алізація за су ча сним за ко но дав ст вом Ук раїни: довідник / Н.М. Ху то рян,
М.М. Шу ми ло, Я.В. Сімутіна та ін.; На ук. ред. Н.М. Ху то рян, М.М. Шу ми ло. –
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К.: Вид-во «Юри дич на дум ка», 2012.; Су часні про бле ми при ват но го пра ва:
збірник на уко вих праць при свя че них 80-ій річниці з Дня на ро д жен ня
Я.М. Шев чен ко / Відп. ред. Н.С. Куз не цо ва, Р.О. Сте фан чук. – Київ: ВГО
«Асоціація цивілістів Ук раїни». – Кам’янець-Подільський. ТОВ «Дру кар ня
«Ру та», 2012.; Адміністра тив не пра во: су часність та пер спек ти ви роз вит ку: зб.
мат. круг ло го сто лу (7 трав ня 2012 р., м. Київ) / За заг. ред. д.ю.н., проф. член-
кор. НАПрН Ук раїни О.Ф. Андрійко. – К.: Інсти тут дер жа ви і пра ва
ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2012.; Порівняль не пра во знав ст во: су час -
ний стан і пер спек ти ви роз вит ку: Збірник на уко вих праць / Інсти тут дер жа ви і
пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, Київський національ ний універ си тет
імені Та ра са Шев чен ка, Львівський дер жав ний універ си тет внутрішніх справ,
Ук раїнська асоціація порівняль но го пра во знав ст ва; За ред. Ю.С. Шем шу чен ка,
В.П. Ти хо го, М.М. Цим ба лю ка, І.С. Гри цен ка; упор. О.В. Кресін, І.М. Си тар. –
Львів: Львівський дер жав ний універ си тет внутрішніх справ, 2012.; На укові чи -
тан ня, при свя чені пам’яті В.М. Ко рець ко го: Збірник на уко вих праць / ред кол.:
Ше шу чен ко Ю.С., Бо шиць кий Ю.Л., Чер нець ка О.В. та ін. – К.: Ви дав ництво
Євро пейсь ко го універ си те ту, 2012.; Аль ма нах пра ва. Ос но во по ложні прин ци -
пи пра ва як йо го ціннісні виміри. На уко во-прак тич ний юри дич ний жур нал.
Ви пуск 3. – К.: Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2012.;
«Studia Politologica Ucraino-Polona». Вип. 2. За ре дакцією В. Гор ба тен ка, Я.
Про ко па. Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, Польсь -
ка ака демія ми с тецтв і на ук, Польсь ке на уко ве то ва ри ст во у Жи то мирі. – Жи -
то мир-Київ-Краків : Вид-во Євен ка О., 2012.; Шем шу чен ко Ю.С. Космічне
пра во: Підруч ник. – К.: Вид-во «Юри дич на дум ка». 2012. ; «Пра вові си с те ми
су час ності». За заг. ред. Ю.С. Шем шу чен ка. На вчаль ний посібник для
магістрів пра ва. – К.: Юри дич на дум ка, 2012; Про бле ми су час ної муніци -
палісти ки : навч. посіб. / За заг. ред. О. В. Ба та но ва. / Ака демія муніци паль но -
го уп равління / Серія: «Інно ваційні освітні тех но логії у муніци паль но му
праві»/. – м. Київ : 2012.; Ти хо ми ров О.Д. Порівняль но-пра вові досліджен ня:
про бле ми виз на чен ня ком па ра тив ної при ро ди, на укоз нав чо го ос мис лен ня та
си с те ма ти зації: Відкри та лекція / Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко -
го НАН Ук раїни та ін.; відп. ред. О.В. Кресін. – Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. –
Серія на уко во-ме то дич них ви дань «Ака демія порівняль но го пра во знав ст ва». –
Ви пуск 29.; Да мир ли М.А. Срав ни тель ное пра во ве де ние в по ис ках соб ст вен -
ной иден тич но с ти: От кры тая лек ция / Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва
им. В.М. Ко рец ко го НАН Ук ра и ны и др.; отв. ред. А.В. Кре син. – Ки ев-Львов:
ЗУКЦ, 2012. – Се рия на уч но-ме то ди че с ких из да ний «Ака де мия срав ни тель но -
го пра во ве де ния». – Вы пуск 28; Са ло ма тин А.Ю. От кры тая лек ция / Ин сти тут
го су дар ст ва и пра ва им. В.М. Ко рец ко го НАН Ук ра и ны и др.; отв. ред.
А.В. Кре син. – Ки ев-Львов: ЗУКЦ, 2012. – Се рия на уч но-ме то ди че с ких из да -
ний «Ака де мия срав ни тель но го пра во ве де ния». – Вы пуск 27.; Слив ка С.С. Ка -
нонічне пра во: при род ний та ме та кор по ра тив ний порівняльні ас пек ти: Відкри -
та лекція / Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни та ін.;
відп. ред. О.В. Кресін. – Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. – Серія на уко во-ме то дич них
ви дань «Ака демія порівняль но го пра во знав ст ва». – Ви пуск 26; Его ров А.В. Бе -
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ло рус ская пра во вая си с те ма на со вре мен ной юри ди че с кой кар те ми ра: От кры -
тая лек ция / Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва им. В.М. Ко рец ко го НАН Ук ра и ны
и др.; отв. ред. А.В. Кре син. – Ки ев-Львов: ЗУКЦ, 2012. – Се рия на уч но-ме то -
ди че с ких из да ний «Ака де мия срав ни тель но го пра во ве де ния». – Вы пуск 25;
Вар га Ч. Пра вові тра диції? У по шу ках пра во вих сімей і куль тур: Відкри та
лекція / Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни та ін.; пе -
ре клад О.В. Тка чен ка; відп. ред. і на ук. ред. пе ре кла ду О.В. Кресін. – Київ-
Львів: ЗУКЦ, 2012. – Серія на уко во-ме то дич них ви дань «Ака демія порівняль -
но го пра во знав ст ва». – Ви пуск 24; П.Ф.Ку ли нич. Прак тич ний посібник з пи -
тань фор му ван ня зе мель них діля нок та оформ лен ня прав на них. – Київ: Про -
ект АгроІнвест, 2012. 

Співробітни ки Інсти ту ту про тя гом звітно го періоду бра ли участь у ро боті
ря ду за кор дон них на уко во-прак тич них кон фе ренцій. Ака демік Ю.С. Шем шу -
чен ко прий няв участь у Міжна род но му пар ла ментсь ко му фо румі «Со вре мен -
ный пар ла мен та ризм и бу ду щее де мо кра тии», який відбув ся у м. Моск ва
9–11 груд ня 2012 р.; проф., д.ю.н. В.Н. Де ни сов ви с ту пав з до повіддю на
міжна родній на уковій кон фе ренції «Пра ва че ло ве ка в про цес се гло ба ли за ции и
на ци о наль ные пра во вые си с те мы», що про во ди ла ся 10 груд ня 2012 р. Ба кинсь -
ким дер жав ним універ си те том (м.Ба ку, Азер бай д жан); к.ю.н. М.М. Товт ро бив
до повідь на міжна родній на уковій кон фе ренції «Ре ор ганізація угорсь кої си с те -
ми місце во го са мо вря ду ван ня - євро пейсь кий кон текст», що про хо ди ла
26 черв ня 2012 р. в Інсти туті пра во вих на ук Угорсь кої ака демії на ук (м. Бу да -
пешт, Угор щи на); к.ю.н. О.І. Мель ни чук взя ла участь в Міжна родній на уко во-
прак тичній кон фе ренції «Пра во в со вре мен ном ми ре», що про во ди ла ся
10 груд ня 2012 р. Ураль ским інсти ту том Російської ака демії на род но го гос по -
дар ст ва та дер жав ної служ би при Пре зи денті Російської Фе де рації (м. Єка те -
рин бург, Російська Фе де рація).

Ак тив ну участь в ро боті різних на уко вих кон фе ренцій, що відбу ва лись за -
кор до ном, брав к.ю.н. О.В. Кресін, зо к ре ма, він брав участь у міжна родній
прак тичній кон фе ренції «Со вре мен ные па ра диг мы юри ди че с кой ком па ра ти ви -
с ти ки в ас пек те раз ви тия на ци о наль ных пра во вих си с тем», що про во ди ла ся 5-
6 жовт ня 2012 р. Асоціацією юристів Росії, Асоціацією юри дич них вузів
(Російська Фе де рація), Київським універ си те том пра ва НА НУ, Юри дич ним
фа куль те том Рос товсь ко го дер жав но го еко номічно го універ си те ту, на ІІ Пуб -
лічних чи тан нях «Ак ту аль ные про бле мы срав ни тель но го пра во ве де ния», що
про во ди ли ся 3 груд ня 2012 р. Інсти ту том за ко но дав ст ва та порівняль но го пра -
во знав ст ва при Уряді Російської Фе де рації та на На уко во-прак тичній кон фе -
ренції «Со вре мен ные под хо ды к про ти во де ст вию кор руп ции: про бле мы и тен -
ден ции», що про во ди ла ся 4 груд ня 2012 р. цією ж ус та но вою.

Н.Р. Ма ли ше ва спільно з про фе со ром Інсти ту ту ви що го адміністру ван ня
Швей царсь кої кон фе де рації про чи та ла курс з аналізу та здійснен ня публічної
політи ки на юри дич но му фа куль теті Київсько го універ си те ту імені Т.Г. Шев -
чен ка (тра вень, ве ре сень 2012 р.); взя ла участь в ор ганізації та про ве денні
міжна род но го дво с то рон нь о го Круг ло го сто лу між Міжна род ним цен т ром
космічно го пра ва при ІДП НАН Ук раїни, відділом космічно го та еко логічно го
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пра ва ІДП НА НУ та пред став ни ка ми Японсь ко го ае ро космічно го агент ст ва
JAXA та Інсти ту ту космічно го пра ва, ство ре но го при Універ си теті Окайа
(Японія). Ма ли ше ва Н.Р. є співав то ром міжна род но го твор чо го ко лек ти ву з
підго тов ки 3-том но го ко мен та ря міжна род но го космічно го пра ва: Cologne
Commentary on Space Law (in three Volumes). Volume 2 The 1975 Convention on
Registration of Objects Launched into Outer Space (REG).

І. Б. Усен ко ви с ту пив чле ном орг коміте ту кон фе ренції «Про бле ми фор ми
російської дер жа ви: ми ну ле, су час не, май бутнє» (м. Рос тов-на-До ну; Рос -
товсь кий дер жав ний універ си тет шляхів спо лу чен ня; 8 лю то го 2012 р.).

У рам ках про ектів Харківської пра во за хис ної гру пи, які здійсню ють ся за
підтрим кою Євро пейсь ко го Со ю зу, Ра ди Євро пи, Міжна род но го фон ду
«Відро д жен ня» та інших міжна род них фондів з різних країн, І. Б. Усен ко як ек -
с перт у га лузі інфор маційно го та архівно го за ко но дав ст ва брав участь у ро боті
ба га ть ох міжна род них семінарів та круг лих столів, які відбу ва ли ся в Ук раїні, а
та кож у Міжна родній на уко во-прак тичній кон фе ренції «Про бле ма до сту пу до
архівної інфор мації про політич ний те рор в СРСР» (м. Моск ва; ор ганіза то ри –
Фонд Генріха Бьо ля та Міжна род ний Ме моріал), де був од ним з ос нов них до -
повідачів.

Ра зом з Адміністрацією Пре зи ден та, Фон дом «Пам’ять, відповідальність,
май бутнє» та Фон дом ме моріаль них ком плексів Бу хен вальд та Міттель бау-До -
ра (Німеч чи на) К. А. Вис ло бо ков брав участь у підго товці міжна род ної пе ре -
сув ної ви с тав ки «При му со ва пра ця. Німці, підневільні робітни ки та війна». Ви -
с тав ка відбу ла ся в ба га ть ох містах світу, зо к ре ма в Берліні, Москві, Києві та ін.

Та кож К. А. Вис ло бо ков брав участь у ек с пертній зустрічі «Expert meeting
and workshop on Holocaust-related archives in Ukraine European Holocaust
Research Infrastructure», що відбу ва ла ся під егідою Євро пейсь кої Комісії.

Відповідно до Уго ди про на уко ве співробітництво між Національ ною ака -
демією на ук Ук раїни та Угорсь кою ака демією на ук та До го во ру про
співробітництво між Інсти ту том дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН
України та Інсти ту том пра ва Угорсь кої ака демії на ук М.М. підго тов ле но до
видан ня ук раїнсько-угорсь кий дво мов ний спільний збірник на уко вих праць
«Ак ту альні пи тан ня роз вит ку за ко но дав ст ва Ук раїни та Угор щи ни». 

О.В.Чор но ус прой ш ла на вчан ня у Нор везь ко му універ си теті біологічних
на ук (м. Оос, Нор вегія) як сту дент-дослідник (жов тень – гру день 2012 ро ку). 

В на уко вих та на уко во-до поміжних підрозділах Інсти ту ту у звітно му році
пра цю ва ли 123 співробітни ки, із них 99 на уковців (з них: 22 док то ри на ук,
67 кан ди датів на ук), в то му числі: ди рек тор, 2 за ступ ни ки ди рек то ра, вче ний
се к ре тар, 7 завіду ю чих відділа ми, 5 го ло вних на уко вих співробітників,
7 провідних на уко вих співробітників, 36 стар ших на уко вих співробітників,
21 на уко вий співробітник, 19 мо лод ших на уко вих співробітників.

У складі Інсти ту ту про тя гом 2012 ро ку пра цю ва ли: один ака демік
(Ю.С. Шем шу чен ко) та 2 чле ни-ко ре с пон ден ти Національ ної ака демії на ук
Ук раїни (В.І. Сем чик, В.Ф. Сірен ко); 15 ака деміків та членів-ко ре с пон дентів
Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни (В.І. Сем чик, В.Ф. Сірен ко,
Ю.С. Шем шу чен ко, В.П. На гре бель ний, О.Ф. Андрійко, В.Н. Де ни сов,
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Я.М. Шев чен ко, О.М. Ко с тен ко, Н.Р. Ма ли ше ва, Г.О. Му ра шин, Є.Б. Куб ко,
Л.Т. Кри вен ко, Н.М.Оніщен ко, Н.М. Ху то рян, І.О. Кресіна).

Се ред працівників Інсти ту ту — 10 За слу же них діячів на уки і техніки Ук -
раїни (ака демік НА НУ Шем шу чен ко Ю.С., член-кор. НА НУ Сем чик В.І.,
член-кор. НА НУ Сірен ко В.Ф., Шев чен ко Я.М., Де ни сов В.Н., Бабкін В.Д.,
Кресіна І.О., Ми ро нен ко О.М., Ху то рян Н.М., Ко с тен ко О.М.) та 10 За слу же -
них юристів Ук раїни (Ма ли ше ва Н.Р., Му ра шин Г.О., Усен ко І.Б, На гре бель ний
В.П., Оніщен ко Н.М., Андрійко О.Ф., Пар хо мен ко Н.М., Куб ко Є.Б., Ющик
О.І., Оле щен ко В.І.).

У звітно му році в док то ран турі та аспіран турі Інсти ту ту на вча ло ся 93 осо -
би в т.ч. на умо вах бю д жет но го фінан су ван ня – 25 осіб, в то му числі – 17 з
відри вом від ви роб ництва; за кон трак та ми на вча ло ся 68 аспірантів, з них 3 –
іно земні гро ма дя ни. З ме тою підго тов ки кан ди датсь ких та док торсь ких ди сер -
тацій до на уко вих відділів Інсти ту ту прикріпле но 20 здо бу вачів із різних
регіонів Ук раїни. Всьо го про тя гом звітно го періоду го ту ва ло ди сер тації близь -
ко 60 здо бу вачів. 

Про тя гом ро ку в 4-х спеціалізо ва них вче них ра дах Інсти ту ту бу ло за хи ще -
но 68 кан ди датсь ких та 11 док торсь ких ди сер тацій, з них співробітни ки Інсти -
ту ту за хистили: 2 док торські ди сер тації : Ку ли нич П.Ф. (спец. 12.00.06 – зе -
мель не пра во; аг рар не пра во; еко логічне пра во), Тим чен ко Г.П. (спец.
12.00.07 – адміністра тив не пра во і про цес; фінан со ве пра во; інфор маційне
пра во) та 3 кан ди датсь кі ди сер тації: Ма ли шев О.О. (спец. 12.00.01 – те орія та
історія дер жа ви і пра ва; історія політич них і пра во вих учень), Батрін С.В.
(спец. 12.00.04 – гос по дарсь ке пра во; гос по дарсь кий про цес), Гри цяк Д.І.
(спец. 23.00.02 – політичні інсти ту ти та про це си).

Про тя гом звітно го ро ку сти пендію для мо ло дих вче них Пре зи ден та Ук -
раїни от ри му ва ла Сем чик О.О. та здо бу ли сти пендію НАН Ук раїни Кур ти нець
М.І., Стрель цо ва О.В.

Творчі до сяг нен ня співробітників Інсти ту ту бу ли відзна чені рядлм
нагород:. д.ю.н., про фе со ра Я.М. Шев чен ко на го ро д же но Ор де ном Кня гині
Оль ги І сту пе ня; чле на-ко ре с пон ден та НАН Ук раїни В.І. Сем чи ка на го ро д же -
но ор де ном За за слу ги ІІ сту пе ня; д.політ.н., про фе со ра І.О. Кресіну на го ро д -
же но ор де ном Кня гині Оль ги ІІІ сту пе ня; д.філос.н., про фе со ра О.М. Ми ро -
нен ка на го ро д же но відзна кою НАН Ук раїни За на укові до сяг нен ня; к.ю.н.
Л.О. Ма ка рен ко на го ро д же но По чес ною відзна кою Ви щої ра ди юс тиції;
д.ю.н., про фе сор Н.М. Оніщен ко ста ла ла у ре а том Дер жав ної премії у га лузі на -
уки і техніки Ук раїни 2012 р. за ко лек тив не ви дан ня «Пра во ва си с те ма
України: історія, стан та пер спек ти ви» у 5 т. – Х: Пра во, 2008.

У 2012 р. бібліоте ка Інсти ту ту по пов ни лась на 839 оди ниць зберіган ня
(моно графії, підруч ни ки, ав то ре фе ра ти, ди сер тації, то що). Бібліоте ка от ри му -
ва ла у 2012 р. – 41 періодич не ви дан ня і пе ред пла ти ла на 2013 рік 19 най ме ну -
вань періодич них ви дань, з них 3 – іно земні. Фонд бібліоте ки на 01.01.2013 р.
на ра хо вує 879654 примірників. 

Та ким чи но му, у 2012 році Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни в ціло му ви ко нав по став лені пе ред ним за вдан ня. Ко лек ти вом

531РОЗДІЛ 11 • Наукове життя



Інсти ту ту бу ло ви да но серію мо но графічних праць, роз роб ле но і по да но до ор -
ганів вла ди низ ку за слу го ву ю чих на ува гу про по зицій і ре ко мен дацій, спря мо -
ва них на удо с ко на лен ня пра во вої си с те ми Ук раїни. Ра зом з тим, ма ли місце й
певні не доліки, а та кож труд нощі, пов’язані з не до статнім і не своєча сним
фінан су ван ням на уко во-дослідних робіт, ус клад не ною про це ду рою фінан со -
вих роз ра хунків за ви дав ни чо-поліграфічні по слу ги то що. Це за галь му ва ло ви -
дан ня три том ни ка «Ви б ра них творів» ака деміка О. О. Ма ли новсь ко го, пер шо -
го то му «Ен цик ло педії міжна род но го пра ва» то що.

Вва жа ти за доцільне у 2013 р. зо се ре ди ти зу сил ля Інсти ту ту на на ступ -
ному:

1. Ди рекції Інсти ту ту, завіду ва чам на уко ви ми відділа ми вжи ти за ходів що -
до підви щен ня ме то до логічно го рівня та якості фун да мен таль них досліджень
ак ту аль них про блем дер жа во тво рен ня і пра во тво рен ня, удо с ко на лен ня ко ор -
ди нації цих досліджень на національ но му та міжна род но му рівнях.

2. Особ ли ву ува гу приділи ти фун да мен таль ним досліджен ням національ -
ної юри дич ної до к т ри ни, пов’яза ної з мо дернізацією Кон сти туції Ук раїни у
кон тексті діяль ності Кон сти туційної Асам б леї.

3. Уточ ни ти пе релік ос нов них на прямів фун да мен таль них досліджень,
здійсню ва них Інсти ту том.

4. За вер ши ти підго тов ку до ви дан ня 3-том ної «Ен цик ло педії міжна род но го
пра ва» і ви да ти пер ший том у 2013 р.

5. Взя ти ак тив ну участь у на уко вих та на уко во-ор ганізаційних за хо дах,
при свя че них 95-річчю за сну ван ня Національ ної ака демії на ук Ук раїни. Зо к ре -
ма: підго ту ва ти до ви дан ня «Ви б рані тво ри ака деміка О.О.Ма ли новсь ко го»,
ви да ти мо но графію «Пра во вий ста тус Національ ної ака демії на ук Ук раїни:
історія та су часність», взя ти участь у підго товці про ек ту За ко ну Ук раїни «Про
пра во вий ста тус Національ ної ака демії на ук Ук раїни».

6. По ру ши ти пи тан ня пе ред відповідни ми дер жав ни ми ор га на ми про пе ре -
ви дан ня 6-том ної «Юри дич ної ен цик ло педії», взя ти участь у підго товці Ве ли -
кої ук раїнської ен цик ло педії, ви дан ня якої про тя гом 2013–2020 років Ука зом
Пре зи ден та Ук раїни від 2 січня 2013 р. по кла де но на Національ ну ака демію
на ук Ук раїни.

7. По си ли ти творчі зв’яз ки з но во об ра ною Вер хов ною Ра дою Ук раїни, її
коміте та ми, на род ни ми де пу та та ми Ук раїни з пи тань на уко во го за без пе чен ня
за ко но про ект ної діяль ності.

8. Підго ту ва ти та про ве с ти у 2013 р. міжна род ну на уко во-прак тич ну кон фе -
ренцію з про блем те орії су час но го ук раїнсько го кон сти туціоналізму, при свя че -
ну 75-річчю від дня на ро д жен ня відо мо го ук раїнсько го вче но го-кон сти -
туціоналіста, чле на-ко ре с пон ден та НАН Ук раїни, док то ра юри дич них на ук,
про фе со ра По горілка Вікто ра Фе до ро ви ча та ви да ти йо го ви б рані праці.

9. Ди рекції вжи ти за ходів до омо ло д жен ня керівно го скла ду відділів, підви -
щен ня ефек тив ності діяль ності на уко вих відділів та центрів, по си лен ня діяль -
ності ра ди мо ло дих вче них.
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В. П. НА ГРЕ БЕЛЬ НИЙ,
кан ди дат юри дич них на ук, 

член-ко ре с пон дент НАПрН У к раїни,
за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва 

ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни;
Д. В. БУ СУЙ ОК,

кан ди дат юри дич них на ук, 
вче ний се к ре тар На уко вої ра ди НАН Ук раїни

з ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих досліджень 

ПРО СТАН ТА ОС НОВНІ НА ПРЯ МИ 
ВДО С КО НА ЛЕН НЯ КО ОР ДИ НАЦІЇ 

ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НИХ ПРА ВО ВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ко ор ди нація фун да мен таль них досліджень в Ук раїнській дер жаві є од ним
із чільних на прямів діяль ності Національ ної ака демії на ук Ук раїни як го ло вної
на уко вої ус та но ви країни, за рег ла мен то ва них ос нов ним пра во вим ак том, що
ре гу лює діяльність на уко вої га лузі – За ко ном Ук раїни «Про на уко ву і на уко во-
технічну діяльність» та ста ту том НАН Ук раїни. Як за зна че но у зга да но му за -
коні, спри я ти ре алізації та ко го важ ли во го на пря му діяль ності Ака демії має
Міжвідо мча ра да з ко ор ди нації фун да мен таль них досліджень в Ук раїні, що
ство рюється при НАН Ук раїни, склад якої та по ло жен ня про неї за твер д жує
Кабінет Міністрів Ук раїни. 

На уко во-ко ор ди наційну ро бо ту з ок ре мих на прямів і про блем здійснють
гро мадські на укові об’єднан ня (ра ди, коміте ти, комісії, то ва ри ст ва) НАН Украї -
ни, од ним з яких є На уко ва ра да НАН Ук раїни з ко ор ди нації фун да мен таль них
пра во вих досліджень (далі – Ко ор ди наційна ра да), що впро довж три ва ло го часу
функціонує на базі Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни
під керівництвом ди рек то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни, ака деміка НАН Ук раїни Ю.С. Шем шу ченка. 

Пра вові за са ди її діяль ності виз на ченні по ло жен ням про Ко ор ди наційну
ра ду, ух ва ле ним на засіданні ра ди 22 лю то го 2007 р. і по го д же ним з Відділен -
ням історії, філо софії та пра ва НАН Ук раїни. До її скла ду вхо дить по над
50 членів – відо мих вче них-пра во знавців, керівників та пред став ників ор ганів
ви ко нав чої вла ди, су до вих і пра во охо рон них ор ганів, на род них де пу татів
Украї ни то що, об’єдна них у 12 секцій з най важ ливіших га лу зей пра ва і на -
прямів юри дич ної на уки.

14 лю то го 2013 р. в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В.М.Ко рець ко го НАН
України відбу лось роз ши ре не засідан ня Ко ор ди наційної ра ди, у яко му взя ли
участь чле ни ра ди, провідні вчені Інсти ту ту, пред став ни ки на уко вих пра во вих
ус та нов, ви щих юри дич них на вчаль них за кладів, дер жав них ус та нов і пра во -
охо рон них ор ганів, на родні де пу та ти Ук раїни.

З до повіддю, при свя че ною ста ну та ос нов ним на пря мам вдо с ко на лен ня ко -
ор ди нації фун да мен таль них на уко вих досліджень з про блем дер жа во тво рен ня
і пра во тво рен ня в Ук раїні ви с ту пив го ло ва ко ор ди наційної ра ди ака демік НАН
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Ук раїни Ю.С. Шем шу чен ко, який, зо к ре ма, за зна чив, що ос нов ни ми віха ми у
діяль ності Ко ор ди наційної ра ди за два ос танні ро ки мож на вва жа ти: 

а) підго тов ку і ви дан ня низ ки ко лек тив них мо но графічних праць з ак ту аль -
них те о ре тич них пи тань дер жа во тво рен ня і пра во тво рен ня. Та ки ми пра ця ми є:
«Пра вові про бле ми пенсійно го за без пе чен ня» (під ред. док то ра юри дич них на -
ук Н.М. Ху то рян), «Ре фор му ван ня адміністра тив но – те ри торіаль но го ус т -
рою» (під ред. док то ра юри дич них на ук О.Ф. Андрійко); «Охо ро на і за хист
прав та інте ресів фізич них і юри дич них осіб у цивільних відно си нах» (під ред.
док то ра юри дич них на ук Я.М. Шев чен ко) та інші ро бо ти. Підго тов ле на під
егідою НАПрН ко лек тив на 5-том на мо но графія «Пра во ва си с те ма Ук раїни» у
2012 році бу ла удо с тоєна Дер жав ної премії Ук раїни в га лузі на уки і техніки;

б) дру ге ви дан ня на базі Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни «Ве ли ко го ен цик ло пе дич но го юри дич но го слов ни ка», а та кож
серії но вих підруч ників та посібників з різних га лу зей пра ва;

в) участь вче них – пра во знавців у на уко во му ек с перт но-пра во во му за без пе -
чені за ко но дав чо го про це су, у діяль ності на уко во – кон суль та тив них рад при
су до вих, про ку рорсь ких та інших пра во охо рон них ор га нах;

г) спільне ви дан ня ря ду жур налів, зо к ре ма, «Пра во Ук раїни», «Про бле ми
філо софії пра ва», «Порівняль не пра во знав ст во», «Вісник Міністер ст ва юс -
тиції», «Су до ва апе ляція» та ін.

На особ ли ву ува гу за слу го вує діяльність Ко ор ди наційної ра ди у рам ках
Кон сти туційної Асам б леї, ут во ре ної у 2012 р. В Інсти туті дер жа ви і пра ва ім.
В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни бу ло підго тов ле но про ект По ло жен ня про Кон -
сти туційну Асам б лею. За раз Асам б леєю за вер шується підго тов ка про ек ту
Кон цепції ре фор му ван ня Кон сти туції Ук раїни. Пе ред ба чається та кож підго -
тов ка про ек ту За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Кон сти туції Ук раїни».

Ра зом з тим, до повідач відзна чив, що у діяль ності Ко ор ди наційної ра ди
існує ряд не доліків і про блем. Це обу мов ле но як суб’єктив ни ми, так і об’єктив -
ни ми при чи на ми. За ро ки не за леж ності, зо к ре ма, в Ук раїні зрос ла кількість на -
уко вих публікацій з юри дич ної те ма ти ки і но вих на уко во-дослідних ус та нов
(Національ на ака демія пра во вих на ук Ук раїни, Інсти тут за ко но дав ст ва Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни то що), а особ ли во – ви щих юри дич них на вчаль них за кладів
(по над 150). Збільши ла ся та кож кількість фахівців, зай ня тих у сфері юри дич -
ної на уки. Так, за 20 ос танніх років за хи с ти ли з юри дич ної те ма ти ки док -
торські ди сер тації по над 500 і кан ди датські – по над 6 ти сяч осіб. 

На жаль, кількісні по каз ни ки тут ще не пе ре рос ли у якісні. Про бле ма ти ка
пра во знав чих на уко вих досліджень виз на чається знач ною мірою спо ра дич но і
без си с тем но. Внаслідок цьо го, з од но го бо ку, має місце істот не дуб лю ван ня
цієї те ма ти ки, а з дру го го, – цілі спе к т ри ак ту аль них про блем те орії і прак ти -
ки за ли ша ють ся по за ува гою вче них – пра во знавців. Ви дається чи ма ло то в -
стих мо но графій, на які не вар то бу ло ви т ра ча ти папір, бо во ни, на жаль, не
містять но вих, на уко во обґрун то ва них про по зицій і ре ко мен дацій. Ко ефіцієнт
ко рис ної дії та ких фоліантів близь кий до ну ля.

У да но му кон тексті ак ту аль ною ви дається по тре ба поліпшен ня ор ганізації
і ко ор ди нації на сам пе ред фун да мен таль них пра во вих досліджень на за са дах
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по си лен ня зв’яз ку юри дич ної на уки, освіти і прак ти ки. Ад же, не мож на не ба -
чи ти, що у нор ма тив но-пра во во му по ряд ку на дер жав но му рівні це пи тан ня
на леж ним чи ном не виріше но. Ста тут НАН Ук раїни є відо мчим ак том, прий -
ня тим За галь ни ми збо ра ми Ака демії. Йо го дія фак тич но не по ши рюється на
по за ака демічні на укові ус та но ви, а то му участь в ко ор ди нації досліджень за ле -
жить від їхньої до б рої волі. 

По вно ва жен ня НАН Ук раїни як най ви щої на уко вої ус та но ви в країні що до
ор ганізації ко ор ди нації фун да мен таль них на уко вих досліджень вар то бу ло б
закріпи ти у май бут нь о му За коні Ук раїни «Про Національ ну ака демію на ук Ук -
раїни». Кон цепція цьо го за ко но дав чо го ак та вже оп раць о ва на в Ака демії, і
хотіло ся б сподіва ти ся на йо го підтрим ку у Вер ховній раді Ук раїни. 

На фор му ван ня те ма ти ки фун да мен таль них пра во вих досліджень більшою
мірою ма ють впли ва ти відповідні дер жавні за мов лен ня. Ми тут маємо тільки
по оди нокі при кла ди. На за са дах дер жав но го за мов лен ня і за по ста но вою
Кабіне ту Міністрів Ук раїни, зо к ре ма, сво го ча су бу ла підго тов ле на і ви да на 6-
том на «Юри дич на ен цик ло педія», яка одер жа ла Дер жав ну премію Ук раїни в
га лузі на уки і техніки за 2004 р. 

З то го ча су ба га то що зміни ло ся у юри дичній сфері. Зва жа ю чи на це, по -
ста ло пи тан ня про пе ре ви дан ня «Юри дич ної ен цик ло педії». Йо го по зи тив не
вирішен ня спри я ти ме роз вит ку юри дич ної на уки, ко ор ди нації твор чих зу силь
пра во знавців, підви щен ню пра восвідо мості гро ма дян Ук раїни. 

Дер жав не за мов лен ня на на укові пра вові роз роб ки ма ло б ста ти ос но вою
для фор му ван ня ви дав ни чих планів юри дич них на уко вих ус та нов і ви щих на -
вчаль них за кладів. На жаль, за кли ки Ко ор ди наційної ра ди за ли ша ють ся
здебіль шо го не по чу ти ми відповідни ми дер жав ни ми ор га на ми.На уко ва дум ка
у нас не цінується. Ви дав ництва не те, що не пла тять го но рарів, а й вза галі не
бе руть до ви дан ня навіть без ко ш тов но ру ко пи си на уко вих праць. Ав то рові до -
во дить ся не тільки підго ту ва ти пра цю, а й за пла ти ти чи малі гроші, щоб її над -
ру ку ва ли. 

Більш впли во вою має бу ти й діяльність Ко ор ди наційної ра ди що до фор му -
ван ня на прямків фун да мен таль них на уко вих досліджень. Зо к ре ма, гли бо ко го
те о ре тич но го ос мис лен ня по тре бу ють пи тан ня при зна чен ня пра ва у де мо кра -
тич но му суспільстві, співвідно шен ня дер жа ви і гро ма дянсь ко го суспільства,
ме ханізмів за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни, шляхів і на прямів ре фор му ван -
ня політич ної, соціаль но-еко номічно та адміністра тив ної сфер, су до вої си с те -
ми то що. 

Важ ли вою для юри дич ної на уки є та кож про бле ма співвідно шен ня політи -
ки і пра ва. Це сто сується фак тич но усіх гілок вла ди: за ко но дав чої, ви ко нав чої
і су до вої. Але тут тільки пра во вим ас пек том не обійти ся. Не обхідна більш
тісна ко ор ди нація юри дич ної і політич ної на ук. Про це, зо к ре ма, свідчить
досвід на шо го Інсти ту ту, де по ряд з пра во ви ми відділа ми діє й відділ політи -
ко-пра во вих досліджень. Ми та кож тісно ко ор ди нуємо свою на уко ву діяль -
ність з Інсти ту том політич них і ет но національ них дослідженьім. І.Ф.Ку ра -
са НАН Ук раїни.

Істот но го роз ши рен ня та кож по тре бу ють на укові досліджен ня про блем си -
с те ма ти зації і ко дифікації чин но го за ко но дав ст ва. При цьо му ко ор ди нація у
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сфері роз вит ку за ко но дав ст ва пе ред ба чає кри тич не і твор че пе ре ос мис лен ня
всьо го ма си ву нор ма тив но го ма теріалу з ме тою йо го при ве ден ня до єди ної,
зруч ної для ко ри с ту ван ня си с те ми нор ма тив но-пра во вих при писів. У цьо му
кон тексті слід бу ло б по ду ма ти про «ре анімацію» ідеї ство рен ня Зво ду за конів
Ук раїни та її наукове обґрунтування.

Ще од ним про блем ним пи тан ням вдо с ко на лен ня ко ор ди нації є роз ши рен -
ня зв’язків вітчиз ня них і за рубіжних пра во знав чих на уко вих центрів. Ду маю,
що цьо му спри я ти ме но во вве ден ня, відповідно до яко го те пер кож ний пре тен -
дент на здо бут тя сту пе ня док то ра на ук має опубліку ва ти не мен ше 4, а кан ди -
да та на ук 1 статті у за рубіжних на уко вих періодич них жур на лах. Але спра ва не
у цьо му. У то ру ванні шляхів до Євро пейсь ко го Со ю зу нам потрібне постійне
на уко ве співробітництво з відповідни ми країна ми, зо к ре ма що до вив чен ня і
ви ко ри с тан ня євро пейсь ко го пра во во го досвіду.

Важ ли вим та кож є пи тан ня підго тов ки на уко вих кадрів для про ве ден ня
пра во вих на уко вих досліджень. На при клад, за сімнад цять років (з 1975 по
1992 ро ки) в Ук раїні бу ло за хи ще но 88 док торсь ких і 462 кан ди датські ди сер -
тації з юри дич них дис циплін. А за раз тільки за один рік за хи щається в се ред -
нь о му 50 док торсь ких і по над 700 кан ди датсь ких ди сер тацій. У зв’яз ку з цим
вик ли кає за не по коєння знач не дуб лю ван ня ди сер таційної те ма ти ки, зо к ре ма, з
кон сти туційно го та адміністративного пра ва, державного уп равління та де я ких
інших спеціаль но с тей. По частіша ли ви пад ки плагіату. Ряд важ ли вих і ак ту аль -
них пра во вих на прямків не вклю че но до відповідно го пе реліку спеціаль но с -
тей, за яки ми здійснюється за хист ди сер тацій. Це, на при клад, сто сується
порівняль но го пра во знав ст ва. Однією з най старіших міжна род них ака демій є
Ака демія порівняль но го пра ва. В Ук раїні та кож ши ро ко ве дуть ся порівняль но-
пра вові досліджен ня, але та кої спеціаль ності не має. 

Та ким чи ном, поліпшен ня ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих
досліджень пов’яза не не тільки з удо с ко на лен ням діяль ності на шої Ко ор ди -
наційної ра ди. Тут потрібні спільні зу сил ля і са мої ра ди, і усіх тих, хто зай -
мається юри дич ною на укою, і тих, хто здійснює уп равління у цій сфері.

В об го во ренні до повіді взя ли участь: пер ший віце-пре зи дент НАПрН Ук -
раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни О.В. Пет -
ри шин; міністр юс тиції Ук раїни О.В. Ла в ри но вич; ди рек тор Інсти ту ту за ко -
но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член-
ко ре с пон дент НАН Ук раїни, ака демік НАПрН Ук раїни О.Л. Ко пи лен ко; го -
лов ний на уко вий співробітник Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член – ко ре с пон дент НАН
Ук раїни, ака демік НАПрН У к раїни В.Ф. Сірен ко; пре зи дент Інсти ту ту пра во -
вої політи ки, док тор юри дич них на ук М.В. Оніщук; го ло ва Коміте ту Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни з пи тань бо роть би з ор ганізо ва ною зло чинністю і ко рупцією
В.В. Чу мак.

Зо к ре ма, О.В. Пе т ри шин на го ло сив на не обхідності більш тісної співпраці
Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни та Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни при підго тов ці спільних пра во вих про ектів,
звер нув ува гу на по требі по до лан ня дуб лю ван ня тем кан ди датсь ких і док -
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торсь ких ди сер тацій з про блем дер жа ви та пра ва. Він візна чив, що з цією ме -
тою НАПрН Ук раїни щорічно го тує збірник за твер д же них тем ди сер таційних
досліджень з усіх га лу зей юри дич ної на уки, над си лає йо го на уко вим ус та но -
вам та ви щим на вчаль ним за кла дам. За раз існує по тре ба у на данні цьо му
збірни ку ста ту су офіційно го ви дан ня та обов’яз ко во го закріплен ня у ньо му
тем ди сер тацій. Та кож на нор ма тив но – пра во во му рівні не обхідно по си ли ти
ви мо ги до док торсь ких досліджень з про блем дер жа ви і пра ва. Крім то го, ви -
с ту па ю чий за зна чив, що ко ор ди нація фун да мен таль них пра во вих досліджень,
які здійсню ють ся НАПрН Ук раїни, Інсти ту том дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко -
рець ко го НАН Ук раїни, інши ми на уко ви ми за кла да ми та ву за ми пе ре дусім має
відбу ва тись в про цесі підго тов ки фун да мен таль них ко лек тив них мо но гра -
фічних праць. До ро бо ти над ни ми слід за лу ча ти пред став ників відпо відних
наукових шкіл з усієї Ук раїни. Зо к ре ма, при кла дом та кої ро бо ти є 5-том на
моно графія «Пра во ва си с те ма Ук раїни», яка в 2012 році бу ла удо с тоєна Дер -
жав ної премії Ук раїни в га лузі на уки і техніки. За раз існу ють до мо вле ності про
спільну підго тов ку відо ми ми вче ни ми-юри с та ми країни ко лек тив ної 5-том ної
мо но графії «Пра во ва до к т ри на Ук раїни», що, бе зу мов но, спри я ти ме поліпшен -
ню ко ор ди нації зу силь ав торсь ко го ко лек ти ву.

У своєму ви с тупі міністр юс тиції Ук раїни О.В. Ла в ри но вич за зна чив, що
в су час них еко номічних і соціаль них умо вах ко ор ди нація на уко вої діяль ності
без пе реч но є важ ли вою і не обхідною. Ад же зараз ми маємо ве ли ке різно барв’я
і роз маїття на уко вих і на уко во-на вчаль них за кладів. Більшість кри тич них за -
ува жень, що лу на ють, ма ють свое коріння не стільки в сьо го денні, скільки в
ми ну ло му. Ми по винні виз на ти, що зван ня вче но го, у нас де валь ву ва ло ся. Коли
в Ук раїні на ра хо вується та ка кількість ви щих на вчаль них за кладів, що є
більшою ніж в Євро пейсь ко му Со юзі, то це не є оз на кою то го, що пра во ва
наука у нас силь на. На впа ки. Надмірна кількість юри дич них ВНЗ як раз є про -
ти леж ним симп то мом. Вже ба га то років про це го во рить ся, про по нується по -
ча ти рух у зво рот ньо му на прямі. І кож но го ра зу, після не ве ли ко го ско ро чен ня,
відбу вається чер го ве збільшен ня юри дич них на вчаль них за кладів. Це ж сто -
сується і спеціалізо ва них рад, а також ви мог що до осіб, які от ри му ють вчені
зван ня. І спра ва тут не у то му, що за раз ліквідо ва ний ВАК. Ми ма ли ВАК про -
тя гом ос танніх 19 років і ця тен денція наміти ла ся са ме за йо го існу ван ня. Але
не ВАК Ук раїни за да вав то нальність у про цесі де валь вації ук раїнської пра во -
вої на уки. Най го ловніше – це відповідальність кож ної спеціалізо ва ної ра ди.
Про по зицію щодо публіку ван ня на уко вих праць за кор до ном по шу ку ва ча ми я
вва жаю своєча сним і потрібним кро ком.

Стосовно ролі на уки і її впли ву на прак ти ку, то слід за зна чи ти на ступ не.
Як би за до по мо гою ен цик ло пе дич них слов ників, ви пу ще них вче ни ми, мож на
бу ло про ве с ти своєрідне спо с те ре жен ня. На при клад, бу ло б ціка во роз да ти 450
примірників у пар ла менті і при ди ви ти ся: скільки з на род них об ранців їх роз -
кри ло, пе ре гля ну ло, а скільки про чи та ло.

З цим пов’яза на суттєва про бле ма функціону ван ня нор ма тив ної ба зи Ук -
раїнської дер жа ви. Як за ко ни на ро д жу ють ся, які мо ти ви їх роз роб ки і ух ва лен -
ня то що. І це не пи тан ня навіть спо со бу го ло су ван ня. Як що при ди ви ти ся, які
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ек с пер ти зи вчи ня ють ся що до за ко но про ектів, на при клад, ек с пер ти зи на
відповідність Кон венції з прав лю ди ни, ан ти ко рупційні то що, то просте жу -
ється інтерес зацікавлених осіб. А тому прий ма ють ся ма со во за ко ни, в яких
закла дені ко рупційні схе ми. При цьо му іноді де мон ст рується по вна єдність
про влад ної більшості та опо зиції. Та ка ж єдність де мон ст рується й при прий -
нятті кон’юнктур них за конів. Я маю на увазі роз ви ток нор ма тив ної ба зи що до
пільг для різних ка те горій на се лен ня. За моїми спо с те ре жен ня ми, на ша країна
є чемпіоном світу з на дан ня пільг. Але більшість з них навіть те о ре тич но не
мо же бу ти ви ко на на.

Існує та кож про бле ма іншо го по ряд ку, зо к ре ма що до на уко во го по шу ку у
сфері функціону ван ня публічних інсти туцій. Зо к ре ма, як прий ма ють ся відпо -
від ні рішен ня ци ми інсти туціями, або який є і яким має бу ти ста тус дер жав них
ор ганів, чи якою має бу ти їх відповідальність то що. При цьо му йдеть ся не
тільки про політич ну волю, ад же во на є до сить ефе мер ною річчю. Потрібно
про во ди ти по шук і обґрун ту ван ня відповідаль ності юри дич ної. У цій ау ди торії
я по ви нен відвер то за зна чи ти, що по ши рені і розтиражовані на укові праці, які
є рімей ка ми ми ну лих досліджень, ли ше за до воль ня ють амбітність пев них осіб
і не більше. Інак ше, як по яс ни ти той факт, що ми що ро ку маємо збільшен ня на -
уко вих кадрів та кількості наукових праць і, в той же час, маємо по ни жен ня
рей тин гу ук раїнської пра во вої на уки.

У цій си ту ації слід спи ра ти ся на ак тив них, не бай ду жих лю дей, зо к ре ма, на
ко лек тив Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. Що
сто сується фун да мен таль них ре чей, як на при клад, роз роб ки пра во вих до к т -
рин, юридично го аналізу з клю чо вих пи тань дер жа во тво рен ня, то потрібен по -
шук пев них ме ханізмів співпраці на уко вих ус та нов і дер жав них інсти туцій.
Слід на ла го ди ти взаємодію між Інсти ту том дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець -
ко го  НАН Ук раїни та Інсти ту том за ко но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни. Зо к -
ре ма, сто сов но ос тан нь о го, то не ду маю, що Інсти тут дер жа ви та пра ва но мер
два потрібен в Ук раїні. Оче вид но в Інсти ту ту за ко но дав ст ва має бу ти зовсім
інший ста тус, інші на пря ми діяль ності, для то го, щоб він був більш ко ри сним
дер жаві і пар ла мен ту.

Стосовно ста ну за ко но про ект ної ро бо ти, зо к ре ма в Міністерстві юс тиції
Ук раї ни, то му шу за зна чи ти, що прак тич но всі суб’єкти за ко но дав чої ініціати -
ви бажа ють ма ти вис нов ки Мін’юс ту. Це по зи тив на тен денція, але во на ви ма -
гає про ве ден ня ре тель ної на уко во-ек с перт ної ро бо ти. Са ме у цьо му на прямі
слід шу ка ти співпра цю з на уко ви ми ус та но ва ми НАН України та Національ ної
ака демії пра во вих на ук Ук раїни з тим, щоб ефек тивніше ви ко ри с то ву ва ти ре -
сур си, на уко вий по тенціал. При ко ор ди нації зу силь мож ли во зна хо ди ти не -
обхідні рішен ня. Ук раїн ська на ука має до стат ньо добрі коріння, до б ру історію.
Ба га то фахівців, що пра цю ють в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко -
го  НАН Ук раїни, і не тільки у ньо му, за хи ща ють ся са ме тут. А це як раз є за по -
ру кою то го, що не га тивні тен денції, які ма ють місце в пра вовій на уці, мож на і
потрібно зла ма ти. І ко ли у нас кількість за хи ще них ди сер тацій, мож ли во, і
змен шить ся, а якість досліджень ви ро с те, тоді ав то ри тет ук раїнської пра во вої
на уки піде вго ру, а не на впа ки. Потрібно, щоб ста тус і роль на уков ця в Ук раїні
підніма ли ся.
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Сьо годні, як відо мо, юри дич на на ука (особ ли во те о ре тич на) пе ре жи ває
склад ний період. То му ве ли ке зна чен ня у по даль шо му роз вит ку досліджень у
га лузі дер жа ви і пра ва має відігра ва ти ви со кий ме то до логічний рівень і
якісність цих досліджень, їх на леж на й змістовна ко ор ди нація, пе ре ко на ний
ди рек тор Інсти ту ту за ко но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни О.Л. Ко пи лен ко.
На йо го дум ку, аналіз співвідно шен ня кількісних та якісних по каз ників ре зуль -
татів на уко вої діяль ності засвідчив, що нерідко у світ ви хо дять на укові жур на -
ли, мо но графічні та ди сер таційні ро бо ти, які не містять на уко вої но виз ни та
ґрун то вих про по зицій що до удо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня суспільних
відно син. Він та кож відзна чив, що, на  жаль, існу ють ок ремі спеціалізо вані ра -
ди по за хи с ту ди сер тацій, які пе ре тво рю ють ся на ко мерційні про ек ти, а та кож
на го ло сив на по требі більш чітко го виз на чен ня форм ко ор ди нації діяль ності зі
си с те ма ти зації пе реліку за твер д жу ва них тем кан ди датсь ких і док торсь ких
досліджень з про блем дер жа ви і пра ва, удо с ко на лен ня пе реліку спеціаль но с -
тей по за хи с ту ди сер тацій у га лузі юри дич ної на уки. 

Го ло вний на уко вий співробітник Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець -
ко го НАН Ук раїни В.Ф. Сірен ко у своєму ви с тупі на го ло сив на то му, що на -
укові дослідження з юри с пру денції ма ють вик ли ка ти інте рес не тільки
відповідних фахівців, а й у ши ро ких верств на се лен ня. По тре би прак ти ки ма -
ють ста ти виз на чаль ним фак то ром фор му ван ня те ма ти ки фун да мен таль них
пра во вих досліджень. Він та кож ак цен ту вав ува гу на не обхідності виз на чен ня:
кри теріїв пра во го за ко ну, умов за без пе чен ня роз поділу вла ди, кон сти туційних
за сад за без пе чен ня не за леж ності кон тро лю ю чих ор ганів, юри дич ної
відповідаль ності чи нов ників. При цьо му дер жав ний інте рес має пе ре ва жа ти
над при ват ним інте ре сом. Крім то го, ви с ту па ю чий за ува жив, що у зв’яз ку з пе -
ре да чею об’єктів за галь но го ко ри с ту ван ня у при ват ну власність, юри дичні по -
ло жен ня про за галь но на род ну власність зво дять ся до ну ля. Відбу вається на -
ступ на соціаль ну дер жа ву, а то му існує по тре ба у збе ре женні над бань соціаль -
но го ха рак те ру, зо к ре ма, при писів тру до во го за ко но дав ст ва що до за хи с ту
працівників від свавілля ро бо то дав ця. На за вер шен ня ви с ту пу В.Ф.Сірен ко на -
го ло сив на не обхідності ви дан ня тлу мач них слов ників термінів, які містять ся
в за ко но дав чих ак тах, а та кож ство рен ня спеціалізо ва ної юри дич ної бібліоте -
ки. Ці актуальні пи тан ня, на йо го пе ре ко нан ня, та кож ма ють бу ти у полі зо ру
онов ле ної На уко вої ра ди НАН Ук раїни з ко ор ди нації фун да мен таль них пра во -
вих досліджень.

Сам факт не обхідності вдо с ко на лен ня форм ко ор ди нації юри дич них
досліджень, уз го д жен ня дій вче них – пра во знавців при роз робці пріори тет них
на прямів роз вит ку дер жа ви і пра ва, не вик ли ка є сумнівів ні в суб’єктів ко ор -
ди наційної діяль ності, ні у фахівців пра ва. У цьо му пе ре ко на ний пре зи дент
Інсти ту ту пра во вої політи ки М.В. Оніщук, до да ю чи, що у зв’яз ку з цим вар то
пе ре гля ну ти й уточ ни ти по ло жен ня про Ко ор ди наційну ра ду та її секції, виз на -
чи ти най важ ливіші пріори тетні на пря ми фун да мен таль них пра во вих
досліджень на най б лиж чу пер спек ти ву і не до пу с ка ти дуб лю ван ня про бле ма -
ти ки досліджень та «роз по ро шен ня» ка д ро во го на уко во го по тенціалу. Він та -
кож відзна чив по тре бу у про ве денні на уко ви ми ус та но ва ми та ви щи ми на -
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вчаль ни ми за кла да ми юри дич но го профілю досліджень ак ту аль них ме то до -
логічних і те о ре тич них про блем удо с ко на лен ня Кон сти туції Ук раїни, пер спек -
тив і стра тегії по даль шо го дер жав но-пра во во го роз вит ку, ре фор му ван ня
муніци паль но го уп равління, су до вих ор ганів та ор ганів про ку ра ту ри.

За сло ва ми го ло ви Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань бо роть би з
ор ганізо ва ною зло чинністю і ко рупцією В.В.Чу ма ка, з ме тою на леж но го на -
уко во го за без пе чен ня за ко но дав чо го про це су, по до лан ня про явів пра во во го
нігілізму пар ла мент має ста ти од ним із за мов ників вітчиз ня них фун да мен таль -
них пра во вих досліджень. За раз, на йо го дум ку, існує на галь на по тре ба у
більш тісній взаємодії пред став ників юри дич ної і політо логічної на уки,
спільних досліджен нях про бле ма ти ки взаємодії де жа ви і гро ма дянсь ко го
суспільства, роз бу до ви пра во вої дер жа ви, за без пе чен ня кон сти туційно го пра -
во по ряд ку, вдо с ко на лен ня про це дур і стан дартів уп равлінської діяль ності, по -
до лан ня ко рупції у цій сфері то що. Важ ли ву ор ганізаційно-ко ор ди ну ю чу роль
у цьо му має відігра ва ти секція з політи ко-пра во вих досліджень, яка
функціонує у складі Ко ор ди наційної ра ди.

Під час об го во рен ня до повіді по ру шу ва лись й інші про бле ми, вирішен ня
яких, на дум ку учас ників зібран ня, якісно відзна чи ли ся на роз вит ку вітчиз ня -
ної юри дич ної на уки, ко ор ди нації пра во вих досліджень, діяль ності Ко ор ди -
наційної ра ди та її секцій. 

За ре зуль та та ми да ної ча с ти ни засідан ня ко ор ди наційної ра ди бу ло ух ва ле -
но на ступ не рішен ня:

1) ро бо ту бю ро На уко вої ра ди НАН Ук раїни з ко ор ди нації фун да мен таль -
них пра во вих досліджень за 2011 – 2012 ро ки схва ли ти;

2) на уко вим ус та но вам і ви щим на вчаль ним за кла дам юри дич но го профілю
зо се ре ди ти ува гу на дослідженні ак ту аль них ме то до логічних, те о ре тич них і
при клад них про блем дер жа во тво рен ня і пра во тво рен ня, удо с ко на лен ня Кон -
сти туції Ук раїни (у кон тексті діяль ності Кон сти туційної Асам б леї),
адміністра тив но – пра во вої і су до во – пра во вої ре форм, про тидії та за побіган -
ня ко рупції, ре фор му ван ня муніци паль но го та регіональ но го уп равління, удо -
с ко на лен ня чин но го за ко но дав ст ва та ме ханізму йо го ре алізації;

3) на уко вим пра во вим ус та но вам і ви щим юри дич ним на вчаль ним за кла -
дам по си ли ти взаємозв’яз ки з су до ви мий пра во охо рон ни ми ор га на ми,
Міністер ст вом юс тиції Ук раїни та інши ми дер жав ни ми ор га на ми, роз ши ри ти
прак ти ку дер жав них за мов лень на фун да мен тальні на укові досліджен ня з дер -
жав но – пра во вої те ма ти ки, роз роб ку пра во вих до к т рин роз вит ку дер жа ви і
пра ва у кон тексті но вих ви мог те орії і прак ти ки;

4) у пер шо му півріччі 2013 ро ку виз на чи ти пе релік пріори тет них на прямів
фун да мен таль них пра во вих досліджень на най б лиж чу пер спек ти ву та най важ -
ливіших тем док торсь ких ди сер тацій у юри дич них на ук;

5) вва жа ти за доцільне пе ре ви дан ня (зі зміна ми і до пов нен ня ми) 6-том ної
«Юри дич ної ен цик ло педії», а та кож ви дан ня 3-том ної «Ен цик ло педії міжна -
род но го пра ва» на базі Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН
Ук раїни із за лу чен ням вче них-пра во знавців і фахівців – прак тиків інших на -
уко вих ус та нов, вузів, дер жав них ор ганів; взя ти ак тив ну участь у підго товці 
5-и том ної ко лек тив ної мо но графії «Пра во ва до к т ри на Ук раїни»; 
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6) роз ши ри ти ко ор ди наційні зв’яз ки з юри дич ни ми на уко ви ми цен т ра ми
за рубіжних країн, на пов ни ти ре аль ним змістом міжна род не на уко ве
співробітництво, зо к ре ма, шля хом збільшен ня кількості публікацій з пра во вої
те ма ти ки іно зем ни ми мо ва ми і спільно го ви дан ня юри дич них жур налів;

7) вва жа ти за доцільне вне сти зміни і до пов нен ня до По ло жен ня про На -
уко ву ра ду НАН Ук раїниз ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих досліджень
(в ча с тині вдо с ко на лен ня ор ганізаційних форм ко ор ди нації цих досліджень);

8) керівни кам секцій Ко ор ди наційної ра ди оно ви ти пер со наль ний склад
секцій і по си ли ти їх роль в ор ганізації ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих
досліджень у відповідних га лу зях юри дич ної на уки.

За про по зицією го ло ви Ко ор ди наційної ра ди, ака деміка НАН Ук раїни
Ю.С. Шем шу чен ка бу ло роз г ля ну то пи тан ня що до ча ст ко во го онов лен ня
скла ду та струк ту ри ра ди. За підсум ка ми об го во рен ня цьо го пи тан ня відкри -
тим го ло су ван ням од но го лос но ух ва ле но рішен ня про на ступ ний склад Ко ор -
ди наційної ра ди: 

Шем шу чен ко Юрій Сергійо вич, ди рек тор Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік
НАН Ук раїни та ака демік НАПрН Ук раїни, го ло ва ра ди;

На гре бель ний Во ло ди мир Пе т ро вич, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту
дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни, кан ди дат юри дич них на ук,
член – ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни, пер ший за ступ ник го ло ви ра ди;

Гор ба тен ко Во ло ди мир Пав ло вич, за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту дер жа -
ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни, док тор політич них на ук, про фе -
сор, за ступ ник го ло ви ра ди;

Бу суй ок Діана Вікторівна, кан ди дат юри дич них на ук, стар ший на уко вий
співробітник Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни, вче -
ний се к ре тар ра ди;

чле на ми Ко ор ди наційної ра ди за твер д жені:
Андрійко Оль га Фе дорівна, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член-ко -

ре с пон дент НАПрН Ук раїни, в.о. завіду ва ча відділу про блем дер жав но го
управління та адміністра тив но го пра ва Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко -
рець ко го НАН Ук раїни; Ан д ру си шин Бог дан Іва но вич, ди рек тор Інсти ту ту
політо логії та пра ва Національ но го пе да гогічно го універ си те ту імені М.П.Дра -
го ма но ва, док тор істо рич них на ук, про фе сор; Бабкін Во ло ди мир Дми т ро вич,
док тор юри дич них на ук, про фе сор, провідний на уко вий співробітник Інсти ту -
ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Блажівський Євген
Ми ко лай о вич, рек тор Національ ної ака демії про ку ра ту ри Ук раїни, кан ди дат
юри дич них на ук; Бой ко Андрій Ми хай ло вич, де кан юри дич но го фа куль те ту
Львівсько го національ но го універ си те ту імені Іва на Фран ка, док тор юри дич -
них на ук; Бо шиць кий Юрій Ла ди сла во вич, рек тор Київсько го універ си те ту
пра ва НАН Ук раїни, кан ди дат юри дич них на ук, про фе сор; Ге ть ман Ана толій
Пав ло вич, про рек тор з на уко вої ро бо ти Національ но го універ си те ту «Юри -
дич на ака демія Ук раїни ім. Яро сла ва Му д ро го», док тор юри дич них на ук, про -
фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни; Го ловін Ана толій Сергійо вич, го ло ва Кон -
сти туційно го Су ду Ук раїни; Гри цен ко Іван Сергійо вич, де кан юри дич но го
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фа куль те ту Київсько го національ но го універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка, док -
тор юри дич них на ук, про фе сор; Де ни сов Во ло ди мир На умо вич, док тор юри -
дич них на ук, про фе сор, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу
міжна род но го пра ва та порівняль но го пра во знав ст ва Інсти ту ту дер жа ви і пра -
ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Ківа лов Сергій Ва си ль о вич, пре зи дент
Національ но го універ си те ту «Одесь ка юри дич на ака демія», док тор юри дич -
них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни, го ло ва Коміте ту Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни з пи тань вер хо вен ст ва пра ва та пра во суд дя; Ко ва лен ко Ва лен тин
Ва си ль о вич, рек тор Національ ної ака демії внутріш ніх справ, док тор юри дич -
них на ук, про фе сор, член-ко ре с пон дент НАПрН України; Ко пи лен ко Олек -
сандр Лю би мо вич, ди рек тор Інсти ту ту за ко но дав ст ва Вер хов ної Ра ди Ук раї -
ни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член – ко ре с пон дент НАН Ук раїни,
ака демік НАПрН Ук раїни; Ко с тен ко Олек сандр Ми ко лай о вич, док тор юри -
дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу про блем
криміна ль но го пра ва, криміно логії та су до ус т рою Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни; Кресіна Іри на Олексіївна, док тор полі -
тич  них на ук, про фе сор, член-ко рес  пон дент НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу
пра во вих про блем політо логії Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М.Ко рець ко го
НАН Ук раїни; Ку ри ло Во ло ди мир Іва но вич, ди рек тор На вчаль но-на уко во го
інсти ту ту зе мель них ре сурсів та пра во знав ст ва Національ но го універ си те ту
біоре сурсів і при ро до ко ри с ту ван ня Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе -
сор; Ла в ри но вич Олек сандр Во ло ди ми ро вич, міністр юс тиції Ук раїни; Лит -
вин Во ло ди мир Ми хай ло вич, док тор істо рич них на ук, про фе сор, ака демік
НАН Ук раїни, ака демік НАПрН Ук раїни, на род ний де пу тат Ук раїни; Лут -
ковсь ка Ва лерія Во ло ди мирівна, Упов но ва же ний Вер хов ної Ра ди Ук раїни з
прав лю ди ни; Ма ли ше ва На талія Ра фа елівна, док тор юри дич них на ук, про -
фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу космічно го пра ва Інсти ту -
ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Ма му тов Ва лен тин
Кар ло вич, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАН Ук раїни та ака -
демік НАПрН Ук раїни, ди рек тор Інсти ту ту еко номіко – пра во вих досліджень
НАН Ук раїни; Оніщен ко На талія Ми ко лаївна, док тор юри дич них на ук, про -
фе сор, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни, завіду вач відділу те орії дер жа ви і
пра ва Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Оніщук
Ми ко ла Ва си ль о вич, пре зи дент Інсти ту ту пра во вої політи ки, док тор юри -
дич них на ук; Оп риш ко Віталій Фе до ро вич, де кан юри дич но го фа куль те ту
Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту ім. Ва ди ма Ге ть ма на,
док тор юри дич них на ук, про фе сор, член – ко ре с пон дент НАН Ук раїни; Пар -
хо мен ко На талія Ми ко лаївна, док тор юри дич них на ук, про фе сор, вче ний
сек ре тар Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Пе т ри -
шин Олек сандр Віталійо вич, пер ший віце-пре зи дент Національ ної ака демії
пра во вих на ук Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН
Ук раїни; Пи лип чук Пе т ро Пи ли по вич, го ло ва Вер хов но го Су ду Ук раїни; По -
ля ков Сергій Іва но вич, де кан юри дич но го фа куль те ту Дніпро пе т ровсь ко го
національ но го універ си те ту імені Оле ся Гон ча ра, кан ди дат істо рич них на ук,
про фе сор; При лип ко Сергій Ми ко лай о вич, го ло вний вче ний се к ре та р
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Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе -
сор, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни; Свя тоць кий Олек сандр Дми т ро -
вич, го ло вний ре дак тор юри дич но го жур на лу «Пра во Ук раїни», док тор юри -
дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни; Селіва нов Ана толій
Олек сан д ро вич, завіду вач відділу зв’язків з ор га на ми пра во суд дя Апа ра ту
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН
Ук раїни; Сем чик Віталій Іва но вич, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член-
ко ре с пон дент НАН Ук раїни та ака демік НАПрН Ук раїни, го ло вний на уко вий
співробітник Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни;
Сере да Гри горій Пор фи ро вич, за ступ ник Ге не раль но го про ку ро ра Ук раїни,
док тор юри дич них на ук, про фе сор; Сірен ко Ва силь Фе до ро вич, док тор юри -
дич них на ук, про фе сор, член-ко ре с пон дент НАН Ук раїни та ака демік НАПрН
Ук раїни, го ло вний на уко вий співробітник Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни; Ску лиш Євген Де онізійо вич, рек тор
Національ ної ака демії Служ би без пе ки Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про -
фе сор; Сте фан чук Рус лан Олексійо вич, док тор юри дич них на ук, про фе сор,
завіду вач ка фе д ри пред став ництва інте ресів дер жа ви і гро ма дян в Націо -
нальній ака демії про ку ра ту ри, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни; Су хо нос
Віктор Во ло ди ми ро вич, де кан юри дич но го фа куль те ту Ук раїн ської ака демії
банківської спра ви Національ но го бан ку Ук раїни, док тор юри дич них на ук,
про фе сор; Тать ков Віктор Іва но вич, го ло ва Ви що го гос по дарсь ко го суду Ук -
раїни; Тацій Ва силь Яко вич, пре зи дент Національ ної ака демії пра во вих на ук
Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАН Ук раїни, ака демік
НАПрН Ук раїни; Темкіжев Ігор Хаж му ри до вич, го ло ва Ви що го адміністра -
тив но го су ду Ук раїни; Теп люк Ми хай ло Олексійо вич, керівник Го ло вно го
юри дич но го уп рав ління Апа ра ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни; Тру ба Вя че слав
Іва но вич, де кан еко номіко-пра во во го фа куль те ту Одесь ко го національ но го
універ си те ту імені І.І. Меч ни ко ва, кан ди дат юри дич них на ук, про фе сор; Усен -
ко Ігор Бо ри со вич, кан ди дат юри дич них на ук, про фе сор, завіду вач відділу
істо ри ко-пра во вих досліджень Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко рець ко го
НАН Ук раїни; Ху то рян На талія Ми ко лаївна, док тор юри дич них на ук, про -
фе сор, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раїни, провідний на уко вий співро бітник
Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Чу мак Віктор
Ва си ль о вич, го ло ва Коміте ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань бо роть би з ор -
ганізо ва ною зло чинністю і ко рупцією; Ша по вал Во ло ди мир Ми ко лай о вич,
го ло ва Цен т раль ної ви бор чої комісії, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член-
ко ре с пон дент НАН Ук раїни та НАПрН Ук раїни; Шев чен ко Яро слав на Ми -
ко лаївна, док тор юри дич них на ук, про фе сор, ака демік НАПрН Ук раїни,
завіду вач відділу про блем цивільно го, тру до во го і підприємниць ко го пра ва
Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни; Ющик Олексій
Іва но вич, док тор юри дич них на ук, провідний на уко вий співробітник Інсти ту -
ту дер жа ви і пра ва ім.В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни.

На засіданні також визначено, що струк ту ра На уко вої ра ди НАН Ук раї -
ни з ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих досліджень на най б лиж чу
пер спек ти ву скла датиметься з 12 секцій, а са ме: те орії дер жа ви і пра ва (керів -
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ник – Н.М. Оніщен ко); історії дер жа ви і пра ва (керівник – І.Б. Усен ко); кон -
сти туційно го пра ва та місце во го са мо вря ду ван ня (керівник – О.І. Ющик);
адміністра тив но го пра ва та дер жав но го уп равління (керівник – О.Ф. Анд -
рійко); цивільно го пра ва та цивільно го про це су (керівник – Я.М. Шев чен ко);
тру до во го пра ва та пра ва соціаль но го за без пе чен ня (керівник – Н.М. Ху то -
рян); гос по дарсь ко го пра ва (керівник – В.К. Ма му тов); еко логічно го, пи ро до -
ре сурс но го та космічно го пра ва (керівник – Н.Р. Ма ли ше ва); зе мель но го та
аг рар но го пра ва (керівник – В.І. Сем чик); криміна ль но го пра ва, криміно логії
та су до ус т рою (керівник – О.М. Ко с тен ко);  міжна род но го пра ва та порівняль -
но го пра во знав ст ва (керівник – В.Н. Де ни сов); політи ко-пра во вих досліджень
(керівник – І.О. Кресіна).

Рішен ням Ко ор ди наційної ра ди ор ганізацію по то чої діяль ності з ко ор ди -
нації фун да мен таль них досліджень по кла де но на бю ро, до скла ду яко го
увійшли го ло ва ра ди, йо го за ступ ни ки, вче ний се к ре тар, а та кож керівни ки
вказаних секцій.

ЮРИ ДИЧ НА НА УКА ЯК БУТ ТЯ ЛЮ ДИ НИ
(пам’яті про фе со ра А. П. Та ра но ва)

12 ли с то па да 2012 ро ку юри дич на гро мадськість Ук раїни відзна чає 
100-річ ний ювілей ви дат но го вче но го-кон сти туціоналіста й пе да го га, та ла но -
ви то го ор ганіза то ра вітчиз ня ної юри дич ної на уки Ана толія Пав ло ви ча Та ра -
но ва. Відо мий ук раїнський вче ний-пра во зна вець, док тор юри дич них на ук,
про фе сор, пред став ник ко гор ти фун да торів вітчиз ня ної на уко вої шко ли кон -
сти туційно го пра ва, він по пра ву на ле жить до пле я ди дослідників, які за вдя ки
своїй по движ ницькій праці та яс к ра вим на уко вим до сяг нен ням за слу го ву ють
на зван ня кла сиків юри дич ної на уки.

До ля, на укові по гля ди та життєві пе ре ко нан ня А. П. Та ра но ва є віддзер ка -
лен ням епо хи, в який він жив та пра цю вав. На ро див ся він у м. Орсь ку Орен -
бурзь кої гу бернії 12 ли с то па да 1912 ро ку у робітничій сім’ї. Після смерті ма -
тері у 1920 р. ви хо ву вав ся у ди тя чо му бу дин ку м. Хар ко ва. Закінчив ши се -
мирічну шко лу, про дов жив ово лодіва ти знан ня ми у школі фа б рич но-за водсь -
ко го на вчан ня при Харківсько му еле к т ро ме ханічно му за воді (1930 р.). 

Після цьо го був на прав ле ний на ро бо ту техніком-кон тро ле ром до Тру до вої
ко му ни НКВС УРСР у м. При лу ки, яку очо лю вав відо мий пе да гог А. Ма ка рен -
ко. Пра цю ю чи тут, од но час но за оч но закінчив індустріаль ний технікум, а у
1934 р. всту пив до Харківсько го юри дич но го інсти ту ту. За вер шив ши курс
навчан ня, от ри мав дип лом з відзна кою і був за ли ше ний в аспіран турі при цьо -
му ж інсти туті (1938 р.). Про те на вчан ня в аспіран турі пе ре рва ла Ве ли ка
Вітчиз ня на війна.

У 1941–1944 рр. Ана толій Пав ло вич пра цю вав в ор га нах юс тиції: чле ном
Ал тайсь ко го край о во го су ду, чле ном Харківсько го об лас но го су ду, який у ті ча -
си зна хо див ся у м. Куп’янсь ку, ревізо ром уп равління на вчаль них за кладів
НКЮ СРСР (1943 р.), ди рек то ром су до во-про ку рорсь ких курсів УРСР у м. Са -
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ра тові (1944 р.). З 1944 по 1947 рр. був на чаль ни ком відділу на вчаль них за -
кладів Міню с ту УРСР. 

По воєнний життєвий і твор чий шлях А. П. Та ра но ва пов’яза ний з Києвом.
З 1947 по 1952 рр. він пра цю вав стар шим ви кла да чем Київсько го дер жав но го
універ си те ту ім. Т. Г. Шев чен ка. У 1952 р. він поєднав свою до лю і все на ступ -
не жит тя із ака демічною юри дич ною на укою, пе рей шов ши пра цю ва ти до Сек -
то ру дер жа ви і пра ва Ака демії на ук УРСР (за раз – Інсти тут дер жа ви і пра ва
НАН Ук раїни).

По воєнний етап роз вит ку суспільства, ко ли бу ло за сно ва но Сек тор дер жа -
ви і пра ва Ака демії на ук УРСР, ви су нув значні ви мо ги до пра во во го ре гу лю -
ван ня суспільних відно син як важ ли во го за со бу впли ву дер жа ви на соціаль но-
політичні про це си. У відповідності з по тре ба ми суспільства дер жа ва ста ла
приділя ти більше ува ги пла номірно му роз вит ку на уки і підго товці на уко вих
кадрів, ор ганізації за про ва д жен ня ре зуль татів на уко вих досліджень у сфе ру
дер жав но-політич но го уп равління та будівництва.

Жит тя об’єктив но ви ма га ло вив чен ня і те о ре тич но го ос мис лен ня про блем
дер жав но го (кон сти туційно го) пра ва і дер жав но го будівництва. Ос нов ну ува гу
у той час бу ло зо се ре д же но на дослідженні пи тань кон сти туційно го роз вит ку
УРСР, юри дич ної при ро ди і ос нов них прин ципів Кон сти туції, а та кож на роз -
робці важ ли вих пи тань дер жав но-політич но го уп равління та будівництва. В
досліджен нях з цих про блем особ ли во важ ли ве місце на ле жа ло аналізові ролі,
за вдань, форм і ме тодів діяль ності місце вих Рад де пу татів тру дя щих в ціло му
і в ок ре мих га лу зях гос по дарсь ко го і куль тур но го будівництва то що.

В усіх успіхах Інсти ту ту дер жа ви і пра ва НАН Ук раїни на всіх ета пах йо го
ро бо ти є ко ло саль на до ля праці, зу силь і ста рань Ана толія Пав ло ви ча. Він де -
сят ки років був ор ганіза то ром на уко во-дослідної ро бо ти, постійно пра цю вав
над вдо с ко на лен ням на прямів та форм діяль ності Інсти ту ту. А. П. Та ра нов ба -
га то зро бив для пе ре тво рен ня Сек то ру в Інсти тут дер жа ви і пра ва.

А. П. Та ра нов до б ре пізнав ре аль не жит тя і з ро зумінням ста вив ся до тих
або інших по треб своїх ко лег. За йо го участі, на якій по саді він би не пра цю вав,
вдо с ко на лю ва ла ся струк ту ра, зміцню ва ли ся ка д ри, вирішу ва ло ся ба га то інших
пи тань жит тя Інсти ту ту, йо го на уко вих співробітників та аспірантів. Так у
1952 р. йо го бу ло об ра но стар шим на уко вим співробітни ком Сек то ру дер жа ви і
пра ва АН УРСР, а у 1966 р. – завіду ва чем відділу про блем дер жав но го і гос по -
дарсь ко го уп равління. З 1969 по 1976 рр. він був за ступ ни ком ди рек то ра з
науко вої ро бо ти Інсти ту ту дер жа ви і пра ва АН УРСР, а з 1976 р. до своєї смерті
28 трав ня 1999 ро ку – провідним на уко вим співробітни ком-кон суль тан том. 

Са ме то му, як що на уко ве жит тя А. П. Та ра но ва бу ло пов’яза не з Сек то ром,
а з ча сом – Інсти ту том дер жа ви і пра ва імені В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
то ста нов лен ня, роз ви ток та ор ганізація кон сти туційно-пра во вих досліджень в
Інсти туті пов’яза ні са ме з іме нем Ана толія Пав ло ви ча. Про бле ма ти ка кон сти -
туційно го пра ва завжди бу ла в центрі ува ги на уко вих досліджень цьо го вче но -
го та за сно ва ної ним на уко вої шко ли.

За свої твор че жит тя вче ний на пи сав і над ру ку вав ба га то на уко вих праць,
при свя че них ак ту аль ним пи тан ня те орії та історії кон сти туційно го пра ва та
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дер жав но го будівництва. У ца рині інте ресів А. П. Та ра но ва – історія та те орія
Кон сти туції УРСР, пи тан ня її юри дич ної при ро ди й ос нов них прин ципів, роз -
ви ток кон сти туційно го за ко но дав ст ва та вдо с ко на лен ня дер жав ності, про бле -
ми кон сти туційно го про це су та політич ної си с те ми суспільства, ме ханізму ре -
алізації прав, сво бод та обов’язків лю ди ни і гро ма дя ни на, ор ганізації та
функціону ван ня дер жав ної вла ди та уп равління то що. Особ ли ве зна чен ня він
приділяв пи тан ню зміцнен ня зв’язків на уко вих досліджень з прак ти кою дер -
жав но-пра во во го будівництва, підви щен ню їх те о ре тич но го рівня.

Ана толій Пав ло вич був пред став ни ком кла сич ної шко ли ра дянсь ко го пра -
ва. Але він не за цик лю вав ся на дог мах ра дянсь ко го періоду, а після про го ло -
шен ня не за леж ності Ук раїни твор чо роз ви нув ряд прин ци по вих по ло жень те -
орії кон сти туційно го пра ва. Сво го ча су за пек лою бу ла дис кусія що до на зви га -
лузі пра ва – дер жав не чи кон сти туційне. Як відо мо, у Ра дянсь ко му Со юзі да на
га лузь ма ла на зву «дер жав не пра во». Ана логічним чи ном іме ну ва лась і
відповідна на вчаль на дис ципліна. Сту ден ти юри дич них вузів на вча ли ся за
про гра ма ми і підруч ни ка ми «дер жав не пра во». В кінці ХХ ст., а особ ли во
після прий нят тя чин ної кон сти туції Ук раїни ак цент у назві да ної га лузі став
зміщу ва ти ся на на зву «кон сти туційне пра во». Цю тен денцію не тільки
помітив, а й «роз клав по по ли цях» А. П. Та ра нов. Він до во див, що в умо вах
роз вит ку кон сти туційно го ла ду, пе ре хо ду від прин ци пу па ну ван ня дер жа ви
над осо бою до прин ци пу де мо кра тич ної, пра во вої і соціаль ної дер жа ви більш
прий нят ною є на зва «кон сти туційне пра во». Ця на зва по хо дить від терміну
«кон сти туція», яка є го ло вним дже ре лом, яд ром кон сти туційно го пра ва. «Ви о -
крем лен ня цієї га лузі, – за зна чав вче ний, – дає мож ливість для більш гли бо ко -
го вив чен ня і прак тич но го вирішен ня про блем кон сти туційно го будівництва».

А. П. Та ра нов був лю ди ною і вче ним ви со ко го ав то ри те ту і ак тив ної гро ма -
дянсь кої по зиції, во лодів гли бо кою логікою мис лен ня і ви со кою лек торсь кою
та ора торсь кою май стерністю. Йо го ви с ту пи на на уко вих кон фе ренціях, в аспі -
рант сь ких, сту дентсь ких та інших ау ди торіях завжди вик ли ка ли жва вий
інтерес. 

Ба га то зро бив він і для підго тов ки на уко вих юри дич них кадрів ви щої
кваліфікації. Під йо го керівництвом бу ло за хи ще но 14 док торсь ких і кан ди -
датсь ких ди сер тацій, у то му числі й те перішнім ди рек то ром Інсти ту ту дер жа -
ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни ака деміком Ю. С. Шем шу чен ком.

Пе ру А. П. Та ра но ва на ле жить близь ко 200 на уко вих праць. До го ло вних з
них на ле жать «Ос новні прин ци пи Кон сти туції Ук раїнської РСР» (1962 р.);
«Кон сти туція за галь но на род ної дер жа ви» (1980 р.); «Історія дер жа ви і пра ва
Ук раїнської РСР» (1976 р., у співав торстві); «Політич на ор ганізація роз ви ну -
то го соціалістич но го суспільства» (1976 р., у співав торстві); «Політич на ор -
ганізація роз ви ну то го соціалістич но го суспільства» (1976 р., у співав торстві);
«Кон сти туція УРСР: ре алізація прин ципів і норм» (1981 р., у співав торстві);
«Кон сти туційні пра ва і обов’яз ки ра дянсь ких гро ма дян» (1985 р.).

А. П. Та ра нов брав ак тив ну участь у підго товці про ектів Кон сти туції УРСР
1978 р. та Кон сти туції Ук раїни 1996 р. Він підтри му вав тісні зв’яз ки з дер жав -
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ни ми і пра во охо рон ни ми ор га на ми, оби рав ся де пу та том міської ра ди де пу татів
тру дя щих м. Києва.

На укові здо бут ки Ана толія Пав ло ви ча бу ли відмічені на уко вою гро -
мадськістю. Як од но го з провідних ук раїнських кон сти туціоналістів сво го ча -
су йо го у 1993 р. бу ло об ра но член-ко ре с пон ден том но во у тво ре ної тоді Ака -
демії пра во вих на ук Ук раїни як гро мадсь кої ор ганізації. Цьо го ж ро ку ви ще -
наз ва на Ака демія бу ла транс фор мо ва на в Ака демію пра во вих на ук Ук раїни як
ви щу га лу зе ву дер жав ну на уко ву ус та но ву. Але до її скла ду вче ний чо мусь не
по тра пив і був відтісне ний менш та ла но ви ти ми, але більш енергійни ми ко ле -
га ми. Інсти тут не од но ра зо во ста вив пи тан ня що до доцільності об ран ня
А. П. Та ра но ва дійсним чле ном Ака демії. Але це відбу ло ся тільки 1996 р., тоб -
то не за дов го до смерті вче но го. При цьо му йо го бу ло об ра но член-ко ре с пон -
ден том Ака демії, хоч він, без сумнівно, за слу го ву вав на зван ня ака деміка.

У Ана толія Пав ло ви ча бу ло над зви чай не поєднан ня осо би с тих яко с тей, що
ут во рю ють йо го осо бистісний пор т рет. Він по ва жав лю дей та лю бив жит тя в
усіх йо го про явах. Лю ди на се ред нь о го зро с ту, з ве ли кою ли си ною і ро зум ни -
ми, до пит ли ви ми очи ма він при тя гу вав до се бе друзів і ко лег. Всі хто йо го знав
ближ че, відзна ча ли безліч йо го чес нот – ши ро ку еру дицію, по чут тя гу мо ру,
інтелігентність, осо би с ту скромність, ду шев ну ши ро ту та так товність, лю бов
до літе ра ту ри та спор ту.

Ана толій Пав ло вич був ціка вим співроз мов ни ком та сам умів слу ха ти
інших. Для ньо го не ма ло зна чен ня, хто ви с ту пає, – ака демік, про фе сор чи
аспірант. Кож но го він слу хав уваж но, підпер ши ру кою що ку, і не зво дя чи очей
з ви с ту па ю чо го. Він був за тя тим вболіваль ни ком фут бо лу, до б рим грав цем у
ша хи, ор ганіза то ром ша хо вих ба талій в Інсти туті. Він не був ча с тим гос тем
стадіону, але всі фут больні матчі, особ ли во за участі київсько го «Ди на мо»,
вболіваль ни ком яко го він був, бу ли пред ме том га ря чих спорів у відділі, який
він ба га то років очо лю вав. Зна ю чи про це, з на го ди дня йо го на ро д жен ня ко ле -
ги по да ру вав йо му фут боль но го м’яча з підпи са ми зірок фут болістів Київсько -
го «Ди на мо», який і досі зберігається у сімейній ко лекції.

На прикінці жит тя, зби ра ю чи ос танні си ли, Ана толій Пав ло вич все од но
праг нув бу ти в строю, бу ти ко ри сним інсти ту ту та рідно му відділові. Він
постійно брав участь у засідан нях відділу, об го во рен нях ди сер тацій та підго -
товці пла но вих тем. 

Ана толій Пав ло вич Та ра нов ще за жит тя став ле ген дою і за ли шається у
пам’яті всіх, хто йо го знав, ко го він вчив, ко му до поміг, хто вив чає йо го праці
та ціка вить ся про бле ма ми історії та те орії кон сти туційно го пра ва, хто на вча ти -
меть ся у аспіран турі та пра цю ва ти ме в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко -
рець ко го НАН Ук раїни, ста нов лен ню яко го при свя тив своє жит тя цей вче ний
та пе да гог. Згад ка про не пе ресічну му д ру та гли бо ко по ряд ну лю ди ну, яка за -
ли ши ла помітний слід в ук раїнській юри дичній на уці та історії Інсти ту ту дер -
жа ви і пра ва імені В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни завжди бу де з на ми.
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О. В. КРЕСІН,
кан ди дат юри дич них на ук

І. М. СИ ТАР

ІV МІЖНА РОД НА НА УКО ВА КОН ФЕ РЕНЦІЯ
«КОМ ПА РА ТИВІСТСЬКІ ЧИ ТАН НЯ»

27–28 квітня 2012 р. у Львові відбу ла ся ІV Міжна род на на уко ва кон фе -
ренція «Ком па ра тивістські чи тан ня». Її ор ганіза то ра ми ви с ту пи ли Інсти тут
дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, Національ на ака демія пра -
во вих на ук Ук раїни, Львівський дер жав ний універ си тет внутрішніх справ,
Київський національ ний універ си тет імені Та ра са Шев чен ка, Ук раїнська
асоціація порівняль но го пра во знав ст ва. Інфор маційни ми парт не ра ми за хо ду
ста ли жур на ли «Порівняль но-пра вові досліджен ня», «Порівняль не пра во знав -
ст во», «Пра во Ук раїни», «Пра во ва дер жа ва», «Пра во ве де ние», «Ев ра зий ский
юри ди че с кий жур нал», «Юри дич ний жур нал», а та кож «Юри дич на га зе та».

Міжна род на на уко ва кон фе ренція «Ком па ра тивістські чи тан ня» – помітна
щорічна подія в на уко во му житті Ук раїни. Пер шу (2009, Київ) і дру гу (2010,
Іва но-Франківськ) кон фе ренції бу ло про ве де но в рам ках міжна род них на уко -
вих сим позіумів «Дні порівняль но го пра во знав ст ва». А за га лом це вже сьо мий
щорічний міжна род ний ком па ра тивістський фо рум, який ли ше змінює свої ор -
ганізаційні фор ми (на уко вий семінар, сим позіум, кон фе ренція). 

Вже тра диційно цей захід поєднав у собі еле мен ти влас не на уко вої кон фе -
ренції та курсів підви щен ня кваліфікації для юристів. Про гра мою «Ком па ра -
тивістських чи тань» бу ло пе ред ба че но про ве ден ня відкри тих лекцій ви дат них
на уковців, секційних засідань та серії пре зен тацій на уко вої літе ра ту ри.

Орг комітет «Ком па ра тивістських чи тань» очо ли ли: док тор юри дич них на -
ук, ака демік НАН Ук раїни, іно зем ний член РАН, член-ко ре с пон дент Міжна -
род ної ака демії порівняль но го пра ва, ди рек тор Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни Ю. С. Шем шу чен ко; док тор юри дич них
на ук, про фе сор, ака демік Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, віце-
пре зи дент – керівник Київсько го регіональ но го цен т ру НАПрН Ук раїни
В. П. Ти хий; док тор юри дич них на ук, за слу же ний юрист Ук раїни, ге не рал-
лей те нант міліції, рек тор Львівсько го дер жав но го універ си те ту внутрішніх
справ МВС Ук раїни М. М. Цим ба люк, док тор юри дич них на ук, про фе сор, де -
кан юри дич но го фа куль те ту Київсько го національ но го універ си те ту імені Та -
ра са Шев чен ка І. С. Гри цен ко. Ко ор ди на то ра ми кон фе ренції ви с ту пи ли кан -
ди дат юри дич них на ук, до цент, член Міжна род ної ака демії порівняль но го пра -
ва, завіду вач Цен т ру порівняль но го пра во знав ст ва Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, вче ний се к ре тар Ук раїнської асоціації
порівняль но го пра во знав ст ва О. В. Кресін та кан ди дат юри дич них на ук, до -
цент, на чаль ник ка фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва Львівсько го дер жав -
но го універ си те ту внутрішніх справ І. М. Си тар. 

Учас ни ки міжна род ної кон фе ренції про слу ха ли курс лекцій з ак ту аль них
про блем порівняль но го пра во знав ст ва. Йо го роз по ча ла лекція док то ра юри -
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дич них на ук, про фе со ра ка фе д ри те орії дер жа ви та пра ва Національ ної ака -
демії внутрішніх справ О. Д. Ти хо ми ро ва «Філо софські та те о ре тичні за са ди
порівняль но-пра во вих досліджень». Він, зо к ре ма, за зна чив, що су часні дис -
кусійні про бле ми ро зуміння порівняль но-пра во вої на уки мо же бу ти розв’яза но
в ме жах по ст не кла сич ної на уки, у гно се о логічно му плані во ни обу мов лені по -
ст не кла сич ним ти пом раціональ ності, в он то логічно му – умо ва ми пізньо го
пост мо дер ну, в аксіологічно му – су ча сни ми цінно с тя ми люд ст ва, в ме то до -
логічно му – ком па рацією та ком па ра тивізмом, в ан т ро по логічно му – «людсь -
ким виміром» на уки, а в прак се о логічно му – ре аль ним поліло гом куль тур.

Док тор юри дич них на ук, про фе сор ка фе д ри пра ва Євро пейсь ко го Со ю зу і
порівняль но го пра во знав ст ва Національ но го універ си те ту «Одесь ка юри дич на
ака демія» М. А. Дамірлі у своїй лекції «Порівняль не пра во знав ст во у по шу -
ках влас ної іден тич ності» при свя тив ува гу роз гля дові пи тан ня що до на уко во -
го ста ту су порівняль но го пра во знав ст ва на ос нові виз на чен ня йо го пред ме та і
ме то ду, па ра ле лей із ком па ра тивістськи ми на ука ми, виз на чен ню кри теріїв йо -
го на уко вості. Се ред ос танніх він виділив он то логічні, гно се о логічні (епісте -
мо логічні), інсти туційно-ор ганізаційні. Се ред ос нов них ха рак те ри с тик
порівняль но го пра во знав ст ва він виділив ком плексність і міждис -
циплінарність.

Док тор юри дич них на ук, член-ко ре с пон дент Міжна род ної ака демії
порівняль но го пра ва, за слу же ний про фе сор Інсти ту ту філо софії пра ва Ка то -
лиць ко го універ си те ту Угор щи ни Ч. Вар га про чи тав лекцію на те му «Мен -
тальність як ком по нент пра ва у про цесі порівнян ня пра ва». Він вка зав, що нор -
ми є ли ше зовнішнім ви ра жен ням пра ва, а то му порівняль не пра во знав ст во
має звер та ти ся не ли ше до них, а й до то го, що їх виз на чає, а са ме – до пра во -
вих куль тур. Він це про де мон ст ру вав на ос нові порівнян ня су час но го пра во во -
го роз вит ку США та євро пейсь ких країн. Це да ло йо му мож ливість виділи ти
ос новні еле мен ти аме ри кансь кої пра во вої мен таль ності: про це су алізм, гіпер-
раціоналізм, «юри с патію». 

Док тор юри дич них на ук, док тор істо рич них на ук, про фе сор, завіду вач ка -
фе д ри те орії дер жа ви і пра ва та політо логії, керівник На уко во-освітньо го цен -
т ру порівняль ної пра во вої політи ки Пен зенсь ко го дер жав но го універ си те ту
О. Ю. Са ло матін у своїй лекції «Порівняль на пра во ва політи ка як інстру мент
ре фор му ван ня пра во вої си с те ми» сфор му лю вав кон цепцію порівняль ної пра -
во вої політи ки як но во го ком плекс но го на пря му юри дич ної на уки, який на ос -
нові поєднан ня здо бутків порівняль но го пра во знав ст ва, порівняль но го дер жа -
воз нав ст ва, порівняль ної політо логії мо же ство ри ти ос но ви для ре фор му ван ня
пра ва, оцінки інсти тутів і норм за рубіжно го пра ва на пред мет мож ли во с тей та
форм їх ре цепції національ ною пра во вою си с те мою.

Кан ди дат юри дич них на ук, ди рек тор Цен т ру гло баль них юри дич них
досліджень Бібліоте ки Кон гре су США П. Ру дик у лекції «Порівняль но-пра -
вові досліджен ня на службі пар ла ментсь ких ус та нов (на при кладі Кон гре су
США)» про де мон ст ру вав ме ханізми і фор ми діяль ності спеціалізо ва но го
порівняль но-пра во во го на уко во го підрозділу, по кли ка но го здійсню ва ти на уко -
ве та ек с перт не за без пе чен ня за ко но твор чої діяль ності. 
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Док тор юри дич них на ук, про фе сор, завіду вач ка фе д ри те орії та філо софії
пра ва Національ но го універ си те ту «Львівська політехніка» С. С. Слив ка у
лекції «Ка нонічне пра во: при род ний та ме та кор по ра тив ний порівняльні ас пек -
ти» на го ло сив, що зга дані в назві ас пек ти ут во рю ють транс національ ну си с те -
му ду хов но-ма теріаль них цінно с тей. Що до виз на чен ня пред ме та ка нонічно го
пра ва, то йо го слід відне с ти до та кої філо софсь кої ка те горії, як оди нич не; тоді
за галь ним бу де при род не пра во, а особ ли вим – по зи тив не пра во. Відтак ка -
нонічне пра во (як оди нич не) є фор мою ре алізації при род но го пра ва (за галь но -
го) в по зи тив но му праві Церк ви (особ ли во му). На дум ку лек то ра, ка нонічне
пра во скла дається з двох груп еле ментів: при род но-пра во вих і по зи тив но-пра -
во вих (це сто сується й га лу зей пра ва), які після ак тив но го втру чан ня лю ди ни
ста ють нор ма ми.

Кан ди дат юри дич них на ук, до цент, де кан юри дич но го фа куль те ту По лоць -
ко го дер жав но го універ си те ту О. В. Єго ров про чи тав лекцію на те му «Біло -
русь ка пра во ва си с те ма на су часній юри дичній карті світу». Се ред кри теріїв
ти по логізації пра во вої си с те ми він роз г ля нув, зо к ре ма, дже ре ла пра ва, нор ма -
тив ну своєрідність, си с те му пра ва, пра во вий по нятєвий фонд і тип пра восвідо -
мості. На ос нові цьо го він відзна чив, що, по при близькість пра во вої си с те ми
Біло русі зі слов’янсь кою пра во вою гру пою, відбу вається її по сту по ве на бли -
жен ня до скан ди навсь кої пра во вої гру пи у ме жах ро ма но-гер мансь кої пра во вої
сім’ї.

У рам ках «Ком па ра тивістських чи тань» бу ло ор ганізо ва но низ ку секційних
засідань: «Те о ре ти ко-ме то до логічні пи тан ня порівняль но го пра во знав ст ва»,
«Су часні пра вові си с те ми та їх взаємодія», «Порівняль ний вимір міжна род но -
го та євро пейсь ко го пра ва», «Порівняль но-пра вові підхо ди у те орії та історії
пра ва», «Порівняль не кон сти туційне, адміністра тив не та фінан со ве пра во»,
«Порівняль не цивільне, підприємниць ке, тру до ве пра во», «Порівняль не
криміна ль не пра во». Під час секційних засідань бу ло про ве де но два над цять
май стер-класів, п’ят над цять пре зен тацій на уко вої літе ра ту ри, ви го ло ше но
близь ко вісімде ся ти ви с тупів.

Пе ред по чат ком «Ком па ра тивістських чи тань» бу ло ви да но щорічний
збірник на уко вих праць «Порівняль не пра во знав ст во: су час ний стан і пер спек -
ти ви роз вит ку» (за ред. Ю. С. Шем шу чен ка, В. П. Ти хо го, М. М. Цим ба лю ка,
І. С. Гри цен ка; упо ряд ни ки О. В. Кресін та І. М. Си тар), до яко го увійшли 172
статті, а та кож шість ме то дич них посібників на ос нові відкри тих лекцій.
Пізніше по ба чи ло світ дру ге, ви прав ле не і до пов не не ви дан ня збірни ка.

Кож ний з без по се редніх учас ників кон фе ренції одер жав імен ний сер тифі -
кат, який підтвер д жує йо го участь у лекційній і влас не кон фе ренційній ча с ти -
нах «Ком па ра тивістських чи тань». Під час ро бо ти кон фе ренції бу ло ор ганізо -
ва но ви с тав ку на уко вої та на вчаль но-ме то дич ної літе ра ту ри з порівняль но го
пра во знав ст ва. За вдя ки ор ганізо ваній куль турній про грамі учас ни ки кон фе -
ренції змог ли по знай о ми ти ся з історією та архітек тур ни ми пер ли на ми Льво ва.

За га лом у IV Міжна родній на уковій кон фе ренції «Ком па ра тивістські чи -
тан ня» взя ло участь 232 на уковці (з них по над 170 – без по се ред ньо). Се ред них
49 док торів на ук, 113 кан ди датів на ук, 70 учас ників з ви щою освітою, які не
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ма ють на уко во го сту пе ня. Во ни пред став ля ли 13 країн та 51 місто: Ук раїну
(Київ, Львів, Оде су, Харків, Сімфе ро поль, Дніпро пе т ровськ, До нецьк, Лу -
ганськ, Хер сон, Се ва с то поль, Світло водськ, Уж го род, Білу Церк ву, Маріуполь,
Чернігів, Фе о досію, За поріжжя, Кіро во град, Су ми, Луцьк), Російську Фе де -
рацію (Моск ву, Санкт-Пе тер бург, Пен зу, Са ма ру, Іва но во, Вол го град, Ар хан -
гельськ, Орєхо во-Зуєво, Та га н рог, Са ра тов, Ка зань, Са ранськ, Рос тов-на-До ну,
Перм, Крас но ярськ, Єка те рин бург, Во ро неж), Угор щи ну (Бу да пешт), США
(Ва шинг тон, Кар лайл), Біло русь (Мінськ, По лоцьк), Мол до ву (Ки шинів), Ту -
реч чи ну (Стам бул), Поль щу (Вар ша ву, Седль це), Бол гарію (Бла гоєвград), Кир -
гиз стан (Бішкек), В’єтнам (Ха ной), Німеч чи ну (Берлін), Азер бай д жан (Ба ку).

ЗБЛИ ЖЕН НЯ НАЦІОНАЛЬ НИХ ПРА ВО ВИХ СИ С ТЕМ 
ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНА РОД НИМ ПРА ВОМ

14–15 ве рес ня 2012 р. на еко номіко-пра во во му фа куль теті Одесь ко го
національ но го універ си те ту ім. І. І. Меч ни ко ва відбу ло ся засідан ня круг ло го
сто лу, яке ор ганізу ва ли відділ те орії дер жа ви і пра ва Інсти ту ту дер жа ви і
пра ва ім. В.М.Ко рець ко го НАН Ук раїни та ка фе д ра за галь но-пра во вих дис -
циплін та міжна род но го пра ва Одесь ко го національ но го універ си те ту
ім. І. І. Меч ни ко ва

Ро бо та круг ло го сто лу «Збли жен ня національ них пра во вих си с тем та їхня
взаємодія з міжна род ним пра вом» тра диційно відбу ва ла ся у формі пле нар но го
засідан ня та засідан ня на уко вих секцій, які прой ш ли на ви со ко му на уко во-те -
о ре тич но му рівні, в дусі дис кусій з помірко ва ною по лемікою та ве ли ким
зацікав лен ням мо ло дих вче них.

З привіталь ни ми сло ва ми до учас ників круг ло го сто лу звер ну лись: за ступ -
ник ди рек то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
док тор політич них на ук, про фе сор, Гор ба тен ко Во ло ди мир Пав ло вич; завіду -
вач відділу те орії дер жа ви і пра ва Інсти ту ту дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко -
рець ко го НАН Ук раїни, док тор юри дич них на ук, про фе сор, член-ко ре с пон -
дент Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, за слу же ний юрист Ук раїни
Н.М. Оніщен ко; Док тор юри дич них на ук, док тор те о логії, про фе сор, член-ко -
ре с пон дент Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, за слу же ний діяч на -
уки і техніки Ук раїни, про рек тор із на вчаль ної ро бо ти, завіду вач ка фе д ри
криміна ль но го пра ва, криміна ль но го про це су і криміналісти ки Одесь ко го
націо наль но го універ си те ту імені І.І. Меч ни ко ва Стрель цов Євген Льво вич;
де кан еко номіко-пра во во го фа куль те ту Одесь ко го національ но го універ си те ту
ім. І.І. Меч ни ко ва, кан ди дат юри дич них на ук, до цент Тру ба В’яче слав Іва но -
вич.

З на уко вою до повіддю «Виз на чальні ха рак те ри с ти ки роз вит ку пра во вої си -
с те ми Ук раїни» ви с ту пив док тор політич них на ук, про фе сор, за ступ ник ди рек -
то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни В. П. Гор -
ба тен ко, за зна чив ши те, що пра во ва си с те ма по кли ка на здійсню ва ти ак тив ний
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вплив на ха рак тер ціле с пря мо ва них змін у суспільстві, спри я ти гу манізації
дер жа ви і пра ва, вдо с ко на лен ню за ко но дав чо го про це су, підне сен ню ефек тив -
ності пра во во го ре гу лю ван ня, фор му ван ню ви со кої суспільної та індивіду аль -
ної пра восвідо мості. 

Крім то го, проф.. В.П. Гор ба тен ко на го ло сив на не обхідність ство рен ня
ефек тив ної, соціаль но орієнто ва ної інсти туційо ної підси с те ми, яку по винні
ут во рю ва ти ціле с пря мо ва но задіяні біржі праці, жит ло во-ко му нальні ус та но -
ви, арбітражні су ди, при ват ні стра хові та пенсійні ком панії, бла годійні фон ди.
Ство рен ня та ко го роз маїто го інсти туційно-соціаль но го кон гло ме ра ту на дасть
гро ма дя нам мож ливість ви бо ру між дер жав ни ми і не дер жав ни ми служ ба ми, а
та кож у пер спек тиві сфор мує пра вові підста ви для ак тив но го ви ко ри с тан ня,
по ряд з бю д жет ним, по тенціалу не бю д жет но го за без пе чен ня соціаль них про -
грам.

Та ким чи ном, мо дель пра во вої си с те ми Ук раїни має бу ти прин ци по во но -
вою, по кли ка ною ство рю ва ти умо ви та мож ли вості для соціаль но-ко рис ної за -
охо чу валь ної діяль ності. Гар монійна взаємодія інсти тутів гро ма дянсь ко го
суспільства з дер жа вою че рез ство рен ня в Ук раїні де мо кра тич ної пра во вої си -
с те ми доз во лить по сту по во об ме жи ти дер жав не втру чан ня в еко номічне і
соціокуль тур не жит тя гро ма дян. Вплив дер жа ви бу де по сту по во зве де ний до
мініму му, що доз во лить їй зай ня ти в умо вах су час но го роз вит ку місце - бу ти
ли ше ча с ти ною суспільства під йо го постійним і всебічним кон тро лем.

Док тор юри дич них на ук, про фе сор, за слу же ний юрист Ук раїни, завіду вач
відділу те орії дер жа ви і пра ва Інсти ту ту дер жа ви і пра ва імені В.М. Ко рець ко -
го НАН Ук раїни Н.М. Оніщен ко в до повіді «До пи тан ня про аналіз ка те горій
«ме ханізм збли жен ня» та «ме ханізм взаємодії» національ них пра во вих си с тем
су час ності» за зна чи ла, що не всі пра вові си с те ми мо жуть і по винні роз гля да -
ти ся як де які ме ханічні ве ли чи ни, які мо жуть і по ви нні збли жу ва ти ся за ба жан -
ням політич них кіл, прав ля чих струк тур, во ло да рю ю чих ор ганів. Більш то го, в
од них ча со во-про сто ро вих ха рак те ри с ти ках та ке збли жен ня є ре аліями, в
інших - тільки наміра ми, які за ли шать ся тільки на па пері. У та кий спосіб зро -
зуміло, що інко ли є не ко рект ним із нау ко вої точ ки зо ру про па гу ва ти мож -
ливість «ме ханізму збли жен ня» для всіх без ви нят ку національ них пра во вих
си с тем. Ос но вним ар гу мен том при цьо му ви с ту пає відсутність у су часній пра -
вовій на уці будь-яких чітко виз на че них кон цеп ту аль них за сад, на базі яких ста -
ло б мож ли вим об грун то ва не їх інте г ру ван ня, а не безпідстав не ек лек тич не
поєднан ня різно вимірних пло щин та ас пектів пра ва.

Існує та кож ба га то не виріше них про блем у су час но му ви кла дан ні курсів,
пов’яза них з порівняль ним пра во дер жа воз нав ст вом, спе цифікою кур су «Пра -
вові си с те ми су час ності», прак тич ною ре алізацією те о ре тич них на ро бок що до
по нят тя «ме ханізм взаємодії» національ них пра во вих си с тем. 

Док тор юри дич них на ук, про фе сор, вче ний се к ре тар Інсти ту ту дер жа ви і
пра ва імені В.М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, за слу же ний юрист Ук раїни
Н.М. Пар хо мен ко у своїй до повіді «Юри дич но-технічні за са ди гар монізації
нор ма тив них скла до вих національ них пра во вих си с тем (ок ремі ас пек ти)»
звер та ла ува гу на гар монізацію пра ва, як умо ву до сяг нен ня уз го д же ності між
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пра во ви ми си с те ма ми, за вдя ки чо му ви ни ка ють ре альні мож ли вості ефек тив -
них міждер жав них відно син, а от же уз го д жен ня інте ресів різних дер жав мож -
ли ве ли ше на підставі фор му ван ня спільно го пра во во го про сто ру - єди них
(уніфі ко ва них) або за сад ни чих пра во вих норм.

Гар монізація вклю чає про гно зу ван ня, аналіз еко но мічної ефек тив ності,
вив чен ня за рубіжно го досвіду, пе ревірку за ко но дав ст ва та прак ти ки на
відповідність міжна род ним стан дар там; є провідним інстру мен том інте г рації,
фор мує її пра во ву ос но ву. При цьо му, ме тою гар монізації є вста нов лен ня
уніфіко ва но го, та ко го, який мож на порівня ти, по ряд ку ре гу лю ван ня пра -
вовідно син у ме жах ук ла де них сто ро на ми міжна род них до го во рів шля хом
імпле мен тації по ло жень до го ворів у національні нор ма тив но-пра вові ак ти. 

У до повіді роз кри ва лись ос новні прин ци пи та підста ви про це су гар -
монізації. Звер та лась ува га на ета пи гар монізації національ но го за ко но дав ст -
ва. Вка зу ва лось на те, що ре зуль та том гар монізації є те, що у різних дер жав
з’яв ляється спільна си с те ма не ли ше за галь них, але й га лу зе вих прин ципів
пра ва, спільні цілі та за вдан ня у зовнішніх політи ках, єди ний ме ханізм пра во -
во го ре гу лю ван ня суспільних відно син. Це на бу ває особ ли вої ак ту аль ності в
умо вах на ла го д жен ня парт нерсь ких відно син в ме жах Співдруж ності Не за -
леж них Дер жав, Мит но го со ю зу, Всесвітньої тор го вої ор ганізації, Євро пейсь -
ко го Со ю зу та ви ма гає ко ор ди нації пра во вої політи ки та гар монізації пра ва,
що ство ри лось та ство рюється в ме жах цих об’єднань.

Док тор філо софсь ких на ук, кан ди дат юри дич них на ук, про фе сор, ака демік,
за слу же ний діяч на уки і техніки Ук раїни, завіду вач ка фе д ри за галь но-пра во вих
дис циплін та міжна род но го пра ва Одесь ко го національ но го універ си те ту імені
І.І. Меч ни ко ва В.П. Пла вич у своїй до повіді «Су часні про бле ми збли жен ня та
взаємодії норм міжна род но го та національ но го пра ва» ак цен ту вав ува гу на то -
му, що роз ши рен ня про сто ру взаємодії національ них пра во вих си с тем та
міжна род но-пра во вих си с тем між со бою по тре бує ефек тив них пра во вих за -
собів, які спри я ли б гар монійно му функціону ван ню вка за них си с тем у су час -
но му пра во во му про сторі. Про бле ми взаємодії та взаємозв’яз ку норм міжна -
род но го та національ но го пра ва по тре бу ють те о ре тич но го за без пе чен ня, роз -
роб ки відповідних на уко вих кон цеп цій, орієнтирів та по нять.

Вка зу ва лось на те, що однією з ак ту аль них про блем є ви ко ри с тан ня за галь -
но виз на них прин ципів і норм міжна род но го пра ва національ ни ми су да ми. За -
галь но виз нані прин ци пи і нор ми міжна род но го пра ва мо жуть за сто со ву ва ти ся
су да ми у разі су пе реч ності між нор ма ми національ но го пра ва, а та кож ко ли од -
не і теж пи тан ня в ціло му од на ко во ре гу люється і національ ним за ко но дав ст -
вом, і за галь но виз на ни ми нор ма ми міжна род но го пра ва. Ос нов ни ми спо со ба -
ми впли ву норм міжна род но го пра ва на нор ми національ но го пра ва є відси лан -
ня, ре цепція та транс фор мація.

Бу ло за про по но ва но роз роб лен ня та прий нят тя ко дек су міжна род но го пра -
ва, який би мав по бу до ва ну за пан дект ним прин ци пом струк ту ру: за галь на ча -
с ти на місти ла б ос но ви взаємодії національ но го пра ва з пра вом міжна род ним,
іно зем ним. Особ ли ва ж ча с ти на цьо го ко дек су виз на ча ла особ ли вості на бут тя
нор ма ми ос танніх юри дич ної си ли за леж но від ха рак те ру міжна род них пра -
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вовідно син (публічно го чи при ват но го) та за леж но від ком пе тенції
відповідних національ них ор ганів дер жав ної вла ди та уп равління.

Про по ну ва лось ство рен ня спеціалізо ва но го дер жав но го ор га ну, який би
зай мав ся пи тан ня ми роз роб ки про ектів за конів, інших видів нор ма тив них
актів національ ної пра во вої си с те ми, що пе ред ба ча ла гнуч ку інкор по рацію
норм пре це дент но го пра ва у внутрішнє за ко но дав ст во, зберіга ю чи при цьо му
ус та лені тра диції нор мо тво рен ня на шої дер жа ви. Крім то го, цей ор ган зай мав -
ся б та кож про ве ден ням ек с перт них оці нок міжна род них та міждер жав них
нор ма тив них актів що до їх відповідності внутрішньо му за ко но дав ст ву та ви -
роб лен ням ме ханізмів їх легіти мації.

Док тор юри дич них на ук, док тор те о логії, про фе сор, член-ко ре с пон дент
Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, за слу же ний діяч на уки і техніки
Ук раїни, про рек тор із на вчаль ної ро бо ти, завіду вач ка фе д ри криміна ль но го
пра ва, криміна ль но го про це су і криміналісти ки Одесь ко го національ но го
універ си те ту імені І.І. Меч ни ко ва Є.Л. Стрель цов в до повіді «Прин ци пові
змістовні «ак цен ти» міжна род но-пра во вої інте г рації» висвітлю вав по нят тя
«інте г рація», яке мо же ма ти місце як в рам ках си с те ми, яка вже існує, що ве де
до підви щен ня її цілісності та ор ганізо ва ності, так і при ство ренні но вої си с -
те ми. Такій підхід по тре бує від прав ників не обхідності вста нов лен ня ос нов ної
сут ності пра во вої інте г рації: це удо с ко на лен ня існу ю чої си с те ми чи ство рен ня
но вої си с те ми, оскільки од но знач ної відповіді тут бу ти не мо же і в кож но му
кон крет но му ви пад ку мож ливі різні варіан ти.

Вод но час спро ба пря мої інте г рації га лу зей публічно го пра ва є більш склад -
ною, оскільки це пов’яза не з тим, що дер жа ви ду же ви со ко оціню ють свій су -
ве ренітет та са мостійність при вирішенні ба га ть ох пи тань, а то му і поділя ти
такі свої функції з будь-якою над націо на ль ною або за кор дон ною інсти туцією
ба жан ня не ма ють.

Бу ло на ве де но при клад з прак ти ки Міжна род но го криміна ль но го су ду –
пер шо го постійно го пра во во го інсти ту ту, який розслідує зло чи ни осіб, які вчи -
ни ли ге но цид, військові зло чи ни і зло чи ни про ти лю дя ності, і діє з 2002 р. 

При цьо му бу ло за зна че но, що у сфері про тидії зло чин ності про бле ми пра -
во вої інте г рації по вин ні на бу ва ти фор ми гар монізації, при якій йдеться не  про
відповідне копіюван ня за ко но дав ст ва, що ча с то має місце при вирішенні
склад них при ват но пра во вих про блем. При гар монізації за ко но дав ст ва уз го д -
жу ють ся йо го за гальні по ло жен ня, роз роб ля ють ся кон цеп ту альні підхо ди, пра -
вові прин ци пи і т. п. Гар монізація та кож не ви клю чає, що в ок ре мих ви пад ках
мож ли вим є ви ко ри с тан ня на національ но му рівні ок ре мих норм криміна ль но-
пра во во го на прям ку, які вже от ри ма ли не обхідну пра во ву ап ро бацію. Са ме та -
ка фор ма пра во вої інте г рації по вин на за раз не сти ос но вне на ван та жен ня у
сфері про тидії зло чин ності на міжна род но му та національ но му рівнях.

Док тор юри дич них на ук, до цент, на чаль ник ка фе д ри те орії дер жа ви і пра -
ва Національ ної ака демії внутрішніх справ, пол ков ник міліції С.Д. Гу сарєв в
до повіді «Гар монізація за ко но дав ст ва як фак тор удо с ко на лен ня юри дич ної
прак ти ки» звер нув ува гу на ос новні на пря ми зовнішньої політи ки Ук раїни, які
схва лені по ста но вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни 2 лип ня 1993 ро ку. Прий нят тя і
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ра тифікація Уго ди про парт нер ст во і співробітництво між Ук раїною і Євро -
пейсь ким Співто ва ри ст вом та їх дер жа ва ми-чле на ми засвідчи ло офіційне виз -
нан ня Ук раїною євро пейсь ко го ви бо ру як бе заль тер на тив но го на пря му дер -
жав но-пра во во го роз вит ку та не обхідність уз го д жен ня нор ма тив ної ос но ви
пра во вої си с те ми Ук раїни з пра во вою си с те мою Євро пи.

До да ва лось, що політи ко-пра вові за са ди цьо го про це су от ри ма ли своє нор -
ма тив не виз на чен ня у ши ро ко мас штабній Стра тегії інте г рації Ук раїни до
Євро пейсь ко го Со ю зу, роз ра хо ваній на період до 2007 ро ку, в якій на бли жен ня
за ко но дав ст ва Ук раїни до норм і стан дартів ЄС виз на но од ним з ос нов них
пріори тетів інте г ра ційно го про цес су.

Ак цен ту ва ло ся на не обхідності гар монізації стан дартів, роз ра хо ва них без -
по се ред ньо на по ря док ор ганізації та здійснен ня юри дич ної прак тич ної діяль -
ності. Нор ма тив но го вирішен ня очіку ють такі важ ливі пи тан ня, як ство рен ня
умов для здійснен ня не за леж но го пра во суд дя, фор му ван ня су ду при сяж них,
за без пе чен ня ре алізації прин ци пу не упе ре д же ності слідства, по си лен ня пра во -
вих та соціаль них га рантій за хи с ту юри дич них працівників, що на бли зить пра -
во ву си с те му Ук раїни до стан дартів пра ва Євро пейсь ко го Со ю зу.

Док тор юри дич них на ук, про фе сор, про фе сор ка фе д ри те орії дер жа ви і
пра ва Національ ної ака демії внутрішніх справ О.Д. Ти хо ми ров у своїй до -
повіді «Ком па ра тивність пра ва як вла с тивість су час ної пра во вої ре аль ності»
за зна чив, що для про ве ден ня порівняль но-пра во вих досліджень не обхідно
виз на чи ти, що ро зуміється під «пра вом» і яка роль приділяється йо му в різних
соціаль них си с те мах. 

Відно шен ня рівності, то ле рант ності, спра вед ли вості, сво бо ди та інші, які
скла да ють змістовність ком па ра тив ності пра ва на бу ли офіційно го виз нан ня на
міжна род но му та національ но му рівнях, зо к ре ма, виз нан ня ба га то манітності
країн, куль тур, цивілізацій є про гре су ю чою тен денцією в міжна род но му праві,
діяль ності ООН та інших міжна род них ор ганізацій.

До да ва лось, що ком па ра тивізм ви хо дить із роз маїтості ре аль но с тей різних
країн і кон ти нентів, ста нов лен ня за галь но го в ре зуль таті їхньої взаємодії, діало -
гу, а не за зда легідь ус та нов ле них ки мось пра во вих іде алів і нор м. При ком па ра -
тив но му, а не порівняль но-пра во во му, підході ак цент пе ре но сить ся із пра ва,
пра во вих си с тем країн, на їх (країн) ре гу ля тив ний ком по нент, на виз нан ня
рівним пра ву інших ре гу ля торів, які доміну ють у тій або іншій країні. Ком па ра -
тивізм при пу с кає ви о крем лен ня як оди ниці аналізу не пра во вої си с те ми, а су -
куп ності соціаль них, куль тур них, релігійних та інших ре гу ля торів, що існу ють
у кожній ок ре мо взятій країні. У порівнянні цих су куп но с тей мірою зістав лен -
ня стає не пра во в йо го західній інтер пре тації, а су купність ре гу ля торів однієї,
дру гої чи іншої країни, при чо му кожній із них вла с тиві свої особ ли вості.

Док тор філо софсь ких на ук, про фе сор, завіду вач ка ка фе д ри філо софії,
політо логії, пси хо логії та пра ва Одесь кої дер жав ної ака демії будівництва та
архітек ту ри І.А. Кадієвська в яс к равій до повіді «Пра во вий нігілізм в но во му
вимірі су час но го суспільства» звер та ла ува гу на пе ре ро д жен ня або гли бо ку де -
фор мацію су час ної пра восвідо мості на се лен ня Ук раїни на су час но му етапі.
Вка зу ва лись при чи ни, що по ро д жу ють та ку си ту ацію в соціумі. 
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До да ва лось, що в пра восвідо мості як соціаль но му явищі мо жуть про яв ля -
тись два йо го ос нов них ста ни: по зи тив ний і де фор мо ва ний, які пе ре важ но
відрізня ють ся при ро дою відо б ра жен ня пра во вої дійсності і відно шен ням їх
носіїв до діючо го пра ва, пра во суд дя і за кон ності.

Роз кри вається ро зуміння де фор мації пра восвідо мості, нігілізму, пра во во го
нігілізму, що тра диційно ро зуміється як по зиція, ко т ра за пе ре чує не обхідність
за кон ності і пра во по ряд ку, сьо годні транс фор мується і на бу ває но вих форм.

На дається ха рак те ри с ти ка «маргіна ль ної свідо мості», яка де с т рук тив но
впли ва ю чи на різні фор ми суспільної свідо мості, при зво дить до та ких де фор -
мацій пра восвідо мості, як: пра во вий інфан тилізм, ди ле тан тизм, пра во ве не -
уцтво і пра во ва де ма гогія.

Вка зу ва лось, що зміна еко номічних і політич них орієнтирів при ве ла до
транс фор мації цінно с тей. Цей про цес постійно по си люється, про яв ля ю чись в
різних фор мах, най частіше у формі утопічної свідо мості, ко ли об’єктив на кар -
ти на світу відби вається спо тво ре но і упе ре д же но. Утопічну або не прав ди ву
свідомість не мож на оціни ти од но знач но. Ак цен ту ва лась ува га на по ши ренні
ос таннім ча сом пра во во го скеп ти циз му, роз гля да лись такі фе но ме ни, як: кри -
зо ва, пе симістич на і де пре сив на свідомість.

Дру га ча с ти на ро бо ти круг ло го сто лу «Збли жен ня національ них пра во вих
си с тем та їхня взаємодія з міжна род ним пра вом» про хо ди ла на засідан нях чо -
ти рь ох на уко вих секцій: 

Секція № 1. Про блемні пи тан ня за галь ної те орії дер жа ви і пра ва у кон -
тексті збли жен ня національ них пра во вих си с тем та пра во вих сімей су час ності.

Секція № 2. Істо ричні підва ли ни ви ник нен ня та роз вит ку національ них
пра во вих си с тем та міжна род но го пра ва.

Секція № 3. Ак ту альні пи тан ня порівняль но го пра во знав ст ва у про цесі
збли жен ня національ них пра во вих си с тем.

Секція № 4. Су часні ас пек ти взаємодії міжна род но го пра ва та національ -
них пра во вих си с тем.

Круг лий стіл «Збли жен ня національ них пра во вих си с тем та їхня взаємодія
з міжна род ним пра вом» відбув ся на ви со ко му ор ганізаційно му та на уко во му
рівні. Об ра на те ма круг ло го сто лу ста ла плідним підґрун тям для обміну дум -
ка ми із за зна че ної про бле ма ти ки. У зв’яз ку з ак ту альністю підня тих пи тань за
ре зуль та та ми круг ло го сто лу опубліко ва на збірка ма теріалів тез та до повідей
учас ників круг ло го сто лу. 

док тор філо софсь ких на ук, кан ди дат юри дич них на ук, 
про фе сор, ака демік, За слу же ний діяч на уки і техніки Ук раїни, 

завіду вач ка фе д ри за галь но-пра во вих дис циплін 
та міжна род но го пра ва 

Одесь ко го національ но го універ си те ту 
імені І.І. Меч ни ко ва

В. П. Пла вич
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О. В. КУ КУ РУЗ,
кан ди дат політич них на ук

УК РАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНО СИ НИ:
ПРО БЛЕ МИ ПОЛІТИЧ НОЇ КОН СОЛІДАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ

21 ли с то па да 2012 р. Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН
Ук раїни ра зом зі Східноєвро пейсь ким національ ним універ си те том імені Лесі
Ук раїнки (м. Луцьк), Польсь кою ака демією на ук і ми с тецтв у Кра кові, Польсь -
ким на уко вим то ва ри ст вом у Жи то мирі про ве ли ІV Міжна род ний на уко вий
семінар пам’яті В’яче сла ва Ли пинсь ко го на те му «Дер жа ва, на род і етнічність
в су часній Європі». На відкритті семіна ру, який відбув ся в Східноєвро пейсь -
ко му національ но му універ си теті імені Лесі Ук раїнки, ви с ту пи ли де кан істо -
рич но го фа куль те ту, кан ди дат істо рич них на ук, до цент А. Г. Шваб, за ступ ник
ди рек то ра Інсти ту ту дер жа ви і пра ва імені В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
док тор політич них на ук, про фе сор В. П. Гор ба тен ко та го ло ва Польсь ко го
науко во го то ва ри ст ва у Жи то мирі, кан ди дат пе да гогічних на ук, до цент І. В. Ба -
ла динсь ка. Участь у семінарі взя ли та кож док тор політич них на ук, про фе сор,
завіду вач ка фе д ри політо логії Східноєвро пейсь ко го національ но го універ си те -
ту імені Лесі Ук раїнки В. І. Бортніков, кан ди дат політич них на ук, до цент ка фе -
д ри політо логії Східноєвро пейсь ко го національ но го універ си те ту імені Лесі
Ук раїнки В. В. Бус лен ко, кан ди дат політич них на ук, на уко вий співробітник
відділу пра во вих про блем політо логії Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко -
рець ко го НАН Ук раїни О. В. Ку ку руз, кан ди дат політич них на ук, завіду вач ка -
фе д ри філо софії і соціаль но-гу манітар них дис циплін ПВНЗ «Євро пейсь кий
універ си тет» (м. Київ) О. Б. Паш ко ва, кан ди дат філо логічних на ук, до цент,
док то рант Інсти ту ту політо логії та пра ва Національ но го пе да гогічно го універ -
си те ту імені М. П. Дра го ма но ва С. В. Руд ниць кий. 

Учас ни ки на уко во го семіна ру об го во ри ли ак ту альні про бле ми політо логії і
політич ної прак ти ки. Се ред них: су ве ренність національ ної дер жа ви в умо вах
євро пейсь кої інте г рації; ет но національ ний чин ник де мо кра тич ної транс фор -
мації в Ук раїні; євро с кеп ти цизм та політи зація пи тань євро пейсь кої іден тич -
ності, дер жав на політи ка за без пе чен ня міжетнічно го кон сен су су в суспільстві;
вплив зовнішньо політич них чин ників на про цес національ ної кон солідації Ук -
раїни; політи ко-пра вові пе ре ду мо ви і ре алізація інте ресів по ляків у су часній
Ук раїні; куль тур на політи ка Польщі що до су час ної Ук раїни. 

Після закінчен ня семіна ру на уковці відвіда ли са ди бу ро ди ни Ли пинсь ких у
селі За турці Ло ка чинсь ко го рай о ну Во линсь кої об ласті. Приємною не сподіван -
кою став відре с та в ро ва ний бу ди нок, у яко му містить ся ме моріаль ний му зей
В’яче сла ва Ли пинсь ко го. Чо ти ри ви с тав кові за ли та один кон фе ренц-зал при -
свя чені ро дині В’яче сла ва Ли пинсь ко го, йо го життєво му шля ху, гро мадсь ко-
політичній, дер жавній та на уковій діяль ності. У му зеї відтво ре но віталь ню,
кабінет В’яче сла ва Ли пинсь ко го та кабінет йо го бра та – Станісла ва. Ча с ти ну
осо би с тих ре чей ро ди ни Ли пинсь ких вда ло ся зібра ти за вдя ки їх на щад кам, зо -
к ре ма, доньці В’яче сла ва Ли пинсь ко го – Єві Ли пинській-Сенд зе ловській з
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Лон до на, йо го племінни кам Янові та Ка зиміру Ли пинсь ким з Кра ко ва та Єжи
Ли пинсь ко му з Ґдань ска. Завіду вач ме моріаль но го му зею В’яче сла ва Ли -
пинсь ко го Віталій Кушнір роз повів про уро чи с те відкрит тя, яке відбу ло ся 22
серп ня 2011 р. Ви я ви ло ся, що цієї події во ли ня ни че ка ли 15 років. Відкрит тя
му зею – да ни на пам’яті ви дат но му ук раїнсько му політич но му діячу, істо ри ку,
соціоло гу, політо ло гу, публіци с ту, те о ре ти кові ук раїнсько го кон сер ва тиз му.
Відро д жен ня й підтри ман ня куль тур ної і на уко вої спад щи ни Ук раїни, вив чен -
ня творів ук раїнських мис ли телів є ос но вою для ви хо ван ня по коління гро ма -
дян, гор до го за свою дер жа ву. На пис під ве ли ким пор т ре том В. Ли пинсь ко го у
му зеї відо б ра жає ос нов ну ме ту йо го те о ре тич них досліджень і прак тич ної
діяль ності – «Я хо чу, щоб бу ла Ук раїна...». У йо го пра цях ми зна хо ди мо
відповіді на більшість пи тань дер жав но го будівництва, які є ак ту аль ни ми і сьо -
годні. Учас ників семіна ру об’єдна ли сло ва В. Ли пинсь ко го: «...все, що сприяє
роз вит кові по чут тя єдності між усіма меш кан ця ми Ук раїни, бу дує Ук раїну, а
руй нує все, що їх роз’єднує». Ця по стать об’єдна ла на уковців з різни ми по гля -
да ми, гро ма дян різних національ но с тей. За вдя ки В. Ли пин ско му – по ля кові за
національністю і ук раїнцю за ду хом – сьо годні зміцню ють ся зв’яз ки між
науко ви ми й освітніми працівни ка ми різних регіонів Ук раїни – Києва, Жи то -
ми ра, Луць ка, а та кож роз ви ва ють ся ук раїнсько-польські відно си ни між
науков ця ми двох дер жав.

У рам ках семіна ру гру па ук раїнських на уковців (В. П. Гор ба тен ко,
О. В. Ку ку руз, С. В. Руд ниць кий, І. В. Ба ла динсь ка, В. В. Бус лен ко, О. Б. Паш -
ко ва) взя ли участь у засіданні ре дакційної ко легії міжна род но го на уко во го ча -
со пи су «Studia Politologica Ukraino-Polona», яке відбу ло ся 23 ли с то па да 2012 р.
у Польській ака демії на ук і ми с тецтв у Кра кові. Го ло ва ре дакційної ко легії від
ук раїнської сто ро ни В. П. Гор ба тен ко пре зен ту вав дру гий но мер ча со пи су
«Studia Politologica Ukraino-Polona», в яко му над ру ко вані до повіді, ви го ло шені
в рам ках ІІІ Міжна род но го на уко во го семіна ру, при свя че но го пам’яті В’яче -
сла ва Ли пинсь ко го на те му «Роль еліти у про це сах політич ної транс фор мації
Польщі та Ук раїни: історія і су часність», що відбув ся 26 ли с то па да 2011 р. Ук -
раїнські і польські на уковці об го во ри ли на уко во-ор ганізаційні пи тан ня,
пов’язані з ви пу с ком цьо го на уко во го ви дан ня. До повіді, які про зву ча ли на
ІV Міжна род но му на уко во му семінарі пам’яті В’яче сла ва Ли пинсь ко го на те -
му «Дер жа ва, на род і етнічність в су часній Європі» (21 ли с то па да 2012 р.,
Східноєвро пейсь кий національ ний універ си тет імені Лесі Ук раїнки), бу де
надру ко ва но в на ступ но му, тре ть о му но мері міжна род но го на уко во го ча со пи су
«Studia Politologica Ukraino-Polona». Цей ча со пис є те ма тич ним, то му ре дак -
ційна ко легія роз ши рює на укові зв’яз ки і за лу чає фахівців, які досліджу ють
пев ну про бле ма ти ку, ак ту аль ну і для Ук раїни, і для Польщі. Щорічні ук ра -
їнсько-польські засідан ня ста ли хо ро шою тра дицією і свідчать, що та ка
співпра ця є важ ли вою для обох сусідніх дер жав.
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Т. І. БОН ДА РУК,
кан ди дат юри дич них на ук

ДЕР ЖА ВО ТВОРЧІ ПО ШУ КИ 
ДО БИ УК РАЇНСЬКОЇ РЕ ВО ЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. : 
ОБ ГО ВО РЕН НЯ МЕ ТО ДО ЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

ДО ОЦІНКИ ТО ГО ЧАС НОЇ ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВОЇ РЕ АЛЬ НОСТІ

27 ли с то па да 2012 р. у відділі істо ри ко-пра во вих досліджень Інсти ту ту дер -
жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни відбув ся ме то до логічний
семінар, при свя че ний пра вовій оцінці дер жав ниць ких по шуків 1917–1921 рр.
на те ри торії Ук раїни. На об го во рен ня бу ли ви не сені такі пи тан ня: ле гальність
і легітимність дер жав них ут во рень (влад них ре жимів) оз на че ної до би; ха рак -
те ри с ти ка ок ре мих влад них ре жимів у кон тексті те о ре тич них уяв лень про
форму дер жа ви. В дис кусії взя ли участь про фе сор І. Б. Усен ко, до цен ти
В. А. Че хо вич, І. В. Му зи ка, старші на укові співробітни ки Т. І. Бон да рук,
М. Д. Хо даківський, на укові співробітни ки, А. Ю. Іва но ва, Є. В. Ромінський,
мо лодші на укові співробітни ки О. О. Ма ли шев, А. В. Ма кар чук, аспірант ка
І. Ю. Па нова.

Зі вступ ним сло вом ви с ту пив І. Б. Усен ко. На сам пе ред він за про по ну вав
роз гля да ти усі дер жав но-пра вові інсти ту ти і про це си цьо го періоду як ком по -
нен ти єди ної істо ри ко-пра во вої ре аль ності. Тоб то, скла да ю чи цілісне уяв лен ня
про істо рич ну до бу, не слід штуч но ви лу ча ти з істо рич но го про це су будь-яке
дер жав но-пра во ве яви ще, яке ре аль но відбу ва ло ся, не зва жа ю чи, зо к ре ма, і на
йо го не га тив ну оцінку з бо ку опо нентів. Відповідно, хиб ним бу де і «розд -
воєння ре аль ності», роз гляд істо рич ної до би як па ра лель но го існу ван ня
кількох не за леж них ре аль но с тей, зо к ре ма ра дянсь кої та ук раїнської національ -
ної. В історіог рафічній тра диції досліджу ва ний період виз на чав ся по різно му:
«період гро ма дянсь кої війни і іно зем ної інтер венції»; «до ба виз воль них зма -
гань», «період ук раїнської ре во люції» то що. Мож на по го ди ти ся, що за про по -
но ва не сво го ча су Б. В. Сол да тен ком і за га лом сприй ня те на уко вою спільно тою
виз на чен ня «до ба ук раїнської ре во люції» є са мим адек ват ним. Ра зом з тим, як -
що йдеть ся про су то юри дич ну ха рак те ри с ти ку до би ук раїнської ре во люції,то
во на ви яв ляється у дер жа во твор чих по шу ках, в ап ро бації різних мо де лей ор -
ганізації дер жав но го і пра во во го ла ду. То му для істо ри ко-пра во вих розвідок
цілком адек ват ним бу де і виз на чен ня «період дер жа во твор чих по шуків
1917–1921 рр.», яке ак тив но ви ко ри с то вується співробітни ка ми на шо го
відділу. Ре зуль та том та ких по шуків стає пев на мо дель ор ганізації дер жав ної
вла ди, для ха рак те ри с ти ки якої мож на за про по ну ва ти ка те горію «влад ний ре -
жим». Тим са мим знімається пи тан ня, чи вда ло ся тій чи іншій політичній силі
по бу ду ва ти по вноцінну дер жа ву, чи йдеть ся ли ше про «дер жав не ут во рен ня» з
ок ре ми ми тра диційни ми еле мен та ми дер жа ви. До пев ної міри «за дуж ки» ви -
но сить ся і про бле ма ле галь ності та легітим ності вла ди. По нят тя ле галь -
ності знімається у ре во люційний час за га лом, оскільки кож ний ре во -
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люційний пе ре во рот здійсню ють ся всу пе реч по пе ред нь о му за ко но дав ст ву. Всі
ук раїнські владні ре жи ми 1917–1921 рр. ма ють і до волі об ме же ну
легітимність, оскільки жод но му з них не вда ло ся за ру чи ти ся од но стай ною і
стабільною підтрим кою на се лен ня (на ро ду як єди но го дже ре ла дер жав ної вла -
ди). Ха рак тер то го чи іншо го влад но го ре жи му зу мов люється те о ре ти ко-
політич ною плат фор мою відповідної панівної політич ної си ли. Як наслідок
маємо де мо кратію, соціалізм у євро пейсь ко му зна ченні Цен т раль ної Ра ди
(далі – ЦР); ліво цен т ризм, цен т ризм Західно ук раїнської на род ної ре с публіки
(далі – ЗУНР); кон сер ва тизм, пра во цен т ризм ре жи му П. П. Ско ро падсь ко го.
Роз ви ток цих, по суті, місце вих влад них ре жимів відбу вав ся у кон тексті більш
ши ро ко го за мас шта ба ми про це су ут вер д жен ня ра дянсь кої вла ди з при та ман -
ною їй політич ною до к т ри ною «дик та ту ри про ле таріату». 

В. А. Че хо вич на го ло сив на не обхідності з’ясу ван ня го ло вно го, на йо го
дум ку, фак то ра для ха рак те ри с ти ки дер жав них ре жимів да ної до би – їх
спо со бу фор му ван ня. На фоні за галь ної не легітим ності при хо ду до вла ди, ви -
нят ком мож на вва жа ти, ли ше Ди рек торію, якій пе ре дав по вно ва жен ня Тру до -
вий кон грес. Ок ре мо зу пи нив шись на ха рак те ри с тиці Дер жав но го цен т ру УНР
в ек зилі, уче ний на го ло сив на йо го не дер жав но му ста тусі у країні пе ре бу ван -
ня, ад же йо го очільни ки ма ли ста тус «не гро ма дян». 

А. Ю. Іва но ва за зна чи ла, що до сьо годні існу ють по лярні оцінки ле галь -
ності і легітим ності всьо го дер жав но го-пра во во го над бан ня за зна че но го
періоду: від не сприй нят тя (Ю. Є. Вовк) до ди фе ренційо ва но го виз нан ня
(О. М. Ми ро нен ко, Ж. О. Дзей ко). Во на вис ло ви ла дум ку, що знач ний по -
тенціал для досліджен ня відповідно го періоду має те орія дер жа ви пе -
рехідно го періоду, яка ґрун тується на виз нанні двох ос нов них типів зміни вла -
ди – ле галь но му (ево люційно му) і ви бу хо во му (ре во люційно му)*. Так, «мо -
дель» ук раїнської дер жав ності по чат ку ХХ ст., цілком впи сується в про по но -
ва ну, зо к ре ма В. М. Яку ши ком, схе му роз вит ку пе рехідних дер жав за га лом: за -
ро д жен ня еле ментів вла ди; по чат ко вий етап фор му ван ня ор ганів но вої вла ди і
ліквідація ор ганів вла ди по пе ред ньої; кон сти ту ю ван ня та ос танній етап інсти -
туціоналізації – фор му ван ня кон сти туційної пред став ниць кої си с те ми. 

Ціка во, що ле гальність та легітимність у рам ках цієї кон цепції не виз на ча -
ють ся як обов’яз кові оз на ки вла ди пе рехідної дер жа ви, особ ли во на пер ших її
ета пах. Більш то го, де які ав то ри по руч із не стабільністю, ди намізмом та фраг -
мен тарністю вла ди в пе рехідних дер жа вах до її ос нов них оз нак відно сять «не -
легітимність або псев до легітимність». Ви дається, що та ка по зиція за га лом
змен шує зна чен ня те о ре ти зацій (легітим на чи не легітим на) що до ха рак те ру
вла ди в період ук раїнської ре во люції 1917–1921 рр. До повідач ка уточ ни ла
зміст ка те горій ле галь ності (юри дич на обґрун то ваність) та легітим ності
(обов’яз ко ве виз нан ня в ме жах пев ної те ри торії) та за ува жи ла, що легітимність
не завжди є юри дич ним фак том і по ля гає в не о скар женні та вільно му по го д -
женні, як, відповідно, і влад ний ре жим мо же бу ти легітим ним без юри дич ного
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фак ту (йо го виз нан ня). От же, мож на го во ри ти про на явність пев но го рівня
легітим ності у кож но го з влад них ре жимів, які функціону ва ли в
1917–1921 рр.

За про по ну ва ла вра хо ву ва ти в істо ри ко-пра во вих досліджен нях та кож ка -
те горію легіти мації (про це ду ри гро мадсь ко го виз нан ня пев но го суб’єкта чи
фак ту), юри дич ним наслідком якої мо же бу ти виз нан ня за пев ною вла дою
якості легітим ності, а та кож на дан ня їй якості ле галь ності. Відтак легіти мація
мо же ста ти юри дич ною підста вою як легітим ності, так і ле галь ності. Та кож за -
ува жи ла, що владні ре жи ми 1917–1921 рр. на ма га ли ся за сто со ву ва ти од но час -
но декілька ме ханізмів як ле галізації, так і легіти мації своєї вла ди. 

Що до дже рел та струк ту ри легітим ності, то спи ра ю чись на «чисті» Ве бе -
ровські її ти пи (раціональ на – ба зо ва на на раціональ но вста нов ле них нор мах,
ха риз ма тич на – на вірі в осо бисті якості ліде ра, тра диційна – на відповідності
вла ди цінно с тям і нор мам тра диційної політич ної куль ту ри), ви дається, що ЦР
бу ла ближ че до раціональ но го ти пу легітим ності, яка по тре бує три ва ло го
проміжку ча су для оцінки ре аль ної діяль ності вла ди. Про праг нен ня ЦР до на -
бут тя пер вин ної раціональ ної легітим ності свідчить ви бор на при ро да са мої ЦР
і її на ма ган ня ут во ри ти на за са дах на род но го пред став ництва най ви щий ор ган
дер жав ної вла ди пар ла ментсь ко го ти пу. Ге ть ман П. П. Ско ро падсь кий спи рав -
ся більшою мірою на ха риз ма тич ну легітимність та, мож ли во, до пев ної міри
– на тра диційну, а Ди рек торія, поєдну ва ла раціональ ну і ха риз ма тич ну. 

Зви чай но, та кий роз поділ є до волі умов ним, не тільки то му, що на звані ти -
пи є аб ст ракціями, а й че рез те, що для всіх влад них ре жимів знач ною мірою
був ха рак тер ним по шук підтрим ки не тільки все ре дині, а й ззовні країни. Ук -
раїнське суспільство то го періоду мож на виз на ти суспільством тран зи -
тив ним, ко ли виз на чаль ни ми бу ли не ха ос, не про тидія, а за ко номірний про -
цес пе ре хо ду від однієї якості до іншої в рам ках дер жа во твор чих по шуків. 

І. В. Му зи ка звер ну ла ува гу, що роз гля да ти дер жав ницькі про це си на ук -
раїнських те ре нах про тя гом 1917–1921 рр. доцільно у кон тексті двох за галь -
ноєвро пейсь ких па ра дигм, які і бу ли для них виз на чаль ни ми. Пер ша з них зу -
мов лю ва лась роз по ча тою у 1848 р Вес ною на родів, євро пейсь ки ми ре во -
люційни ми про це са ми, пов’яза ни ми з роз па дом імперій, який от ри мав на зву
«па рад су ве ренітетів». Дру га – з вчен ням К. Марк са про дик та ту ру про ле -
таріату. І та і інша ма ли різні про яви у різних дер жа вах. В Ук раїні кла со вий ас -
пект ре во люції до лу чив ся до національ но го і соціаль но го, що ус клад ни ло си -
ту ацію. Знач на те ри торія, не од норідний склад на се лен ня зу мо ви ли кон ку -
ренцію влад них ре жимів (зо к ре ма, як що в ме жах пер шої па ра диг ми події роз -
ви ва ли ся пе ре важ но у центрі і на за ході, то в ме жах дру гої – на сході). Крім то -
го, на її дум ку, при оцінках то го час ної істо ри ко-пра во вої ре аль ності слід вра -
хо ву ва ти вплив фе но ме ну «вождізму» та політи кан ст ва лідерів ук раїнської
національ ної ре во люції у про цесі транс фор мацій ук раїнської істо ри ко-пра во -
вої ре аль ності то го періоду. 

І. Ю. Па но ва зу пи ни ла ся на міжна род но-пра вовій легітим ності урядів в
ек зилі. Так, аналізу ю чи ста тус уря ду Ди рек торії в ек зилі, во на на ве ла пе релік
країн, що виз на ли йо го як суб’єкт міжна род но го пра ва та оз на чи ла ос новні
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підста ви для цьо го, оха рак те ри зу ва ла ос новні мо мен ти кон сти ту тив ної та дек -
ла ра тив ної те орій виз нан ня урядів в міжна род но му праві. 

А. В. Ма кар чук приєднав ся до дум ки, що жод ний влад ний ре жим, що діяв
на те ри торії Ук раїни у той істо рич ний період, не мож на виз на ти од но знач но
ле галь ним. По слу го ву ю чись вис лов лю ван ням од но го із близь ких до су час -
ності політич них діячів, мож на ска за ти, що після лют не вої ре во люції 1917 р.
суб’єкти імперії ма ли мож ливість взя ти стільки су ве реніте ту, скільки мог ли
ре алізу ва ти. Спра ва в то му, що на род не був го то вий до ролі носія су ве реніте -
ту, яка йо му ви па ла після падіння російської дер жа ви. Оче вид но, що всі владні
ре жи ми, крім ра дянсь ко го, бу ли в очіку ванні ви я ву на род но го су ве реніте -
ту – і ЦР, і Ге ть ма нат, і Ди рек торія, на відміну від більшо виць ких Рад, ство -
рю ва лись як тим ча сові до на род но го во ле ви яв лен ня. Де що спро щу ю чи, мож -
на ска за ти, що та ке во ле ви яв лен ня ма ло місце ли ше у 1991 р., під час ре фе рен -
ду му 1 груд ня. 

М. Д. Хо даківський звер нув ува гу ко лег на зовнішній про яв легітим ності
влад но го ре жи му. Як що ле гальність (дослівно – за конність) ре жи му, який здо -
бу ває вла ду на силь ниць ким шля хом, не ґрун ту ю чись при цьо му ні на яких нор -
мах пра во вої си с те ми, ство ре ної своїми по пе ред ни ка ми, на вряд чи мо же бу ти
тією дефініцією, що ви ко ри с то вується для ха рак те ри с ти ки влад них ре жимів
цьо го істо рич но го періоду, то легітимність (дослівно – виз нан ня), бе зу мов но є
та кою політи ко-пра во вою ха рак те ри с ти кою. При цьо му легітимність мо же бу -
ти як внутрішньою (підко рен ня, виз нан ня суспільством пра ва на при мус з бо -
ку та ко го ре жи му), так і зовнішньою (виз нан ня ус та ле ни ми дер жа ва ми влад -
но го ре жи му як по вноцінно го суб’єкта міжна род них відно син). А це вже пи -
тан ня міжна род ної політи ки. На вряд чи про тя гом 1917–1921 рр. на нашій те -
ри торії існу ва ли владні ре жи ми, які бу ли б стовідсот ко во легітим ни ми з точ ки
зо ру поділу легітим ності на внутрішню та зовнішню. 

О. О. Ма ли шев за зна чив, що ле гальність – є су то юри дич ним по нят тям.
Юри с ти дав но звик ли го во ри ти про ле гальність або за конність вла ди. Це про -
бле ма не тільки новітньої історії. Легітимність, за зви чай, по стає більшою
мірою у політо логічно му ас пекті, оскільки пе ред ба чає не тільки фор маль ну за -
конність, але й пев ний до статній рівень підтрим ки в суспільстві. В умо вах
стабільно го жит тя про легітимність вла ди мож на го во ри ти ли ше за умо ви її ле -
галь ності. По ряд з цим, у період ре во люційних подій inter arma leges silent і то -
му про ле гальність вла ди у більшості ви падків го во ри ти ме то до логічно не пра -
виль но. Ра зом з тим мож на го во ри ти про легітимність. Легітимність, на
відміну від ле галь ності, є відно сним, а не аб со лют ним яви щем. На підставі
істо рич них да них ми мо же мо співвідно си ти рівень легітим ності двох чи
кількох влад них ре жимів, оціню ю чи соціаль ну ба зу кож но го з них. Ад же єди -
ним дже ре лом вла ди є на род. Легітимність, крім то го, на відміну від ле галь -
ності, не мо же бу ти об ме же на ніяки ми фор маль ни ми стро ка ми, але, при цьо -
му, мо же бу ти ду же не три ва лою, в міру не постійності на род ної душі. 

Є. В. Ромінський зак цен ту вав ува гу на ба ченні легітим ності влад них ре -
жимів 1917–1921 рр. са ми ми уря да ми та на їх сприй нятті на се лен ням. Він по -
го див ся з І.Б. Усен ком, що кон цепція легітим ності бу ла но вою для по чат ку
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ХХ ст. Відповідно і сприй нят тя її бу ло різним у різних політич них сил. Дво ма
крайніми точ ка ми зо ру, вірогідно, слід виз на ти по зиції Ди рек торії та ра дянсь -
ких ук раїнських урядів: перші свою легітимність пов’язу ва ли з легітимністю
не за кон но розігна ної ЦР і пи тан ня про сприй нят тя сво го правління про сто не
ста ви ли, ра дянські ж уря ди ви во ди ли свою легітимність з пе ре хо ду легітим ної
вла ди у Російській Ре с публіці до більшо виків і відповідно не легітим ни ми вва -
жа ли будь-які «са мо про го ло шені» уря ди. Відповідно втра та ра дянсь ки ми уря -
да ми вла ди над пев ною те ри торією роз гля да ла ся як не за кон на та не легітим на
узур пація, а відво ю ван ня – як віднов лен ня за кон ної та легітим ної вла ди. Вод -
но час сприй нят тя за кон ності вла ди з бо ку місце во го на се лен ня є ду же склад -
ною про бле мою. Са ма ідея участі на се лен ня у фор му ванні дер жав них інсти -
тутів і, відповідно, на дан ня цим шля хом прав ля чим політич ним си лам пев но -
го рівня легітим ності, бу ла но вою для Російської імперії (ре с публіки) та ук -
раїнських зе мель як їх скла до вої. Аж до лют не вої ре во люції не має жод них
підстав го во ри ти про на явність будь-яких ор ганів все на род но го пред став -
ництва. Ви вер же ний ре во люцією потік сво бо ди політич ної агітації призвів до
то го, що ре во люційна де мо кратія фак тич но бу ла без кон т роль ною ох ло кратією,
а по си лен ня тих чи інших політич них сил бу ло пря мо пов’яза но з на явністю в
кон кретній місце вості у відповідних політич них сил підго тов ле них агіта торів.
Особ ли вої ва ги ця си ту ація на бу ває при вра ху ванні то го, що усі політичні си -
ли, від ЦР до Військо вих сил Півдня Росії (ВСЮР) орієнту ва ли ся фак тич но на
один й той са мий елек то рат. Чи не єди не ви клю чен ня ста но вить Ук раїнська
Дер жа ва, яка од нак існу ва ла в умо вах жор ст ко го об ме жен ня політич ної бо -
роть би. Найбільший ак тив агіта торів, підго тов ле них ще в ча си підпільно го
про ти сто ян ня з царсь ким уря дом, ма ли ліві партії: більшо ви ки, анархісти, ліві
есе ри, ук раїнські бор би с ти та бо роть би с ти. Як наслідок, пе ре важ ною підтрим -
кою на місцях, в ху то рах, се лах та містах, ко ри с ту ва ла ся са ме ра дянсь ка вла -
да. До речі, і провідні політи ки то го ча су самі це ро зуміли. Так, слід зга да ти
чис ленні спро би ЦР очо ли ти си с те му Рад на Ук раїні. Підсу мо ву ю чи на ве де не,
до повідач підкрес лив, що, хо ча ви хо дя чи з су час но го ро зуміння ка те горії
«легітимність», єди ною легітим ною вла дою на ук раїнських зем лях з кінця
1917 ро ку слід виз на ти Вла ду Рад, ро би ти та кий вис но вок бу де не пра виль но.
Суспільство що пе ре бу ває в умо вах гро ма дянсь кої війни («га ря чої», як з по чат -
ку 1918 р., чи «хо лод ної», що тяг ну лась з лю то го-бе рез ня 1917 ро ку), вза галі
не мож на оціню ва ти од но знач ни ми по нят тя ми. Особ ли во суспільство, яке од -
но час но з гро ма дянсь кою війною пе ре жи ва ло ще й гли бо ку соціаль ну кри зу,
вик ли ка ну ба га торічною міжна род ною війною та ре ор ганізацію суспільних
по рядків. Події 1917–1921 рр. бу ли кон крет но-істо рич ним фе но ме ном, який не
вкла дається в жорсткі рам ки пев них ус та ле них істо рич них та юри дич них
термінів та по нять. Відповідно і оціню ва ти йо го слід не стільки спи ра ю чись на
такі ка те горії, а че рез «внутрішні пе ре ко нан ня» на ос нові ре аль них та «уяв -
них» (мож ли вих, аль тер на тив них) шляхів по даль шо го роз вит ку Ук раїни. Це
«політич на оцінка» крізь приз му світо гляд них та мо раль них уяв лень дослідни -
ка. На решті бу ло за зна че но, що все ска за не сто сується тих ук раїнських зе мель,
які пе ре бу ва ли у складі Російської імперії. Події на вко ло ЗУНР бу ли за сно вані
на цілко ви то іншо му ба зисі. 
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Підсу мо ву ю чи дис кусію, її учас ни ки по го ди ли ся з тим, що досліджу ва ний
період цілком мож на виз на ча ти в за галь но соціаль но му ас пекті як Ук раїнську
ре во люцію 1917–1921 рр., а в су то юри дич но му ас пекті – як період дер жа во -
твор чих по шуків. Ук раїнське суспільство то го періоду мож на виз на ти
суспільством тран зи тив ним, ко ли виз на чаль ни ми бу ли не ха ос, не про тидія, а
за ко номірний про цес пе ре хо ду від однієї якості до іншої в рам ках дер жа во твор -
чих по шуків. Роз гля да ти дер жав ницькі про це си на ук раїнських те ре нах про тя -
гом 1917–1921 рр. доцільно у кон тексті двох за галь ноєвро пейсь ких па ра дигм –
ут во рен ня національ них дер жав на руїнах ко лишніх імперій та ре во люційно го
або ево люційно го онов лен ня дер жав но го ла ду ок ре мих країн унаслідок кла со -
вої бо роть би. Ка те горія «влад ний ре жим» є най а дек ватнішою для ха рак те ри с -
ти ки дер жав но го (політич но го) ла ду на те ре нах Ук раїни (у 9 ко лишніх
російських гу берніях, 3 воєвод ст вах Східної Га ли чи ни, у Бу ко вині та За кар -
патті) в період 1917–1921 рр. Ха рак тер то го чи іншо го влад но го ре жи му виз на -
чав ся те о ре ти ко-політич ною плат фор мою відповідної панівної політич ної си -
ли. Знач ний по тенціал для істо ри ко-пра во вих досліджень інсти тутів і про цесів
відповідно го періоду має те орія дер жа ви пе рехідно го періоду, в рам ках якої
виз нається існу ван ня єди ної дер жав ної те ри торії (ре аль ної або іде аль ної) для
всіх влад них ре жимів, а ле гальність та легітимність не виз на ча ють ся як
обов’яз кові оз на ки вла ди пе рехідної дер жа ви, особ ли во на пер ших її ета пах.
Вод но час, по слу го ву ю чись для ха рак те ри с ти ки влад них ре жимів ка те горією
легітим ності, слід ма ти на увазі внутрішню (підко рен ня, виз нан ня суспільством
пра ва на при мус з бо ку та ко го ре жи му) і зовнішню (виз нан ня інши ми дер жа ва -
ми пев но го влад но го ре жи му як по вноцінно го суб’єкта міжна род них відно син)
легітимність, а та кож звер та ти ува гу на по ря док фор му ван ня ви щих ор ганів
вла ди, оцінку влад них ре жимів з бо ку на се лен ня та де які інші чин ни ки. 

О. О. МА ЛИ ШЕВ,
кан ди дат юри дич них на ук

ХХVІ МІЖНА РОД НА ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВА КОН ФЕ РЕНЦІЯ 
«ДЕР ЖА ВА, ПРА ВО І ЮРИ ДИЧ НА ДУМ КА 

У БАЛ ТО ЧОР НО МОРСЬ КО МУ РЕГІОНІ: ІСТОРІЯ ТА СУ ЧАСНІСТЬ»

Чер го вий захід Міжна род ної асоціації істо риків пра ва1, який відбув ся в
Одесі 27–29 квітня 2012 р., бу ло при свя че но де що не сподіваній, але, як ви -
дається, ду же ак ту альній про бле ма тиці. Так, сво го ча су досліджу ю чи дер жав -
но-пра вові про це си на ук раїнських зем лях Російської імперії кін. XVIII – пер -
шої по ло ви ни XIX ст., я дійшов вис нов ку, що відповідний пред мет по тре бує
вив чен ня не ли ше під за галь ноімперсь ким чи су то ук раїнським ку том зо ру, але
й у кон тексті роз вит ку дер жа ви і пра ва у всьо му Бал то чор но морсь ко му регіоні,
ку ди вхо дять біло руські, польські та ча с ти на російських зе мель, те ри торії су -
час них країн Балтії, а, мож ли во, ще й Швеції та Фінляндії. Ор ганіза то ри кон -
фе ренції, звісно, зга ду ю чи про Балтію, ма ли на увазі пе ре дусім історію дер жа -

564 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



ви і пра ва Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го та Речі По спо ли тої, але не по ли -
шає мрія, що ця кон фе ренція ко лись бу де зга ду ва тись як один із пер ших за -
ходів на те рені ста нов лен ня ук раїнської юри дич ної бал ти с ти ки.

Ба зо вим за кла дом для про ве ден ня кон фе ренції став Національ ний універ -
си тет «Одесь ка юри дич на ака демія». Крім то го, за снов ни ка ми кон фе ренції
були влас не Міжна род на асоціація істо риків пра ва (далі – МАІП), Інсти тут
дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, Комісія історії ук раїнсько -
го пра ва при Пре зидії НАН Ук раїни, Секція історії дер жа ви і пра ва На уко вої
ра ди НАН Ук раїни по ко ор ди нації фун да мен таль них пра во вих досліджень та
Харківський національ ний універ си тет внутрішніх справ. До дат ко ву підтрим -
ку з одесь ко го бо ку бу ло на да но місце вим Міжна род ним гу манітар ним універ -
си те том.

Про ве ден ня кон фе ренції са ме в Одесі знач ною мірою бу ло зу мов ле но праг -
нен ням на уко вої спільно ти вша ну ва ти пам’ять відо мо го ук раїнсько го істо ри ка
пра ва Пе т ра Пав ло ви ча Му зи чен ка, який був до б рим дру гом і ко ле гою ба га ть -
ох учас ників фо ру му. Про тя гом ба га ть ох років Пе т ро Пав ло вич був без пе реч -
ним ліде ром одесь ких істо риків пра ва. Зу сил ля ми вче но го, йо го учнів і од но -
думців Оде са здо бу ла за слу же не виз нан ня як провідний в Ук раїні центр
досліджень історії дер жа ви і пра ва Ве ли ко го князівства Ли товсь ко го. Ши ро ко -
го по ши рен ня в Ук раїні на бу ли підруч ни ки й на вчальні посібни ки П. П. Му зи -
чен ка з історії дер жа ви й пра ва Ук раїни, що ор ганічно до пов нює йо го й без то -
го цінний твор чий до ро бок. Крім то го, де я кий час уче ний успішно роз ви вав
тра диції досліджен ня про блем еко логічно го пра ва, за по чат ко вані йо го вчи те -
лем, про фе со ром О. В. Суріло вим. 

Ро бочі засідан ня кон фе ренції три ва ли без роз поділу учас ників за секціями
уп ро довж трьох днів. Засідан ня пер шо го дня (27 квітня 2012 р.) відкрив пре -
зи дент МАІП О. Н. Яр миш. Своєю до повіддю на при кладі підруч ників
П. П. Му зи чен ка він роз крив те зу про те, що на вчаль на істо ри ко-пра во ва літе -
ра ту ра мо же бу ти не ли ше ре зуль та том, але й ок ре мим пред ме том на уко вих
досліджень, які спри я ти муть роз роб лен ню за сад те орії підруч ни ко тво рен ня та
поліпшен ню якості підруч ників. На ступ ним до повіда чем ви с ту пи ла до цент ка -
фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва Міжна род но го гу манітар но го універ си -
те ту (м. Оде са) Н. І. Дол ма то ва, яка роз повіла про свій три ва лий і цінний
досвід співпраці з про фе со ром П. П. Му зи чен ком та про свої спо с те ре жен ня за
цією осо бистістю як на уков цем, ви кла да чем і ко ле гою. Завіду вач відділу істо -
ри ко-пра во вих досліджень Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го
про фе сор І. Б. Усен ко поділив ся ціка ви ми спо га да ми про на уко вий фо рум з на -
го ди ювілею Тре ть о го Ли товсь ко го ста ту ту, що відбув ся у Вільнюсі 1988 р. і,
на дум ку до повіда ча, спра вив  знач ний вплив на по даль ший роз ви ток вітчиз -
ня ної та за рубіжної істо ри ко-пра во вої на уки. У цьо му фо румі брав участь і
П. П. Му зи чен ко, який са ме по чи нав свій твор чий шлях істо ри ка пра ва. Жит -
тя по ка за ло, що дис кусії, які наміти ли ся на цьо му фо румі, за ли ша ють ся ак ту -
аль ни ми, ад же й досі ряд дер жав вва жає Ли товські ста ту ти вла сним національ -
ним над бан ням і однією з підстав пра во вої мен таль ності сво го на ро ду.

Про фе сор ка фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва за порізько го Кла сич но -
го при ват но го універ си те ту С. К. Бо с тан віддав на леж не спад щині П. П. Му зи -
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чен ка в сфері ме то до логії на уки. Виз на чаль не зна чен ня у си с темі ме то до логії,
яке Пе т ро Пав ло вич на да вав прин ци пам пізнан ня, слу гу ва ло по штов хом для
відповідних ціка вих мірку вань до повіда ча. До цент ка фе д ри історії дер жа ви,
пра ва та політи ко-пра во вих вчень Львівсько го національ но го універ си те ту
ім. Іва на Фран ка Т. Г. Ан д ру сяк у своєму ви с тупі спро бу вав за по чат ку ва ти дис -
кусію що до пер спек тив історії ук раїнської юри дич ної дум ки як на уки і, мож -
ли во, май бут ньої на вчаль ної дис ципліни. Російський гість кон фе ренції про фе -
сор І. А. Іванніков роз ка зав про де які ас пек ти роз вит ку юри дич ної на уки у по -
ст ра дянській Росії, пев ною мірою торк нув шись у своїй до повіді пи тань не -
легітим ності су час ної російської кон сти туції, за гроз роз па ду дер жа ви та інших
про блем пра во вої си с те ми Російської Фе де рації. Про фе сор В. С. Ма кар чук та
до цент ка фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва Львівсько го універ си те ту
внутрішніх справ Н. Я. Ру дий пред ста ви ли спільну до повідь що до східних кор -
донів міжвоєнної Ру мунії (1918–1940 рр.). Ще один львівський на уко вець док -
тор юри дич них на ук І. Й. Бой ко при свя тив свою до повідь пра во вим за са дам
діяль ності шля хетсь ких сей миків у Га ли чині (XV–XVI ст.). Жва вий інте рес
при сутніх, а особ ли во оде ситів, зу мо ви ла до повідь зна но го харківсько го істо -
ри ка пра ва Л. О. Зай це ва, який пред ста вив ре зуль та ти своєї істо ри ко-пра во вої
розвідки сто сов но одесь ких гро шо вих знаків 1917–1920 рр. Ду же емоційно й
пе ре кон ли во ви с ту па ла про фе сор ка Н. М. Яр миш. На при кладі за ко но дав ст ва
про про тидію ко рупції во на про де мон ст ру ва ла хво ро би ук раїнсько го за ко но -
дав чо го про це су: відсутність на уко вих за сад у про цесі імпле мен тації міжна -
род но-пра во вих норм, сліпе мав пу ван ня за рубіжно го за ко но дав ст ва, що, до то -
го ж, ча с то відбу вається у ком плексі з не пра виль ним пе ре кла дом. Пе ребіг цих
хво роб, на на шу дум ку, ли ше про дов жує за го ст рю ва ти ся, а ре зуль та ти ос -
танніх тижнів ро бо ти Вер хов ної Ра ди ми ну ло го скли кан ня ду же на оч но ілю с -
т ру ють їх симп то ми і наслідки. Далі ви с ту пив док тор юри дич них на ук
В. Є. Ки ри чен ко. Він роз повів про роз бу до ву зе мель но го кре ди ту в Чор но -
морсь ко му регіоні Російської імперії. Ду же хотіло ся б, щоб на уко вий до ро бок
Во ло ди ми ра Євге но ви ча бу ло ви ко ри с та но на ши ми су ча сни ми за ко но дав ця ми
в про цесі за про ва д жен ня рин ку землі в Ук раїні.

За вер шив ся пер ший день ви с ту пом про фе со ра Одесь кої юри дич ної ака -
демії Н. М. Кре с товсь кої. Її до повідь бу ло при свя че но істо ричній ти по логії
дер жав Бал то чор но морсь ко го регіону крізь приз му дер жав них фінансів. На та -
ля Ми ко лаївна ви о крем лює три ти пи дер жав: дан ниць кий, рент ний і по дат ко -
вий. З до повіді уба чається, що на відміну від звич них нам фор мацій, та ка ти -
по логія не має чіткої прив’яз ки до періоди зації. На впа ки по дат ко ва дер жа ва
мо же де гра ду ва ти до рент ної, а рент на до дан ниць кої, що на дум ку ша нов ної
до повідач ки відбу вається й у су часній Ук раїні.

Дру го го дня у річищі те ма ти ки кон фе ренції бу ло пред став ле но палітру до -
повідей, які сто су ва ли ся про бле ма ти ки ли товсь ко-русь ко го пра ва за га лом і Ли -
товсь ких ста тутів зо к ре ма. Се ред них слід ок ре мо відзна чи ти до повідь де ка на
юри дич но го фа куль те ту Чор но морсь ко го дер жав но го універ си те ту ім. Пе т -
ра Мо ги ли С. Г. Ко ва ль о вої сто сов но ли товсь ко-русь ко го пра ва як ре гу ля то ра
суспільних відно син у фе о даль но му соціумі, до повідь до цен та ка фе д ри те орії
та історії дер жа ви і пра ва Одесь кої юри дич ної ака демії Н. В. Єфре мо вої про
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при чи ни та пе ре ду мо ви роз роб лен ня Тре ть о го Ли товсь ко го ста ту ту, до повідь
до цен та од ной мен ної ка фе д ри в Ака демії мит ної служ би Ук раїни О. О. Дяч ка
що до новітньої історіог рафії про блем судівництва за Ли товсь ким ста ту том на
ук раїнських зем лях і розвідку стар шо го на уко во го співробітни ка відділу істо -
ри ко-пра во вих досліджень на шо го інсти ту ту Т. І. Бон да рук сто сов но су до вої
вла ди ко пи. Ос тан ня до повідь по слу гу ва ла сиг на лом для ціка вої дис кусії між
при сутніми мо ло ди ми на уков ця ми М. М. Бедрієм зі Льво ва та Є. В. Ромін -
ським з Києва. Приємно відзна чи ти, що М. М. Бедрій, на мо мент про ве ден ня
кон фе ренції – аспірант Львівсько го національ но го універ си те ту, нині вже
успішно за хи с тив кан ди датсь ку ди сер тацію про особ ли вості фор му ван ня та
функціону ван ня коп них судів на ук раїнських зем лях. 

Кан ди дат юри дич них на ук, до цент О. В. Со кальсь ка роз повіла про одеські
та во линські ко рені ро до во ду Юліуша Бар да ха – зна но го польсь ко го істо ри ка
пра ва, який, до то го ж, зро бив знач ний вне сок у досліджен ня Ли товсь ких ста -
тутів. А стар ший на уко вий співробітник відділу істо ри ко-пра во вих досліджень
на шо го інсти ту ту І. В. Му зи ка при свя ти ла ви с туп ета пам життєво го та твор чо -
го шля ху відо мо го одесь ко го пра во знав ця М. Ю. Чи жо ва. 

Не обійшло ся й без по лемічної скла до вої. Так, до цент ка фе д ри те орії та
історії дер жа ви і пра ва Міжна род но го еко номіко-гу манітар но го універ си те ту
імені С. Дем’ян чу ка (м. Рівне) Ю. Є. Вовк у своїй до повіді вис ло вив дум ку, що
су час на Ук раїна має бу ти юри дич но виз на на пра во на с туп ни ком Ук раїнської
На род ної Ре с публіки 1917–1921 рр., пев ним чи ном за пе ре чу ю чи те зу, що су -
час на Ук раїна відповідно до За ко ну Ук раїни від 12 ве рес ня 1991 р. є пра во на -
с туп ни цею УРСР і ча ст ко во – СРСР. Хо ча по зиція до повіда ча не одер жа ла
схва лен ня при сутніх, то ле рант ну ака демічну ат мо сфе ру ве ден ня дис кусії не
бу ло по ру ше но.

Тре ть о го дня за тра дицією ви с ту па ли пе ре важ но мо лоді на уковці, а та кож
ба жа ючі всту пи ти до лав МАІП. По зи тив не вра жен ня за ли шив ви с туп до цен -
та ка фе д ри за галь но пра во вих дис циплін Одесь ко го дер жав но го універ си те ту
внутрішніх справ І. А. Юрія. Ма теріал бу ло при свя че но ор ганізаційно-пра во -
во му за без пе чен ню функціону ван ня інсти ту ту гра до на чаль ництва на півдні
Ук раїни за часів Російської імперії. З тих віднос но стабільних для дер жав но го
апа ра ту часів у са мий руйнівний вир ук раїнської ре во люції нас пе реніс не
менш яс к ра вий ви с туп на той час аспіран та, а те пер уже мо лод шо го на уко во го
співробітни ка на шо го відділу істо ри ко-пра во вих досліджень А. В. Ма кар чу ка,
при свя че ний мо ло дослідже но му інсти ту ту Ге не раль но го упов но ва же но го Ра -
ди Міністрів Ук раїнської Дер жа ви при Ав ст ро-Угорсь ко му ко ман ду ванні. Аси -
с тент ка фе д ри те орії дер жа ви і пра ва Одесь кої юри дич ної ака демії Л. П. Ар на -
у то ва роз повіла про роз роб лен ня пред став ни ка ми одесь кої пра во вої шко ли, зо -
к ре ма О. В. Суріло вим і П. П. Му зи чен ком, про блем еко логічної функції дер -
жа ви. По ва га мо ло дих дослідників до тра дицій своєї alma mater, збе ре жен ня
тяг лості на уко вих підходів одесь кої пра во вої шко ли ви дається гідним насліду -
ван ня особ ли во у світлі де я ких менш приємних про цесів у су часній пра вовій
на уці.

Гос тин ності одесь ких ко лег не бу ло меж, а куль тур на про гра ма, відповідно,
теж бу ла ор ганізо ва на на ду же ви со ко му рівні. 
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За га лом у кон фе ренції взя ли участь май же 87 на уковців з Ук раїни та Росії.
Ма теріали кон фе ренції бу ло за зда легідь опубліко ва но у відповідно му збірни -
ку2, який бу ло по ши ре но се ред учас ників за хо ду та надісла но до провідних на -
уко вих і бібліотеч них ус та нов, а та кож до де я ких ви щих на вчаль них за кладів.

1. До кладніше про цю гро мадсь ку ор ганізацію і роль фахівців Інсти ту ту дер жа ви і
пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни в її діяль ності див. : Усен ко І. Б. Міжна родній
асоціації істо риків пра ва – 15 років // Пра во ва дер жа ва. Щорічник на уко вих праць. –
Вип. 23. – К. : Ін-т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, 2012. –
С. 651–655. 2. Дер жа ва, пра во і юри дич на дум ка у Бал то чор но морсь ко му регіоні: історія
та су часність: історія та су часність : ма теріали XXVI Міжна род ної істо ри ко-пра во вої
кон фе ренції 27–29 квітня 2012 р., м. Оде са / ред. ко легія: С. В. Ківа лов (го ло ва),
І. Б. Усен ко (за ступ ник го ло ви), Н. М. Кре с товсь ка (відп. секр.), В. В. За валь нюк,
О. Н. Яр миш, Л. Г. Матвєєва. – Оде са : ви да вець Бу каєв Ва дим Вікто ро вич, 2012. – 550 с.

А. В. МА КАР ЧУК,
мо лод ший на уко вий співробітник 

Інсти ту ту дер жа ви і пра ва 
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни

XXVII МІЖНА РОД НА ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВА КОН ФЕ РЕНЦІЯ 
«ІСТО РИ КО-ПРА ВО ВА РЕ АЛЬНІСТЬ 

У ГЛО БАЛЬ НО МУ І РЕГІОНАЛЬ НО МУ ВИМІРАХ»

Під егідою Міжна род ної асоціації істо риків пра ва 21–23 ве рес ня 2012 р. у
м. Євпа торія бу ла про ве де на XXVII міжна род на істо ри ко-пра во ва кон фе ренція
«Істо ри ко-пра во ва ре альність у гло баль но му і регіональ но му вимірах».

Співзас нов ни ка ми кон фе ренції, окрім влас не МАІП, бу ли Харківський
національ ний універ си тет внутрішніх справ (захід про во див ся на ма теріальній
базі йо го Євпа торійсько го фа куль те ту) та Інсти тут дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, а та кож тра диційні парт не ри МАІП –
Секція історії дер жа ви і пра ва На уко вої ра ди НАН Ук раїни по ко ор ди нації
фун да мен таль них пра во вих дис циплін та Комісія історії ук раїнсько го пра ва
при Пре зидії НАН Ук раїни.

Цей фо рум зібрав по над сот ню вче них, що досліджу ють історію дер жа ви і
пра ва, історію політич них і пра во вих учень та га лу зеві юри дичні дис ципліни
в істо рич но му кон тексті. Се ред учас ників кон фе ренції бу ли як ав то ри тетні
досвідчені вчені, так і мо лоді на уковці. До повідачі пред став ля ли провідні на -
укові цен т ри Ук раїни та близь ко го за рубіжжя. Зо к ре ма ши ро ко бу ло пред став -
ле но російський осе ре док МАІП із цен т ра ми в Рос тові, Курсь ку, Москві та Ар -
хан гельсь ку.

Кон фе ренцію відкрив пре зи дент МАІП, член-ко ре с пон дент НАПрН Ук раї -
ни О. Н. Яр миш. На уро чи с то му відкритті та кож ви с ту пи ли співго ло ва орг -
коміте ту кон фе ренції міський го ло ва Євпа торії А. П. Да ни лен ко, на род ний
депу тат Ук раїни В. В. Шем чук, пред став ни ки ор ганізацій-за снов ників.
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А пер ше пле нар не засідан ня роз по ча ло ся з до повіді «Вож дизм як політи -
ко-пра во ве яви ще» завіду ва ча ка фе д ри історії дер жа ви і пра ва Мос ковсь кої
дер жав ної юри дич ної ака демії імені О. Е. Ку тафіна, док то ра юри дич них на ук,
про фе со ра І. А. Ісаєва. Вче ний зо се ре див ся на про бле мах істо ри ко-пра во вої
оцінки яви ща вож диз му, йо го відо б ра женні у кон сти туційних до к т ри нах та
цивілізаційних мо де лях. Пи тан ня, по ру шені відо мим російським істо ри ком
пра ва, вик ли ка ли ши ро кий ре зо нанс як в рам ках офіційно го засідан ня, так і в
ку лу а рах кон фе ренції.

Док то ри юри дич них на ук О. Н. Яр миш (Київ) та О. А. Га в ри лен ко (Харків)
при свя ти ли свою спільну до повідь істо ри ко-пра во во му аналізу світо во го та
вітчиз ня но го досвіду бо роть би з ко рупційни ми пра во по ру шен ня ми. До по -
відачі за про по ну ва ли ряд ціка вих рішень гос трих пи тань сьо го ден ня, чим ще
раз пе ре кон ли во до ве ли не роз рив ний зв’язок історії з су часністю та не зга са ю -
чу ак ту альність досліджен ня історії пра ва.

Се ред інших до повідей пер шо го дня кон фе ренції вар то відзна чи ти ви с ту пи
завіду вач ки ка фе д ри те орії та історії дер жа ви і пра ва Гу манітар но го інсти ту ту
Національ но го універ си те ту ко раб ле бу ду ван ня ім. адміра ла Ма ка ро ва (м. Ми -
ко лаїв), кан ди да та юри дич них на ук, до цен та Т. М. Фе до рен ко «Дер жа ва, пра -
во та про цес гло балізації»; про фе со ра На вчаль но-на уко во го інсти ту ту пра ва та
ма со вих ко мунікацій Харківсько го національ но го універ си те ту внутрішніх
справ, док то ра юри дич них на ук, до цен та В. Є. Ки ри чен ка «Істо ри ко-пра во ва
ре альність як ка те горія юри дич ної на уки», а та кож провідних на уковців на шо -
го інсти ту ту: чле на-ко ре с пон ден та НАПрН Ук раїни О. Ф. Андрійко  – «Адмі -
ні стра тив не пра во Ук раїни в умо вах гло балізації» та про фе со ра І. Б. Усен ка –
«Про бле ми міжна род но го пра ва у на уковій спад щині вче них Все ук раїнської
Ака демії на ук»).

Дру гий ро бо чий день кон фе ренції теж був ба га тий на цікаві ви с ту пи й
наукові дис кусії.

Так, до повідь кан ди да та юри дич них на ук О. М. Редькіної (м. Євпа торія)
було при свя че но ста нов лен ню кримсь кої ав то номії у 1918 р., зо к ре ма про бле -
мам легітим ності Край о во го уря ду С. О. Суль ке ви ча та йо го виз нан ня Ра дою
Міністрів Ук раїнської Дер жа ви, участі у цьо му про цесі тре тьої си ли – німець -
ко го військо во го ко ман ду ван ня. 

Відо мий харківський істо рик пра ва, один із за снов ників МАІП, кан ди дат
юри дич них на ук Л. О. Зай цев ви с ту пив з про дов жен ням (по ча ток бу ло ви го ло -
ше но на по пе редній XXVI міжна родній істо ри ко-пра во вої кон фе ренції) за хоп -
лю ю чої істо ри ко-пра во вій розвідки, пред мет но зо се ре д же ної на гро шо вих зна -
ках Оде си 1917–1920 рр. Ав то ри тет ний дослідник не ви му ше но за лу чив ува гу
при сутніх до ко ла своїх на уко вих інте ресів, ад же до повідь не ли ше бу ла ви ко -
на на на ви со ко му на уко во му рівні, а й на си че на ціка вим пізна валь ним ма -
теріалом з історії ок ре мо го ба га то національ но го ку точ ка Ук раїни.

Не за ли шив бай ду жи ми учас ників кон фе ренції й емоційний ви с туп завіду -
ва ча ка фе д ри те орії та історії дер жа ви й пра ва Північно го (Арк тич но го) фе де -
раль но го універ си те ту ім. М. В. Ло мо но со ва С. О. Ша ляпіна. Гість з да ле ко го
Ар хан гельсь ку не ли ше зро бив ціка ву до повідь «Дже ре ла з історії російської
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цер ков но-пенітенціар ної си с те ми XV–XVIII ст.: до про бле ми ре пре зен та тив -
ності», а й повідо мив про ба жан ня ба га ть ох російських уче них до лу чи ти ся до
ро бо ти МАІП, яку на звав унікаль ним яви щем на по ст ра дянсь ко му про сторі,
що не має ана логів у інших країнах СНД. 

З інте ре сом зустріли при сутні й до повіді стар ших на уко вих співробітників
відділу істо ри ко-пра во вих досліджень на шо го інсти ту ту, кан ди датів юри дич -
них на ук: Т. І. Бон да рук – «Пра во у тво рен ня як фе но мен: рівні, стадії, струк ту -
ра», І. В. Му зи ки – «Роз ви ток соціологічно го на пря му у вітчиз няній на уці
криміна ль но го пра ва кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст.», О. О. Са мой лен ко – «Соці -
аль ний за хист дер жав них служ бовців на те ри торії Ук раїнської Дер жа ви»,

Цьо го ж дня за ініціати вою про фе со ра Національ но го універ си те ту
«Одесь ка юри дич на ака демія» Н. М. Кре с товсь кої, підтри ма ною пер шим віце-
пре зи ден том МАІП І. Б. Усен ком, у ре жимі «круг ло го сто лу» відбу ло ся об го -
во рен ня пер спек ти ви впро ва д жен ня у юри дич них на вчаль них за кла дах дис -
ципліни «Історія юри с пру денції Ук раїни» (інший варіант на зви – «історія
вітчиз ня ної юри дич ної на уки і освіти»). Учас ни ки дис кусії од но стай но підтри -
ма ли не обхідність вив чен ня у юри дич них ви шах та кої дис ципліни, хо ча й вис -
ло ви ли чи ма ло за сте ре жень що до прак тич них труд нощів у ре алізації цієї ідеї.

Третій ро бо чий день кон фе ренції, за тра дицією, бу ло при свя че но ви с ту пам
мо ло дих вче них, здо бу вачів та аспірантів, а та кож об го во рен ню планів по даль -
шої діяль ності МАІП. Ре зуль та та ми своїх на уко вих по шуків поділи ло ся близь -
ко де ся ти дослідників, повідо млен ня яких вик ли ка ли не менш жва ве об го во -
рен ня з бо ку учас ників кон фе ренції, ніж по пе редні ви с ту пи досвідченіших
колег.

Вар то відзна чи ти, що уже на по чат ку кон фе ренції її учас ни ки от ри ма ли
збірку ма теріалів кон фе ренції, яка цьо го ра зу че рез ве ли ку кількість учас ників
бу ла ви да на у двох то мах за галь ним об ся гом по над 670 сторінок1. У збірці бу -
ло, зо к ре ма, опубліко ва но ряд змісто вних до повідей за оч них учас ників кон фе -
ренції, які з тих чи інших при чин не змог ли взя ти осо би с ту участь у її ро боті. 

Під час кон фе ренції на уковці та кож ма ли мож ливість оз най о ми ти ся з особ -
ли во с тя ми історії, куль ту ри та по бу ту Євпа торії. Обізнані гіди роз повіли про
виз начні ета пи істо рич но го роз вит ку міста, яке за унікаль ну віро тер пимість
йо го жи телів за слу же но на зи ва ють «дру гим Єру са ли мом»; про унікальні
пам’ят ки архітек ту ри та ми с тецтва різних на род но с тей, що на се ля ли цей бла -
го дат ний край.

Підби ва ю чи підсум ки на уко во го фо ру му, пре зидія кон фе ренції засвідчи ла
успішне йо го про ве ден ня, а її учас ни ки ви я ви ли ба жан ня ще раз по вер ну ти ся
на гос тин ну євпа торійську зем лю. 

1. Істо ри ко-пра во ва ре альність у гло баль но му і регіональ но му вимірах: ма теріали
XXVІІ Міжна род ної істо ри ко-пра во вої кон фе ренції. 21–23 ве рес ня 2012 р., м. Євпа -
торія. / Ред ко легія: І. Б. Усен ко (го ло ва), О. О. Ма ли шев (відп. се к ре тар), А. Ю. Іва но ва
та ін. – Київ; Сімфе ро поль: «До ля», 2012. – Ч. 1. – 344 с.; Ч. 2. – 328 с. 
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В. В. СЕ МЕ НЯ КА,
кан ди дат юри дич них на ук

ПЕР ШИЙ ПІДРУЧ НИК З КОСМІЧНО ГО ПРА ВА В УК РАЇНІ

На да ний час од ним з най важ ливіших пріори тет них на прямків національ -
них інте ресів космічних дер жав світу виз нається досліджен ня та ви ко ри с тан -
ня космічно го про сто ру. Ко мерціалізація космічних по слуг та тех но логій, гло -
балізація та ди вер сифікація космічної діяль ності, ви ма га ють невідклад но го
вирішен ня ком плек су космічно-пра во вих пи тань, що при цьо му ви ни ка ють.
Су час ний етап на уко во-технічно го про гре су у сфері ство рен ня та ви ко ри с тан -
ня космічної техніки зу мов лює ак ту аль ну по тре бу за без пе чен ня про гре сив но -
го роз вит ку космічно го пра ва.

У зв’яз ку з цим ак ту аль ним за вдан ням юри дич ної на уки є по шук найбільш
дієвих спо собів підви щен ня ефек тив ності міжна род но го та національ но го
космічно го пра ва.

У ви щих на вчаль них за кла дах Ук раїни віднос но не що дав но за про ва д же но
ви кла дан ня спеціаль ної дис ципліни з міжна род но го та національ но го
космічно го пра ва. Її вклю че но до на вчаль них про грам Національ но го
авіаційно го універ си те ту, Інсти ту ту міжна род них відно син імені Та ра са Шев -
чен ка та Київсько го універ си те ту пра ва НАН Ук раїни. Як ба чи мо, в Ук раїні по
суті відбу вається по сту по ве фор му ван ня спеціаль них курсів з вив чен ня да ної
дис ципліни та за ро д жен ня на уки космічно го пра ва.

Однією з найбільш помітних подій у су часній вітчиз няній на уці космічно -
го пра ва є публікація док то ром юри дич них на ук, про фе со ром, ака деміком
НАН Ук раїни Ю. С. Шем шу чен ко пер шо го в Ук раїні підруч ни ка «Космічне
пра во»*. Ак ту альність да ної кни ги обу мов ле на, перш за все, відсутністю в Ук -
раїні спеціаль но го на вчаль но го підруч ни ка для вив чен ня кур су дис ципліни
«Космічне пра во». У зв’яз ку з цим слід виз на ти своєчас ною та ко рис ною
підго тов ку ре цен зо ва но го підруч ни ка для за пов нен ня відповідної про га ли ни. 

Ре цен зо ва на ро бо та яв ляє со бою над зви чай но оригіна ль не досліджен ня
ком плек су космічно-пра во вих про блем. У ньо му знай ш ли відо б ра жен ня су -
часні по гля ди на міжна род не та національ не космічне пра во, тен денції та пер -
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спек ти ви їхньо го роз вит ку. На леж ну ува гу приділе но в підруч ни ку досліджен -
ню змісту по нять, які вжи ва ють ся в юри дичній літе ра турі що до космічно го
пра ва, а са ме: «міжна род не космічне пра во», «національ не космічне пра во» та
«міжна род не при ват не космічне пра во». Од но час но в підруч ни ку ак цен тується
ува га на найбільш ак ту альних космічно-пра вових про бле мах та ок рес лю ють ся
на прям ки їх вирішен ня.

Підруч ник підго тов ле но на ос нові аналізу міжна род них до го ворів (угод),
про ве ден ня порівняль но-пра во во го досліджен ня космічно го за ко но дав ст ва
країн світу та за ко но дав ст ва Ук раїни. У підруч ни ку ви кла де но те о ре тичні по -
гля ди ав то ра з ос нов них космічно-пра во вих про блем роз вит ку міжна род но го
та національ но го космічно го пра ва, сфор мо ва но нові те о ре тичні виз на чен ня та
кон цепції.

У вступі до підруч ни ка ґрун тов но вка зується на зро с та ю чу роль міжна род -
но го та національ но го космічно го пра ва у ре гу лю ванні суспільних відно син у
зв’яз ку із роз ши рен ням видів космічної діяль ності. Відзна чається, що
космічне пра во – це поєднан ня міжна род но го публічно го, міжна род но го при -
ват но го і національ но го космічно го пра ва як пра ва єди но го з по гля ду йо го
пред ме та і за галь ної ме ти – ре гу лю ван ня суспільних відно син з досліджен ня
та ви ко ри с тан ня космічно го про сто ру. При цьо му роз кри вається місце і роль
міжна род но го та національ но го космічно го пра ва у світлі су час них тен денцій
до гар монізації цих пра во вих спільнот. Са ме цей підхід виз на чає по даль шу
струк ту ру і зміст да но го підруч ни ка.

Підруч ник чітко струк ту ро ва но. Він скла дається з трьох ча с тин. Вда ло по -
бу до ва на струк ту ра підруч ни ка на да ла мож ливість ав то ру по вно й ви черп но
роз кри ти йо го змісто вну ча с ти ну.

Пер ша ча с ти на підруч ни ка при свя че на міжна род но му космічно му пра ву,
дру га – національ но му космічно му пра ву та уп равлінню, тре тя – космічно му
пра ву Ук раїни та ме ханізму йо го ре алізації. 

Найбільше ува ги приділе но в ро боті міжна род но му публічно му космічно -
му пра ву. Пер ший розділ підруч ни ка ста но вить особ ли вий інте рес, оскільки
досліджу ють ся такі фун да мен тальні пи тан ня міжна род но го космічно го пра ва
як по нят тя, дже ре ла, пред мет, об’єкти та суб’єкти да ної га лузі пра ва. 

Ав то ром дослідже но ос новні ета пи ста нов лен ня та роз вит ку космічно го
пра ва як на уки та на вчаль ної дис ципліни, по ка за но провідну роль ООН в ор -
ганізації міжна род но го космічно го співробітництва. У ро боті де таль но про -
аналізо ва но міжна род но-пра во вий ре жим космічно го про сто ру, міжна род но-
пра во вий ста тус космічних об’єктів, ко с мо навтів та їх екіпажів, міжна род но-
пра вові за са ди за побіган ня тех но ген но му за бруд нен ню космічно го про сто ру
та міжна родній відповідаль ності за шко ду, за вда ну космічни ми об’єкта ми. Ок -
ре мо вар то відзна чи ти розділ 7 підруч ни ка, де вра хо вані су часні тен денції
здійснен ня при клад них видів космічної діяль ності, по ка за но ме ханізм їх
міжна род но-пра во во го ре гу лю ван ня.

Вод но час дис кусійні ас пек ти космічно-пра во вих про блем (зо к ре ма,
делімітації повітря но го та космічно го про сто ру, міжна род но-пра во во го ста ту -
су ге о стаціонар ної орбіти, дис танційно го зон ду ван ня Землі з ко с мо су,
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космічно го сміття) досліджу ють ся логічно та послідо вно з ав торсь ким ба чен -
ням їхньо го вирішен ня. Відсутність в те орії та прак тиці чітко го вирішен ня ря -
ду те о ре тич них і прак тич них про блем космічно го пра ва свідчить про те, що
міжна род но-пра во ва до к т ри на пе ре бу ває у про цесі по шу ку. 

У книзі Ю. С. Шем шу чен ка в ба га ть ох ви пад ках пред став ле но ек с клю зив -
ний ма теріал, особ ли во це сто сується дру го го розділу, при свя че но го
національ но му космічно му пра ву та уп равлінню. Ав то ром впер ше у вітчиз -
няній на вчальній літе ра турі по ка за но ме ханізм гар монізації національ но го та
міжна род но го космічно го пра ва, про ве де но унікаль ний порівняль но-пра во вий
аналіз космічно го за ко но дав ст ва країн світу, а та кож виз на че но особ ли вості
юри дич ної відповідаль ності за національ ним космічним за ко но дав ст вом. Од -
но час но обґрун то ва но та послідо вно роз кри то си с те му ор ганів уп равління
космічною діяльністю, її ліцен зу ван ня. 

На томість про ве де ний де таль ний аналіз космічно-пра во вих норм за -
рубіжних країн має не тільки су то при клад не зна чен ня, що ха рак те ри зує
національ ний ме ханізм пра во во го ре гу лю ван ня космічних відно син, а та кож є
підста вою для по даль ших до к т ри наль них роз ро бок і досліджень. 

Над зви чай но важ ли ва тре тя ча с ти на підруч ни ка, в якій знач ну ува гу
приділе но особ ли во с тям космічно го пра ва Ук раїни, оха рак те ри зо ва но ме -
ханізм дер жав но го уп равління у га лузі космічної діяль ності Ук раїни, виз на че -
но пра во вий ста тус Дер жав но го космічно го агент ст ва Ук раїни як цен т раль но -
го ор га ну ви ко нав чої вла ди з пи тань космічної діяль ності.

Ва гомим по зи ти вом підруч ни ка є знач на ува га, приділена взаємодії цієї га -
лузі міжна род но го пра ва з ук раїнським космічним пра вом. Виз на че но по нят тя
та дже ре ла космічно го пра ва, по ка за но вітчиз ня ний ме ханізм дер жав но го уп -
равління в космічній га лузі, а та кож виз на че но фор ми і ме то ди міжна род но го
та євро пейсь ко го співробітництва.

Особ ли вий інте рес ста но вить по да ний в підруч ни ку вітчиз ня ний ме ханізм
ліцен зу ван ня, сер тифікації та реєстрації в си с темі уп равління космічною
діяльністю. У підруч ни ку ці пи тан ня роз криті ви хо дя чи з ви мог чин но го за ко -
но дав ст ва. У цьо му ж розділі на да на ха рак те ри с ти ка інсти ту ту космічно го
стра ху ван ня як невід’ємної ча с ти ни ре алізації космічних про ектів і про грам.

Космічна діяльність – це сфе ра підви ще ної не без пе ки, то му з ме тою за -
побіган ня ви роб ництву та ек сплу а тації космічної техніки, що яв ляє со бою не -
без пе ку для жит тя, здо ров’я та май на гро ма дян і на вко лиш нь о го при род но го
се ре до ви ща, космічне за ко но дав ст во Ук раїни пе ред ба чає не обхідність обов’яз -
ко во го підтвер д жен ня відповідності космічної техніки ви мо гам ек сплу а -
таційної при дат ності, тоб то, про ве ден ня її сер тифікації. 

Знач ний на уко вий інте рес ста но вить про ве де ний ав то ром фун да мен таль -
ний аналіз су час них про блем роз вит ку міжна род но го та національ но го
космічно го пра ва. Прак тич на цінність да ної ро бо ти по ля гає у то му, що ав то ром
роб лять ся важ ливі те о ре ти ко-при кладні вис нов ки, які мо жуть на да ти пев ний
імпульс для по даль шо го удо с ко на лен ня міжна род но го та національ но го пра во -
во го ре гу лю ван ня відно син, що ви ни ка ють у сфері досліджен ня та ви ко ри с -
тан ня космічно го про сто ру.
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Ок ре мо ав то ром бу ла звер не на ува га на мож ливість фор му ван ня в май бут -
нь о му міжпла нет но го пра ва (ме та пра ва), що яв ляє со бою до к т ри нальні уяв -
лен ня про су купність пра во вих норм, які по винні ре гу лю ва ти відно си ни люд -
ст ва з по за зем ни ми цивілізаціями. Ви со кий рівень на уко вості ви кла ду на -
вчаль но го ма теріалу, який вда ло поєднується з йо го до ступністю, є бе зу мов -
ним по зи ти вом цьо го підруч ни ка.

На те перішній час вба чається не обхідним здійснен ня діяль ності, спря мо ва -
ної на си с те ма ти зацію – упо ряд ку ван ня та удо с ко на лен ня чин них актів міжна -
род но го космічно го пра ва, зве ден ня їх у єди ну внутрішньо уз го д же ну си с те му.
При цьо му од ним із пріори тет них на прямків за без пе чен ня про гре сив но го роз -
вит ку міжна род но го космічно го пра ва має ста ти йо го ко дифікація. 

За слу го вує на підтрим ку ідея що до про ве ден ня ко дифікації міжна род но го
космічно го пра ва шля хом роз роб ки та прий нят тя Кон венції ООН з космічно го
пра ва. Слуш ною є дум ка ав то ра, що са ме Кон венція має ком плекс но вре гу лю -
ва ти най важ ливіші відно си ни в га лузі досліджен ня та ви ко ри с тан ня космічно -
го про сто ру, ста ти си с те мо у тво рю ю чим ак том га лузі міжна род но го космічно -
го пра ва, що ма ти ме сти му лю ю че зна чен ня і для роз вит ку національ но го
космічно го пра ва.

Ос нов ним за вдан ням ко дифікації має ста ти при ве ден ня чин но го міжна род -
но го та національ но го космічно го пра ва у відповідність з по тре ба ми су час но -
го ета пу роз вит ку суспільних відно син у сфері досліджен ня та ви ко ри с тан ня
космічно го про сто ру. Ко дифікація міжна род но го космічно го пра ва має
здійсню ва ти ся зі збе ре жен ням існу ю чо го міжна род но-пра во во го ре жи му
космічної діяль ності з од но ча сним про ве ден ням си с те ма ти заційних робіт та
вдо с ко на лен ням діючих прин ципів і норм міжна род но го космічно го пра ва (їх
пе ре гляд та уточ нен ня). При цьо му скла до вою ча с ти ною ко дифікаційно го про -
це су має бу ти роз роб ка но вих універ саль них космічно-пра во вих норм, виз на -
чен ня ба зо вих по нять та термінів міжна род но го космічно го пра ва (космічний
простір, не бес не тіло, космічна діяльність, космічний об’єкт, космічний ту -
ризм, космічне сміття та ін.), що за без пе чить про гре сив ний роз ви ток міжна -
род но го та національ но го космічно го пра ва. 

Текст підруч ни ка вда ло та кож до пов ню ють до дат ки – За кон Ук раїни «Про
космічну діяльність» та «Ак ти міжна род но го космічно го пра ва», котрі на да -
ють мож ливість при вив ченні йо го ма теріалів оз най о ми ти ся з кон крет ни ми ак -
та ми, що ре гу лю ють суспільні відно си ни у сфері досліджен ня та ви ко ри с тан -
ня космічно го про сто ру, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла. 

Як ба чи мо, підруч ник містить не обхідний та до ступ ний змісто вний те о ре -
тич ний та прак тич ний ма теріал для вив чен ня кур су космічно го пра ва. До оче -
вид них пе ре ваг підруч ни ка вар то відне с ти ре ко мен до ва ну літе ра ту ру. Во на ста -
но вить прак тич ну цінність, оскільки містить най ак ту альніші мо но графічні ви -
дан ня, на чальні посібни ки, підруч ни ки, статті з міжна род но го та національ но -
го космічно го пра ва, що бе зу мов но до по мо же сту ден там ви бра ти не обхідну на -
уко ву ба зу для по глиб ле но го вив чен ня тих чи інших космічно-пра во вих пи тань.

Усе це свідчить про ви со кий фа хо вий рівень підруч ни ка Ю. С. Шем шу чен -
ка, який мож на роз гля да ти як ва го мий вне сок у фор му ван ня та роз ви ток на уки
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міжна род но го та національ но го космічно го пра ва. Відтак вищі на вчальні за -
кла ди Ук раїни от ри ма ли якісне та ко рис не на уко во-на вчаль не ви дан ня, а
вітчиз ня на юри дич на на ука зба га ти ла ся су ча сни ми роз роб ка ми про блем роз -
вит ку космічно го пра ва. З ог ля ду на ви нят ко ву ак ту альність підруч ни ка, він
ста не у на годі сту ден там і ви кла да чам ви щих на вчаль них за кладів при вив -
ченні кур су дис ципліни «Космічне пра во», на уков цям і прак тич ним працівни -
кам космічної га лузі. 

О. О. МА ЛИ ШЕВ,
кан ди дат юри дич них на ук

З ПРА ВА ВЕСТҐОТСЬ КОЇ ІСПАНІЇ 
ВПА ЛА ЗАВІСА ЛА ТИНСЬ КОЇ МО ВИ

Ми ну ло го ро ку у Москві по ба чи ло світ ґрун тов не ар хе о графічне ви дан ня
під на звою: «Вестґотсь ка прав да (Кни га при судів). Ла тинсь кий текст. Пе ре -
клад. Досліджен ня»*. Ця пра ця, гідна солідної ака демічної ус та но ви, бу ла ви -
да на мос ковсь ким Універ си те том Дми т ра По жарсь ко го, чим цей за клад сам
собі зро бив ве ли ку честь. До ко лек ти ву упо ряд ників увійшло 11 істо риків та
істо риків пра ва: дев’яте ро на уковців з Росії, та двоє з Іспанії. Досліджен ня
було про ве де не за фінан со вої підтрим ки Російсько го гу манітар но го на уко во го
фон ду. 

«Вестґотсь ка прав да» (лат. – «Lex visigothorum») або «Кни га при судів»
(лат. – «Liber iudiciorum») є важ ли вою пра во вою пам’ят кою, ство ре ною на те -
ри торії за вой о ва ної вестґота ми Іспанії в про цесі ко дифікації дру гої по ло ви ни
VII ст. Первісний текст (версія ко ро ля Ре цесвінта) да тується 653–654 рр.,
пізніший варіант (версія Ервіґія) на ле жить до 80-х рр. VII ст. Ко декс зберігав
чинність уп ро довж усь о го періоду арабсь ко го па ну ван ня, а 1241 р. був пе ре -
кла де ний іспансь кою (ста ро ка с тильсь кою) мо вою та під на звою «Fuero Juzgo»
діяв у низці дер жав на те ри торії су час ної Іспанії май же до кінця XVIII ст. Ба -
га то дослідників вва жа ють, що цей акт ство рив підґрун тя для фор му ван ня
іспансь ко го національ но го пра ва. 

Вестґотсь ку прав ду в ук раїнській та російській істо ри ко-пра вовій на уці
тра диційно роз гля да ють як од ну з се ред нь овічних вар варсь ких правд. Цьо му
спри я ли по зиції по пу ляр ної у ХІХ ст. істо рич ної шко ли пра ва. Тоді прий ня то
бу ло вва жа ти вар варські прав ди дже ре ла ми пра ва гер мансь ких пле мен і пев -
ною мірою про ти с тав ля ти їх римсь ко му пра ву. На томість, ав то ри ре цен зо ва ної
ро бо ти ду же пе ре кон ли во обґрун то ву ють, що «Кни га при судів» є, пе ре дусім,
дже ре лом римсь ко го пра ва, з пев ни ми особ ли во с тя ми, ха рак тер ни ми для
іспансь ких провінцій Ри му. Римсь ке пра во у Іспанії не втра ти ло чин ності з
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при хо дом вестґотів. За ко но давчі ак ти вестґотсь ких ко ролів, що увійшли до
«Кни ги при судів», по вною мірою відштов ху ва ли ся від по ло жень римсь ко го
пра ва і впи су ва ли ся до йо го си с те ми. 

Ко декс вестґотів бу ло ук ла де но за зраз ком Ко дек су візантійсько го імпе ра -
то ра Фе о досія ІІ (який, до речі, теж був ро дом з Іспанії). Ко декс Фе о досія
426 р. три ва лий час за ли шав ся чин ним на те ри торії Іспанії. На томість, як
ствер д жу ють ав то ри, ко дифікація Юс тиніана, здійсне на у VI ст., че рез ак тивні
пре тензії цьо го імпе ра то ра на іспансь кий пре стол, у Іспанії не виз на ва ла ся і
де мон ст ра тив но не поміча ла ся. Та ким чи ном, Вестґотсь ка прав да відо б ра жає
жи ву тра дицію так зва но го вуль гар но го римсь ко го пра ва і є єдналь ною лан кою
між пост кла сич ним римсь ким пра вом та періодом йо го ре цепції. 

Не аби я кий інте рес ста но вить вступ не досліджен ня, при свя че не
«Вестґотській правді» як пам’ятці се ред нь овічно го пра ва. Тут ми зна хо ди мо
на рис з історії Римсь ко го пра ва в Іспанії до VI ст. (ав тор – кан ди дат істо рич -
них на ук, док тор юри дич них на ук Л. Л. Ко фа нов), ог ляд історії вестґотсь ких
ко ролівств у Іспанії, аналіз їх суспільно го та дер жав но-пра во во го ла ду, аналіз
при чин, дже рел та ос нов них етапів ко дифікації «Кни ги при судів» (кан ди дат
істо рич них на ук О. В. Ау ров), історію ру ко пис ної тра диції та дру ко ва них ви -
дань пам’ят ки (кан ди дат істо рич них на ук Г. О. По по ва). Один з розділів вступ -
но го досліджен ня має на зву «Цивільне та криміна ль не пра во у «Вестґотській
правді» (кан ди дат юри дич них на ук О. В. Ма рей), хо ча, як уба чається з йо го
тек с ту, він при свя че ний ли ше криміна ль но му пра ву. Після цьо го розділу на во -
дить ся досліджен ня ста ту су євреїв за вестґотсь ким за ко но дав ст вом (док то рант
Єврейсь ко го універ си те ту в Єру са лимі Л. В. Черніна). 

Ціка вою особ ливістю усієї вступ ної ча с ти ни є те, що розділи при свя чені
су то юри дичній про бле ма тиці, на пи сані істо ри ка ми пра ва, здебільшо го
технічно кра ще оформ лені, ніж істо ричні розділи, які пе ре важ но навіть не
містять не обхідних внутрішньо тек с то вих по си лань на дже ре ла. Усе це
свідчить на ко ристь тієї те зи, що історія пра ва дає дослідни кові кра щий
історіог рафічний і дже ре лоз нав чий вишкіл, ніж зви чай на історія. 

Після за галь но го ог ля до во го досліджен ня на во дить ся декілька праць при -
ват но го ха рак те ру, уза галь не них під на звою «Miscellanea Visigothica». Сю ди
увійшла стат тя І. О. Ко пи ло ва, при свя че на аріанській церкві у Ко ролівстві
вестґотів та пе ре кла дені з іспансь кої мо ви праці: «Пра во при тул ку у вестґотсь -
ко му світсько му за ко но давстві» (ав тор – ди рек тор де пар та мен ту історії цер ков -
но го й римсь ко го пра ва Універ си те ту Країни Басків (м. Більбао) Е. Оса ба) та
«Два на ри си з історії пра ва Вестґотсь кої Іспанії» (ав тор – про фе сор Універ си -
те ту м. Уель ва К. Петіт).

Після вступ них ста тей слідує ла тинсь кий текст, ко мен то ва ний російський
текст, по каж чик термінів та до дат ки. Звісно, для по лег шен ня ро бо ти з ла тинсь -
ким тек с том доцільніше бу ло б по да ти пе ре клад по сторінко во, па ра лель но з
ла тинсь ким тек с том. Цьо му, на пев но, за ва див роз ло гий ко мен тар, зроб ле ний у
ви гляді по сторінко вих ви но сок до російсько го тек с ту. Утім, цей ко мен тар без
шко ди для праці мож на бу ло ви не с ти в ок ре мий розділ. 

Здійсне ну твор чим ко лек ти вом пе ре кла даць ку та ко мен та торсь ку ро бо ту
слід виз на ти дійсно грандіоз ною. Повністю пе ре кла де но усі 12 книг пам’ят ки,
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що містять по над 500 за конів (чи с тий ла тинсь кий текст, не роз бав ле ний ви но -
с ка ми, зай має 222 сторінки кни ги). По вний пе ре клад пам’ят ки на та ко му рівні
зроб ле но впер ше у світі. Утім, у вступ них ма теріалах май же нічо го не го во -
рить ся про ме то ди ку пе ре кла ду та ха рак тер ро бо ти упо ряд ників з тек с том. Ра -
зом з тим ав то ри под ба ли про ство рен ня до волі ве ли ко го по каж чи ка ос нов них
по нять і термінів (май же 100 сторінок). Цей ма теріал ста не у при годі ба га ть ом
дослідни кам, ад же слов ників се ред нь овічної юри дич ної ла ти ни російською і
ук раїнською мо вою, наскільки нам відо мо, досі не існує. 

Пе ре клад і публікацію ла тинсь ко го тек с ту помітно ус клад нив той факт, що
«Вестґотсь ка прав да», ма ю чи май же ти ся чолітню ру ко пис ну тра дицію, існує у
ба га ть ох варіан тах. Чо ти ри де сят ки ру ко писів «Прав ди» не завжди мож на уз -
го ди ти між со бою. З цієї при чи ни вра ху ван ня різно чи тань у ос нов но му тексті
та у спеціаль них примітках, що є ха рак тер ним для подібних ака демічних
публікацій, ав то ри цьо го ви дан ня виз на ли не доцільним, виз нав ши на май бутнє
єди ним ко рект ним вирішен ням про бле ми по вне ци ф ро ве ви дан ня усіх збе ре -
же них ру ко писів.

Кла сичні філо ло ги люб лять по кеп ку ва ти з примітивізму ла ти ни Се ред нь -
овіччя і, відповідно, іноді став лять ся зверх ньо до медієвістів, які пра цю ють з
відповідни ми тек с та ми. Але у да но му ви пад ку для їх жартів точ но не має жод -
них підстав. Так, учас ни ки пе ре кла ду та ос новні ре дак то ри кни ги О. В. Ау ров
та О. В. Ма рей в од но му зі своїх інтерв’ю за га лом оха рак те ри зу ва ли досліджу -
ва ний період як час за не па ду римсь ко го пра ва і юри дич ної ла ти ни, але
підкрес ли ли, що «за не пад» не мав наслідком спро щен ня лек си ки і за га лом за -
ко но дав чої мо ви Ко дек су. Сла вет на римсь ка світська юри дич на на ука на мо -
мент ко дифікації VII ст. вже за не па ла. Освіче ним про шар ком суспільства за ли -
ша ли ся ли ше свя щен но слу жи телі, здебільшо го не римсь ко го по хо д жен ня. Не -
пе ресічні й та ла но виті пред став ни ки з цієї ко гор ти, вправ но во лодіючи пе ром,
на ма га ла ся всіля ко до ве с ти, що во ни до б ре зна ють ла ти ну, де мон ст ру ю чи на
па пері все на що во ни здатні, а здатні во ни бу ли на ба га то що. Оче вид ним є те,
що мо ва «Кни ги при судів» є складнішою, ніж мо ва Це за ря і Ци це ро на. Текст
пе ре на си че ний ри то рич ни ми зво ро та ми, пле о наз ма ми та інши ми при кра шаль -
ни ми кон ст рукціями, здат ни ми пе ре тво ри ти пра цю навіть досвідче но го пе ре -
кла да ча на пе кельні му ки.

Ра зом з тим за хоп лює і є гідною насліду ван ня до с ко налість за ко но дав чої
техніки пам’ят ки та ви со ка пра во ва куль ту ра лю дей, при чет них до ко дифікації.
Усе це суцільно про яв ляється в тексті. Ви дан ня на оч но відо б ра жає, як пра во,
що у Дав нь о му Римі виз на ва ло ся ми с тецтвом (спра вою) до б ра і спра вед ли -
вості, по сту по во по чи нає сприй ма ти ся і як си с те ма за ко но дав ст ва. Без по се ред -
ньо спри я ли цьо му роз ви ток за ко но дав чої техніки і чис ленні спро би ко -
дифікації римсь ко го пра ва у ран нь о му Се ред нь овіччі. По ка зо вим є те, що пер -
ша кни га Вест ґотсь кої Прав ди» має на зву «De instrumentis legalibus» («про за -
ко но давчі за со би»). Обид ва ти ту ли цієї кни ги («Про за ко но дав ця» та «Про за -
кон») повністю при свя чені ми с тецтву за ко но твор чості. За га лом же Ко декс ре -
гу лює усі сфе ри то го час них суспільних відно син. Тут, зо к ре ма, мож на знай ти
такі по ка зові статті, як: «Про сви ней, що за блу ка ли і знай дені у лісі», «Про
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вкра де них бджіл», «Про те, що не доз во ле но відри ва ти будь-яку ча с ти ну тіла
ра бу чи ра бині», «Про при бор кан ня вдо ви них хи т рощів» та ба га то інших. У
ко мен та рях упо ряд ни ка ми дбай ли во по да ють ся по си лан ня на дже ре ла кож ної
з цих норм. Та кий ве ли кий ма сив за ко но дав чих при писів та їх до с ко на ле
оформ лен ня дає змо гу ще раз за ду ма тись над ко ректністю за своєних ще зі сту -
дентсь кої ла ви виз на чень «вар варсь ке пра во» чи «вуль гар не римсь ке пра во».

Підсу мо ву ю чи наші ду же по зи тивні вра жен ня від кни ги і навіть за хоп лен -
ня нею, за зна чи мо, що якісне ви дан ня юри дич них пер шо д же рел, навіть у наші
юри дич но не прості ча си, є і за ли ша ти меть ся до стой ною і за тре бу ва ною спра -
вою для усіх пред став ників істо рич ної та істо ри ко-пра во вої спільно ти. За ли -
ша ють ся не пе ре кла де ни ми ще ба га то пам’яток, зо к ре ма усім відо мий Ко декс
Юс тиніана. 

Крім то го, при клад на ших російських (і, пев ною мірою, іспансь ких) ко лег
де мон ст рує важ ливість досліджень не тільки вітчиз ня ної, але й за рубіжної
історії пра ва. Приємно кон ста ту ва ти, що ук раїнська юри дич на на ука теж не
ли шається ос то ронь сфе ри всесвітньої історїї, зо к ре ма іспаністи ки. Так, у на -
шо му інсти туті в 2009 р. мо ло дим дослідни ком О. О. Ти мо щу ком бу ла за хи ще -
на ди сер тація на те му «Ав то номні регіональні ут во рен ня в іспанській пра вовій
тра диції: істо ри ко-юри дич не досліджен ня», де пев ної ува ги бу ло приділе но й
пи тан ням історії «Вестґотсь кої прав ди». Але, мож ли во, вже час підкріпи ти
ініціати ву ок ре мих ен тузіастів пев ною політич ною во лею, оскільки нація, яка
не ціка вить ся на вко лишнім світом, са ма пе ре стає бу ти цьо му світові ціка вою.

І. В. МУ ЗИ КА, 
кан ди дат юри дич них на ук

КОСТЬ ЛЕ ВИЦЬ КИЙ ОЧИ МА ІСТО РИ КА-БІОГ РАФІСТА*

Кость Ан то но вич Ле виць кий (18 ли с то па да 1859 р., Ти с ме ни ця – 12 ли с то -
па да 1941 р., Львів) – ви дат ний ук раїнський політич ний і дер жав ний діяч Га -
ли чи ни, співзас нов ник Ук раїнської національ но-де мо кра тич ної партії, де пу тат
і керівник ук раїнських фракцій австрійсько го пар ла мен ту і га лиць ко го край о -
во го сей му, го ло ва Го ло вної Ук раїнської Ра ди і За галь ної Ук раїнської Ра ди, го -
ло ва Дер жав но го се к ре таріату ЗУНР, за снов ник і го ло ва Національ ної Ра ди у
Львові (1941р.), ад во кат, на уко вець, публіцист, ав тор фун да мен таль них праць
з історії ук раїнсько го національ но-виз воль но го ру ху, на сам пе ред та ких, як
«Історія політич ної дум ки га лиць ких ук раїнців 1848–1914 рр.» (1926), «Історія
виз воль них зма гань га лиць ких ук раїнців у ча си світо вої війни 1914–1918 рр.»
(1928–1930), «Ве ли кий зрив» (1931).

Життєвий шлях К. А. Ле виць ко го є віддзер ка лен ням ге роїчної і вод но час
трагічної бо роть би га лиць ких ук раїнців за свої національні та політичні пра -
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ва. Своїм та лан том та зви тяж ною пра цею він впи сав най я с кравіші сторінки ук -
раїнської історії. То му біог рафічне досліджен ня Іри ни Бог данівни Ва си лик
ста но вить бе зу мов ний інте рес для юристів-дер жа воз навців та істо риків пра ва.

Важ ли вою скла до вою ре цен зо ва ної мо но графії є до клад не висвітлен ня
діяль ності К. А. Ле виць ко го у Га лиць ко му Край о во му Сеймі, Дер жавній Раді,
в Го ловній і За гальній Ук раїнських Ра дах, Ук раїнській Пар ла ментській Ре пре -
зен тації. Без пе реч ну цінність ста но вить ав торсь кий аналіз ролі К. А. Ле виць -
ко го в дер жа во твор чих про це сах у ЗУНР, зо к ре ма, на по са дах го ло ви Дер жав -
но го се к ре таріату (Ра ди дер жав них се к ре тарів) та дер жав но го се к ре та ря
фінан со вих справ. Ці сторінки біог рафії ви дат но го діяча да ють мож ливість
більш об’єктив но та гли бо ко оціни ти особ ли вості дер жа во твор чих про цесів на
ук раїнських зем лях Га ли чи ни та в Ук раїні за га лом. 

Знач ний інте рес вик ли ка ють ма теріали мо но графії, при свя чені на уко во-ор -
ганізаційній діяль ності К. А. Ле виць ко го. Ав тор ка за зна чає, що ще у період на -
вчан ня мо ло до го пра во знав ця в Львівсько му універ си теті на йо го про по зицію
бу ло ство ре но ук раїнське сту дентсь ке то ва ри ст во «Кру жок пра ва». Гур ток мав
спри я ти сту ден там-юри с там здо бу ва ти фа хо ву освіту че рез ор ганізацію підго -
тов ки сту дентсь ких ре фе ратів, про ве ден ня на уко вих дис кусій, ство рен ня юри -
дич ної бібліоте ки то що. Гур ток пла ну вав здійсню ва ти влас ну ви дав ни чу
діяльність, ство рив комісію для ус та лен ня ук раїнської юри дич ної терміно -
логії. За ініціати вою К. А. Ле виць ко го сту дентсь ке то ва ри ст во «Дружній ли х -
вар» у 1882 р. бу ло ре ор ганізо ва но в сту дентсь ке «Ака демічне то ва ри ст во»,
діяльність яко го бу ла спря мо ва на в літе ра тур но-на уко ве річи ще. К. А. Ле виць -
кий підтри му вав зв’яз ки з брат ст вом і після за вер шен ня універ си те ту. 

Чи ма ло сторінок ре цен зо ва ної кни ги при свя че но висвітлен ню ро бо ти
К. А. Ле виць ко го у На уко во му то ва ристві імені Шев чен ка. Зо к ре ма, ав тор ка
вка зує, що вче ний був чле ном-за снов ни ком то ва ри ст ва, се к ре та рем йо го істо -
рич но-філо софсь кої секції, а зго дом і за ступ ни ком го ло ви НТШ. Йо го на укові
до повіді  бу ли при свя чені про бле мам криміна ль но го пра ва та істо ри ко-пра во -
во му роз вит ку краю. 

Ці та інші ма теріали мо но графії да ють мож ливість чи та чам оз най о ми ти ся
з ос нов ни ми ета па ми ста нов лен ня ук раїнської юри дич ної на уки на га лиць ких
зем лях, оціни ти осо би с тий вне сок пра во знав ця у її роз ви ток.

Ок ра сою кни ги є чис ленні архівні ма теріали, вве дені дослідни цею до на -
уко во го обігу. Се ред них до ку мен ти з фондів Архіву пар ла мен ту Ре с публіки
Австрія, Цен т раль но го дер жав но го істо рич но го архіву Ук раїни у м. Львові,
Цен т раль но го дер жав но го істо рич но го архіву Ук раїни у м. Києві, Цен т раль но -
го дер жав но го архіву гро мадсь ких об’єднань Ук раїни, Цен т раль но го дер жав -
но го архіву ви щих ор ганів вла ди та уп равління Ук раїни, Дер жав но го архіву
Іва но-Франківської об ласті та Дер жав но го архіву Львівської об ласті.

Спи сок ви ко ри с та них дже рел засвідчує, що ав тор кою здійсне но ґрун тов -
ний аналіз вітчиз ня ної та за рубіжної літе ра ту ри, а та кож ви ко ри с та но знач ний
ма сив праць К. А. Ле виць ко го, що на да ло мож ливість дійти на уко во обґрун то -
ва них та об’єктив них вис новків що до ролі та зна чен ня по статі К. А. Ле виць ко -
го в ук раїнсько му національ но-виз воль но му русі та дер жа во твор чих про це сах.
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Ха рак те ри зу ю чи без пе речні по зи тивні сто ро ни праці, хотіло ся вис ло ви ти й
де які по ба жан ня. Зо к ре ма, бу ло б доцільно при свя ти ти ок ре мий розділ праці
ог ля ду на уко вих здо бутків К. А. Ле виць ко го у га лузі юри с пру денції, хо ча,
звісно, ви ко нан ня та ко го за вдан ня ви ма гає фа хо вих юри дич них знань і пев ною
мірою ви хо дить за межі мож ли во с тей «чи с то го» істо ри ка. Та кож при кра си ла б
ро бо ту си с те ма ти зо ва на бібліог рафія праць уче но го. Втім, на ве дені за ува жен -
ня не при мен шу ють за галь ної на уко вої цінності мо но графії, яка знай де вдяч -
них чи тачів й на леж не за сто су ван ня у на уковій і освітньо-ви кла дацькій діяль -
ності.

О. О. МА ЛИ ШЕВ,
кан ди дат юри дич них на ук

ЦІННИЙ ДА РУ НОК ДО СКАРБ НИЦІ ІСТОРІОГ РАФІЇ 
ВІТЧИЗ НЯ НО ГО СОВІСНО ГО ПРА ВО СУД ДЯ

Вихід у світ мо но графії док то ра істо рич них на ук Ва лен ти ни Сте панівни
Шан д ри «Совісні су ди в Ук раїні (ос тан ня чверть XVIII – пер ша по ло ви на
XIX ст.)», ви да ної Інсти ту том історії НАН Ук раїни 2011 р., став виз нач ною
подією для ук раїнської суспільствоз нав чої на уки, пе ре дусім для тих її пред -
став ників, які фа хо во цікав лять ся історією ук раїнсько го судівництва*.

Оскільки пред мет об го во рен ня є ма ло відо мим ши ро ко му ко лу юристів,
слід по яс ни ти, що совісні су ди як спеціалізо вані су ди бу ли впер ше за про ва д -
жені в Російській імперії, зо к ре ма в її ук раїнських гу берніях, за часів
правління Ка те ри ни ІІ на підставі «Ус та нов для уп равління гу берній Усе -
російської імперії» від 7 ли с то па да 1775 р. У до бу правління імпе ра то ра Пав -
ла (1796–1801 рр.) во ни бу ли ска со вані. Зго дом їх відно вив Олек сандр І, але у
1850-х рр. по сту по во й без зай во го роз го ло су їх зно ву ска су ва ли.

Ос нов ним на пря мом діяль ності совісних судів був роз гляд криміна ль них
справ про зло чи ни не по внолітніх, ду шев но х во рих та осіб, зви ну ва че них у чак -
лунстві, а та кож про зло чи ни, пов’язані з не спри ят ли вим збігом об ста вин.
Совісні су ди та кож упов но ва жу ва ли ся роз гля да ти скар ги на не за конність аре -
ш ту осо би. Крім то го, ці ор га ни відправ ля ли пра во суд дя у де я ких цивільних
спра вах, де ос нов ною їх ме тою бу ло до сяг нен ня мир но го уре гу лю ван ня спо ру.
Як у до ре во люційній, так і в су часній історіог рафії ус та ле ною є на уко ва по -
зиція, що взірцем для за ко но дав ця при про ек ту ванні совісних судів був
англійський Суд канц ле ра, або суд спра вед ли вості. Ос нов ним прин ци пом
діяль ності совісних судів вва жається вирішен ня справ не ли ше на за са дах до -
дер жан ня фор маль но го за ко ну, а й ви хо дя чи із за сад до б ра і спра вед ли вості. 

В історії совісних судів, до то го ж, яв но про сте жується «ук раїнський слід».
Так, у праці Г. М. Ба ра ца 1893 р. бу ло пе ре кон ли во про де мон ст ро ва но, що
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більшість ста тей гла ви Ус та нов для уп равління гу берній, при свя че ної совісним
су дам, містять прямі тек с ту альні за по зи чен ня з ук раїнської юри дич ної пам’ят -
ки «Пра ва, за яки ми су дить ся ма ло російський на род». Крім то го, вис лов лю ва -
ли ся при пу щен ня що до при чет ності до підго тов ки відповідної гла ви ук -
раїнсько го вче но го юри с та С. Ю. Дес ниць ко го (1748–1789 рр. жит тя). 

Про совісні су ди за га лом на пи са но до волі ба га то ста тей, ад же ці су ди цікаві
для юристів тим, що в них прий ня то шу ка ти ви токів вітчиз ня ної юве наль ної
юс тиції, тре тейсь ко го су до чин ст ва, віднов но го пра во суд дя то що. Але
більшість праць є до волі по вер хо ви ми, дуб лю ють по ло жен ня од не од них. Та -
ким чи ном, досі бра ку ва ло ком плекс но го мо но графічно го досліджен ня
функціону ван ня совісних судів на ук раїнських зем лях. 

Як ви дається, ав тор кою при підго товці кни ги бу ло ре тель но про аналізо ва -
но усю на яв ну літе ра ту ру про совісні су ди, спо га ди су час ників, за ко но давчі ак -
ти що до діяль ності відповідних ор ганів, знач ний ма сив архівних до ку ментів з
фондів як ба га ть ох вітчиз ня них архівів, так і Російсько го дер жав но го істо рич -
но го архіву. Ба га то до ку ментів упер ше вво дять ся до на уко во го обігу.

Ро бо та ха рак те ри зується ґрун товністю, чіткістю фор му лю вань, ви ва -
женістю вис новків. Во на на пи са на до б рою літе ра тур ною мо вою у хо ро шо му
на уко во му стилі. Про те пе ре ра ху ва ти усі пе ре ва ги цьо го тво ру фор мат на шої
ре цензії не дає змо ги. Підкрес ли мо як особ ли во цінне те, що ша но ваній ав -
торці вда ло ся про де мон ст ру ва ти, що совісні су ди на ук раїнських зем лях при -
жи ли ся на ба га то кра ще, ніж у внутрішньо російських гу берніях, оскільки ці су -
ди за ко номірно про дов жи ли роз ви ток ба га тих тра дицій ук раїнсько го тре тейсь -
ко го та річпо с по литсь ко го по лю бов но го судівництва. Відповідні вис нов ки
В. С. Шан д ри різко кон тра с ту ють із за га лом скеп тич ни ми оцінка ми совісних
судів інши ми на уков ця ми. 

Крім то го, ко ри сним ви дається те, що у цій ро боті ду же ілю с т ра тив но на -
го ло шується на зв’яз ку пра ва з мо раль ни ми цінно с тя ми, совістю, спра вед -
ливістю, висвітлюється роль дер жа ви у фор му ванні пра во вої куль ту ри на ро ду,
йо го просвіті. Так, важ ли вим бу ло відне сен ня до ком пе тенції совісних судів
зло чинів про чак лун ст во, яке за ко но дав цем бу ло прирівня не до ша х рай ст ва.
Вже у XVIII ст. ро зуміли, що страх лю ди ни, яка, на при клад, дізна ла ся, що їй
«по роб ле но», мо же у підсум ку при зве с ти до тяж ких наслідків. Усе це є ак ту -
аль ним і в наш час, ко ли за бо бонність та невігла ст во суспільства до сяг ло за -
гроз ли во го рівня. Безліч зна харів та ек с т ра сенсів, які з’яви ли ся на хвилі Пе ре -
бу до ви, досі ко ри с ту ють ся по пи том. Їх ду же рідко су дять за ша х рай ст во, на -
впа ки зі ЗМІ ми дізнаємо ся, що навіть пра во охо ронні ор га ни звер та ють ся до
різно го ро ду во рож битів при розсліду ванні зло чинів. Усе це свідчить про те,
що дер жа ва за бу ває про свою просвітниць ку функцію, на томість прак ти ка
совісних судів на га дує нам про по зи тив ний вітчиз ня ний досвід у цій ца рині.

Хо ча В. С. Шан д ра не є фа хо вим прав ни ком, «юри дич них» за ува жень до
тек с ту в нас май же не має. Втім, слід за зна чи ти, що по за ува гою ав тор ки за ли -
ши лась од на важ ли ва юри дич на особ ливість ста ту су совісно го су ду. Так, Ва -
лен ти на Сте панівна пра виль но відзна чи ла, що взірцем для російсько го
совісно го су ду був англійський суд канц ле ра та ук раїнські тре тейські су ди,
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тоб то су ди, які роз гля да ли цивільні спра ви. Вод но час слід бу ло підкрес ли ти,
що ком пе тенція совісно го су ду бу ла зорієнто ва на пе ре дусім на кримінальні
спра ви, роз гляд яких на підставі за сад boni et aequi, з пев ним відхи лен ням від
фор маль них при писів за ко ну, з су час них по зицій вже не мо же вва жа ти ся пра -
виль ним.

Крім то го, на с. 29 ав тор ка за зна чає, що ок ремі по ло жен ня зна ме ни то го На -
ка зу Ка те ри ни ІІ 1767 р., да но го Комісії для ство рен ня про ек ту но во го Уло жен -
ня, бу ло за по зи че но у Ш. Л. Мон теск’є, Ч. Бек каріа та У. Блек с то на. Поділя ю -
чи цю дум ку що до пер ших двох мис ли телів, сто сов но ролі ос тан нь о го є
підста ви сумніва ти ся. «Ко мен тарі до англійських за конів» У. Блек с то на бу ло
над ру ко ва но в Ок с форді у 1765–1769 рр. Ра зом з тим відо мо, що Ка те ри на ІІ,
не во лодіючи англійською мо вою, ви ко ри с то ву ва ла фран цузь кий пе ре клад цієї
праці «Commentaires sur les loix angleises» (у ше с ти то мах), над ру ко ва ний у
Брюс селі тільки у 1774–1776 рр.

Про те усі ці за ува жен ня не ма ють виз на чаль но го ха рак те ру і не зміню ють
за га лом ду же по зи тив ної оцінки ре цен зо ва ної мо но графії, що, на на шу дум ку,
бу де ко ри с ту ва ти ся по пи том, як се ред на уковців, так і з бо ку усіх, хто ціка вить -
ся історією су ду та су до чин ст ва.

І. Б. УСЕН КО,
про фе сор

Т. І. БОН ДА РУК,
кан ди дат юри дич них на ук

ПРО ПОЛЬ ЩУ – ОБ’ЄКТИВ НО І З ПРИ ЯЗ НЮ

Спо конвічні зв’яз ки між Ук раїною і Поль щею, а та кож пе ре бу ван ня уп ро -
довж більш як двох століть (1569–1795 рр.) ук раїнських зе мель у складі Речі
По спо ли тої, вик ли ка ють стійкий і цілком щи рий інте рес вітчиз ня них
суспільствоз навців до дер жав но-пра во вих інсти тутів і про цесів на польсь ких
те ре нах. Своєрідною відповіддю на та ке «соціаль не за мов лен ня» став вихід у
світ на вчаль но го посібни ка відо мо го львівсько го істо ри ка пра ва, про фе со ра
Бо ри са Йо си по ви ча Ти щи ка «Поль ща: історія дер жав ності і пра ва (ХІ – по ча -
ток ХХІ ст.)»*.

Ре цен зо ва не ви дан ня не ли ше за пов нює відчут ну ла ку ну в на вчаль но-ме то -
дичній літе ра турі, а й ста но вить знач ну на уко ву цінність. Зу мов ле но це на сам -
пе ред фун да мен таль ним підхо дом ав то ра, йо го гли бо ким знан ням відповідно -
го дже рель но го та історіог рафічно го ма теріалу, роз гля дом кон крет них дер жав -
но-пра во вих інсти тутів і про цесів у ши ро ко му істо рич но му соціаль но-еко -
номічно му кон тексті з од но ча сним збе ре жен ням не обхідно го ба лан су між
різни ми скла до ви ми цивілізаційно го по сту пу. За слу го вує на по ва гу відчут ний
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дослідниць кий інте рес ав то ра до склад но го, ба га то в чо му унікаль но го дер -
жав но-пра во во го роз вит ку Польщі, який не мо же не відчу ти кож ний не бай ду -
жий чи тач. Про фе сор Б. Й. Ти щик не оми нає гос трих кутів у ба га товіко вих ук -
раїнсько-польсь ких сто сун ках, не має, схо же, жод но го пієте ту до польсь ко го
«шля хетсь ко го го но ру», але вод но час з щи рою при яз ню і співчут тям зо б ра жає
на по лег ли ву бо роть бу кра щих синів польсь ко го на ро ду за влас ну дер жавність,
віддає на леж не тим де мо кра тич ним інсти ту там, які на ро ди ли ся і роз ви ну ли ся
на польській землі

На вчаль ний посібник скла дається з пе ред мо ви та ше с ти розділів, в яких
ви кла де на ав торсь ка кон цепція ста нов лен ня та роз вит ку польсь кої дер жав -
ності та пра ва і відо б ра жені її сутнісні оз на ки. Оче вид но, що ав то рові вда ло ся
до сяг ти го ло вної ме ти своєї праці – ство ри ти цілісну кар ти ну дер жав но-пра во -
во го роз вит ку Польщі впро довж її ти ся чолітньої історії. Він об’єктив но
висвітлює ос новні мо мен ти дер жав но-пра во во го роз вит ку Польщі в до бу Се -
ред нь овіччя (Х–ХVII ст.), Но во го ча су (ХVII ст. – 1918 р.) та Новітньо го ча су
(1918–2010 рр.), вирізня ю чи в кож но му періоді, на йо го дум ку, най суттєвіше, і
та ким чи ном, дає чи та чам ключ до ро зуміння ба га ть ох «вуз ло вих» мо ментів
роз вит ку польсь кої дер жав ності, які діста ли різні, ча сом по лярні оцінки в
історіог рафії. Вод но час ви кла де ний ма теріал дає ши ро кий простір для влас них
вис новків і спо ну кає до са мостійної ро бо ти. 

Так, на при клад, за га лом спра вед ли вий, але зовнішньо кон тро версійний,
скеп ти цизм ав то ра що до по ши ре ної се ред польсь ких дослідників оцінки
ХVI ст. як «зо ло тої до би» польсь кої куль ту ри, ча су зле ту політич ної свідо мості
шлях ти, за охо чує чи та ча до з’ясу ван ня підстав та кої розбіжності у вис нов ках.
Од ним з мож ли вих варіантів та ко го «до мис лен ня» стає усвідо млен ня, що шля -
хетсь кий рух дру гої по ло ви ни ХVI ст., що дійсно увінчав ся «сва во лею шлях -
ти, ігно ру ван ням нею інте ресів інших станів, пе ре дусім міщан, до ве ден ням до
аб сур ду за сад шля хетсь кої псев до де мо кратії з її обов’яз ко вою од но го лос -
ністю – liberum veto» (С. 93), вод но час спри чи нив ся до ство рен ня на те ре нах
Цен т раль но-Східної Євро пи особ ли во го куль тур но го кліма ту і зви чаїв, що їм
бу ло при та ман не за ми лу ван ня сво бо дою, по чут тя влас ної гідності, по тяг до са -
мо вря ду ван ня і гордість з мож ли вості здійснен ня і кон тро лю ван ня дер жав ної
вла ди*.

Вар то за ува жи ти, що аналізу ю чи очи ма пра во знав ця польсь ку історію,
львівський про фе сор, на на шу дум ку, ні на мить не за бу ває про те, що у
відповідний час відбу ва ло ся на ук раїнських зем лях, який вплив мав «польсь -
кий чин ник» на на шу влас ну історію.

Без пе реч но ак ту алізує видання, знач но роз ши рю ю чи йо го ау ди торію, ви -
клад су час ної історії дер жав но-пра во во го роз вит ку Польщі (від 1989 р. до сьо -
го ден ня). Як ви дається, ав торсь ка інтер пре тація відповідних істо рич них та
юри дич них фактів дає чітке уяв лен ня про зміст, зна чен ня та ефек тивність
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польсь ких дер жав но-пра во вих ре форм, і в цьо му ас пекті мо же бу ти до б рим
посібни ком для тих ук раїнських політиків і дер жав них діячів, для яких польсь -
кий досвід ба га то в чо му є взірцем. 

За га лом, по при свідо ме на ма ган ня ав то ра уни ка ти політич них оцінок
подій, пра во вих актів, діячів, а на томість ви кла с ти суть то го чи іншо го яви ща,
йо го по зиція до волі чітко ар ти ку люється. І це, з ог ля ду на фа ховість уче но го,
на справді, є до дат ко вим по зи ти вом ви дан ня. Так, навіть ак цен то ва ний (С. 500)
вибір «ос нов них мо ментів ста нов лен ня, роз вит ку та суті польсь кої дер жав -
ності і пра ва» ви яв ляє ав торські пріори те ти. Зо к ре ма, мож на кон ста ту ва ти пев -
не пре ва лю ван ня дер жав ниць ких сю жетів над пра во ви ми, що зу мов ле но, уяв -
ляється, як дра ма тичністю дер жав но-пра во во го роз вит ку Польщі на межі
західної і східної Євро пи, так і пе ре дусім на вчаль ною ме тою цьо го ком плекс -
но го посібни ка. 

Утім, все ж вик ли кає жаль, що об сяг кни ги не дав мож ли вості ша нов но му
про фе со ру до клад но зу пи ни ти ся на ха рак те ри с тиці ря ду пра во вих дже рел і їх
си с те ми за га лом. Так, нам не вда ло ся знай ти у ре цен зо ваній праці відповіді на
пи тан ня, яку роль відігра ва ли у пра во во му житті Речі По спо ли тої зна ме ниті
Ли товські Ста ту ти. Вик ли ка ють певні сумніви і ав торсь ке ото тож нен ня двох
різних форм дер жав но го ус т рою – ре аль ної унії і фе де рації (с. 8), пе ре клад по -
нят тя «вайхбільд» як «міська те ри торія» (с. 117).

По при на ве дені «дрібнич ки», мож на з впев неністю ска за ти, що ре цен зо ва -
не ви дан ня ство рює міцний фун да мент для  по даль ших досліджень історії дер -
жав ності і пра ва Польщі, є не обхідним для студіюван ня історії дер жа ви і пра -
ва Ук раїни, і за га лом є ва го мим вне ском до скарб ниці ук раїнської істо ри ко-
пра во вої на уки і освіти.

В. Т. ОКІПНЮК,
кан ди дат юри дич них на ук

О. О. СА МОЙ ЛЕН КО, 
кан ди дат юри дич них на ук

НО ВА КОМ ПЛЕКС НА ПРА ЦЯ З ІСТОРІЇ ПОЛІЦІЇ В УК РАЇНІ*

Історія сил охо ро ни пра во по ряд ку в нашій країні ся гає в гли би ну століть.
Бе зу мов но, вив чен ня істо рич но го досвіду діяль ності ор ганів поліції має пев ну
прак тич ну цінність для поліпшен ня ор ганізації і діяль ності су час ної ук -
раїнської міліції. Аналізу ю чи по мил ки вчо раш нь о го дня, ми тим са мим вчи мо -
ся уни ка ти по ми лок сьо годні та за в т ра. І це особ ли во важ ли во за раз, ко ли ми є
свідка ми до корінної ре фор ми ор ганів внутрішніх справ Ук раїни. Мож ли во,
вже най б лиж чим ча сом відбу деть ся відмо ва від за старіло го, що не відповідає
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дійсності най ме ну ван ня «міліція» та ор га ни охо ро ни пра во по ряд ку, що діють
на про фесійних за са дах, бу дуть зно ву на зи ва ти ся «поліція».

У су часній вітчиз няній і за рубіжній, пе ре важ но російській, істо ричній та
істо ри ко-юри дичній на уці те ма ти ка, при свя че на ста нов лен ню та роз вит ку
поліцейсь ких ор ганів у до ре во люційний період вітчиз ня ної історії, вже дав но
зай ня ла на леж не їй місце і роз гля дається як ок ре мий, цілком са мостійний на -
прям істо рич них та істо ри ко-пра во вих досліджень. Од нак, не зва жа ю чи на це,
публікація но вих праць з відповідної про бле ма ти ки завжди вик ли кає підви ще -
ний інте рес не ли ше спеціалістів, а й ши ро ко го за га лу чи тачів, які цікав лять ся
історією вітчиз ня них пра во охо рон них ор ганів і спец служб. То му, без пе ребіль -
шен ня, справді важ ли вою подією вітчиз ня но го мас шта бу слід вва жа ти вихід у
світ ґрун тов ної і ціка вої мо но графії О. М. Бан дур ка, В. А. Гре чен ка та
О. Н. Яр  ми ша «Поліція в Ук раїні: істо ри ко-пра во ве досліджен ня (по ча ток
ХVІІІ ст. – 1917 р.)».

Зга да на пра ця, ма ю чи ком плекс ний ха рак тер, роз кри ває про цес ви ник нен -
ня, ста нов лен ня та роз вит ку поліцейсь ких ор ганів в Ук раїні від по чат ку
ХVІІІ ст. і до по ва лен ня ца ра ту в Російській імперії. Струк ту ра ро бо ти, її дже -
рель на ба за, ме то до логія і зва же ний на уко вий стиль ви кла ду не вик ли ка ють
прин ци по вих за пе ре чень. Кни га скла дається зі всту пу, п`яти розділів («Поліція
і поліцейсь ка діяльність: ви ник нен ня, ха рак тер, кла сифікація», «Ста нов лен ня
поліцейсь ких ус та нов та ор ганів на ук раїнських зем лях Російської імперії у
ХVІІІ ст. – 1861 рр.», «Ор ганізація за галь ної поліції в підросійській Ук раїні в
1862–1917 рр.», «Діяльність за галь ної поліції на те ри торії Наддніпрянсь кої Ук -
раїни в другій по ло вині ХІХ – на по чат ку ХХ ст.», «Політич на поліція: за ро д -
жен ня, функції, провідні на прям ки діяль ності»), вис новків і спи с ку дже рел. 

По зи тив ною ри сою мо но графії є те, що ав то ри по чи на ють своє досліджен -
ня з оп ра цю ван ня по няттєво-ка те горійно го апа ра ту. Зо к ре ма у пер шо му
розділі ро бо ти ав торсь кий ко лек тив виз на чає сутність по нят тя «поліція» та
«поліцейсь ка діяльність», ха рак те ри зує та ку політи ко-пра во ву ка те горію як
«поліцейсь ка дер жа ва». Здійсню ють ся ці студії на фоні аналізу ос нов них
етапів ви ник нен ня поліцейсь ких ор ганів, а відповідно і ос нов них мо де лей ор -
ганізації поліції, у провідних дер жа вах Євро пи та США. При та ко му ви кладі
ма теріалу ува га чи та ча до дат ко во ак цен тується на то му, що ста нов лен ня
поліції на ук раїнських зем лях у за зна че ний хро но логічний період відбу ва ло ся
в кон тексті за галь них тен денцій роз вит ку то го час ної пра во охо рон ної си с те ми
інших країн, підкрес люється ор ганічний зв’язок цих про цесів.

У дру го му та тре ть о му розділах ро бо ти ав то ри у хро но логічній послідо -
вності не упе ре д же но та об`єктив но відтво рю ють ос новні ета пи за ро д жен ня та
роз вит ку поліцейсь ких ус та нов та ор ганів на ук раїнських зем лях у складі
Російської імперії. При цьо му особ ли ва ува га, цілком пра виль но, приділяється
аналізу найбільш важ ли вих і прин ци по вих змін, які відбу ва ли ся в струк турі
поліцейсь ких ор ганів та їх ком пе тенції в ході як за галь них, так і спеціалізо ва -
них ре форм ХVІІІ – по чат ку ХХ ст.

Ба га то ціка во го фак тич но го ма теріалу що до діяль ності ор ганів за галь ної
поліції з охо ро ни гро мадсь ко го по ряд ку та бо роть би зі зло чинністю вміще но в
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чет вер то му розділі мо но графії. Ав то ри де таль но за глиб лю ють ся у пи тан ня
юри дич но го роз ме жу ван ня дізнан ня та слідства після про ве ден ня су до вої ре -
фор ми 1864 р., оскільки но ве за ко но дав ст во суттєво впли ну ло на ком пе тенцію
ор ганів поліції. Си с те ма ти зо ва но знач ний об сяг нор ма тив но-пра во вих актів
царсь ко го уря ду, спря мо ва них на бо роть бу із за галь но криміна ль ни ми зло чи на -
ми, робітни чим і ре во люційним ру хом, про аналізо ва но, у зв`яз ку з цим, ор -
ганізацію та діяльність роз шу ко вої поліції, взаємодію за галь ної поліції з
політич ною. 

Знач ний інте рес вик ли кає та кож здійсне не у п`ято му розділі мо но графії
досліджен ня політич ної поліції Російської імперії в Ук раїні. Ав то рам вда лось
висвітли ти роз ви ток ор ганізаційної струк ту ри та ком пе тенції ор ганів політич -
ної поліції, оха рак те ри зу ва ти пра во вий ста тус її осо бо во го скла ду. До волі до -
клад но роз г ля ну то ор ганізацію і діяльність спеціалізо ва них ор ганів політич но -
го роз шу ку.

Ок ре мо слід відзна чи ти над зви чай ну на си ченість дже рель ної ба зи мо но -
графії, ад же без неї не мож ли во го во ри ти про справжню цінність істо ри ко-пра -
во во го досліджен ня. Спи сок ос нов них дже рел і літе ра ту ри у ро боті налічує
925 най ме ну вань. Ав то ри спи ра ли ся на архівні до ку мен ти та нор ма тив но-пра -
вові ак ти, спо га ди учас ників подій, су час ну мо но графічну літе ра ту ру. У книзі
ви ко ри с та но до ку мен ти що най мен ше п`яти дер жав них архівів Ук раїни та
Російської Фе де рації. За вдя ки цьо му ро бо та на си че на «мо вою» до ку ментів,
ци та та ми, які пе ре да ють ат мо сфе ру епо хи.

Чи тач кни ги змо же оз най о ми ти ся з ти ми за вдан ня ми, які сто я ли пе ред
поліцією в різні ча си, пра виль но зро зуміти сутність і при зна чен ня за галь ної і
політич ної поліції, оціни ти їх ре аль ний вне сок у за без пе ченні внутрішньої і
зовнішньої без пе ки.

Ра зом з тим, ха рак те ри зу ю чи без пе речні по зи ти ви та до сяг нен ня  ав торсь -
ко го ко лек ти ву тре ба відзна чи ти і ок ремі не доліки ви дан ня. Зо к ре ма, ав то ри у
своїй ро боті об ме жи ли ся досліджен ням ор ганів і ус та нов за галь ної і політич -
ної поліції тільки на тих ук раїнських зем лях, які вхо ди ли до скла ду Російської
імперії. Вод но час по за їх ува гою за ли ши лись ана логічні ор га ни на ук раїнських
зем лях у складі Ав ст ро-Угор щи ни. Вклю чен ня до мо но графії ок ре мо го
розділу, при свя че но го за зна ченій те ма тиці, знач но підви щи ло б, на наш по -
гляд, її на уко ву цінність.

Крім то го, при на пи санні ро бо ти ви ко ри с та но більшою мірою за галь но -
російські ро бо ти, при свя чені роз вит ку і функціону ван ню за галь ної та політич -
ної поліції. Так, на при клад при ви кла денні ма теріалу що до ста нов лен ня та роз -
вит ку си ск ної поліції, ос нов на ува га приділе на російській істо ри ко-пра во вої
літе ра турі, за галь но російсько му за ко но дав ст ву і зовсім не ак цен то ва на ува га
са ме на ук раїнсько му досвіді, хо ча з цьо го при во ду вже є ґрун товні вітчиз няні
праці. Жод ним сло вом не зга дується за снов ник си с ку (роз шу ку) в Ук раїні, на -
чаль ни к си ск но го відділен ня київської поліції Г. М.Ру дий, яко му між іншим в
цьо му році ви пов нюється 150 років. Він пер шим у Росії за про ва див у ро бо ту
си щиків най новітніші до сяг нен ня криміна ль ної поліції то го ча су: дак ти ло -
скопію, слідчу валізу, фо то гра фу ван ня, кіно логію то що. Відповідно, ли ше ча -

586 ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24



ст ко во мож на по го ди ти ся з вис нов ком ав торів, що найбільш вдалі про ек ти ор -
ганізації кар но го роз шу ку, ґрун то вані на зраз ках Західної Євро пи, в Росії ух ва -
лені не бу ли (с. 569).

За ува жи мо та кож, що відсутність виз на чен ня у книзі осо би с то го вне ску
кож но го із співав торів у її підго тов ку су пе ре чить за галь но прий ня тим на уко вим
тра диціям.

Утім, усі наші за ува жен ня ма ють фор му по ба жан ня і не за пе ре чу ють пра ва
ав торів на влас не ба чен ня про бле ми. Ре цен зо ва на мо но графія має ба га то по зи -
тив них яко с тей і, без пе реч но, ста не настільною кни гою для всіх, хто ціка вить -
ся історією поліцейсь ких ор ганів і ус та нов в Ук раїні.
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Ю. С. ШЕМ ШУ ЧЕН КО,
ди рек тор Інсти ту ту дер жа ви і пра ва

ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни,
ака демік НАН Ук раїни

КЛА СИ КУ УК РАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІСТИ КИ,
АКА ДЕМІКУ НАПрН УК РАЇНИ Я. М. ШЕВ ЧЕН КО – 80 РОКІВ

22 жовт ня в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни
відзна чи ли зна мен ну подію – ювілей док то ра юри дич них на ук, про фе со ра,
ака деміка НАПрН Ук раїни, За слу же но го діяча на уки і техніки Ук раїни, завіду -
ва ча відділу про блем цивільно го, тру до во го та підприємниць ко го пра ва Яро -
слав ни Ми ко лаївни Шев чен ко. 

З пер ших днів своєї про фесійної діяль ності Я. М. Шев чен ко при свя ти ла
ста нов лен ню та роз вит кові ук раїнської цивілісти ки. Сто я ла біля ви токів фор -
му ван ня но вих підходів та по глядів на про бле ми на уки і прак ти ки цивільно го
пра ва. Я. М. Шев чен ко сміли во мож на на зва ти послідо вни цею відо мих фун да -
торів вчен ня про відповідальність, власність, пра во по ру шен ня, пра вовідно си -
ни, ме то до логію цивілістич ної на уки. Во на ніко ли не бу ла сто роннім спо с -
теріга чем, а завжди зай ма ла ак тив ну по зицію як про дов жу вач слав них на уко -
вих тра дицій. На укові праці Я. М. Шев чен ко з мо мен ту їх публікації ста ва ли
пред ме том на уко во го інте ре су і завжди пе ре бу ва ли в аван гарді на уко вих
досліджень цивільно го пра ва. І сьо годні на уко вий вне сок Я. М. Шев чен ко за -
ли шається ак ту аль ним для су час них дослідників. 

Я. М. Шев чен ко на ро ди ла ся 22 жовт ня 1932 р. у місті Києві в сім’ї служ -
бовців. 1955 р. закінчи ла юри дич ний фа куль тет Київсько го дер жав но го універ -
си те ту. Перші кро ки мо ло до го спеціаліста прой ш ли на по са дах юри с кон суль -
та. У 1959 р. Я. М. Шев чен ко всту пи ла до аспіран ту ри, а з січня 1963 ро ку –
прий ня та на по са ду мо лод шо го на уко во го співробітни ка в Сек тор дер жа ви і
пра ва НАН УРСР (те пер – Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН
Ук раїни).

Пер шим фун да мен таль ним досліджен ням Я. М. Шев чен ко бу ла кан ди -
датсь ка ди сер тація на те му «Май но ва відповідальність за шко ду, за подіяну
дітьми» (на уко вий керівник – проф. Г. К. Матвєєв), яку во на за хи с ти ла у
1964 р. Про бле ма ти ка відповідаль ності не по внолітніх ще не один рік за ли ша -
ла ся у сфері на уко вих інте ресів вче ної, з цієї про бле ма ти ки опубліко ва но
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понад 30 ста тей. Ре зуль та том та кої плідної та са мовідда ної праці ста ла док -
торсь ка ди сер тація на те му «Те о ре тичні про бле ми пра во во го ре гу лю ван ня
цивільної відповідаль ності не по внолітніх за пра во по ру шен ня». Ця ґрун тов на
пра ця бу ла не про сто про дов жен ням кан ди датсь кої ди сер тації, а знач но шир -
шим ви кла дом про блем відповідаль ності не по внолітніх з ва го мим те о ре тич -
ним ас пек том і най го ловніше – крізь приз му цивільно го та криміна ль но го пра -
ва, що раніше не вда ва ло ся зро би ти ніко му.

1989 р. Я. М. Шев чен ко очо ли ла відділ про блем цивільно го, тру до во го та
підприємниць ко го пра ва Інсти ту ту, що ста ло ва го мим по штов хом у
дослідженні про блем при ват но го пра ва.

По дальші на укові досліджен ня Я. М. Шев чен ко зо се ре д жу ють ся як на те о -
ре тич них про бле мах цивільно го пра ва, так і на роз робці но вих підходів до пра -
во во го ре гу лю ван ня цивільних відно син в умо вах рин ко вої еко номіки. Ак тив -
на участь Я. М. Шев чен ко у міжна род них на уко во-прак тич них кон фе ренціях,
семіна рах, сим позіумах в Ук раїні і за кор до ном при нес ла їй відомість та ав то -
ри тет у про фесійних на уко вих ко лах. 

Ва го ме місце в пра цях Я. М. Шев чен ко зай ма ють досліджен ня у сфері
кодифікації цивільно го та сімей но го за ко но дав ст ва в період 1992–2003 років.
Як відо мий вче ний бу ла у складі ро бо чих та міжвідо мчих груп з роз роб ки ряду
за конів що до удо с ко на лен ня ре гу лю ван ня цивільних відно син в Ук раїні, в
тому числі із роз роб ки Цивільно го ко дек су Ук раїни.

Під керівництвом та за за галь ною ре дакцією Я. М. Шев чен ко співробітни -
ка ми очо лю ва но го відділу підго тов ле но низ ку ко лек тив них мо но графій: «Ак -
ту альні про бле ми цивільно го пра ва і цивільно го про це су в Ук раїні» (2005),
«Ево люція цивільно го за ко но дав ст ва Ук раїни» (2007), «Суб’єкти цивільно го
пра ва» (2009), «Охо ро на і за хист прав та інте ресів фізич них та юри дич них
осіб в цивільних пра вовідно си нах» (2011). По ба чи ли світ два ви дан ня підруч -
ни ка з цивільно го пра ва у двох ча с ти нах (2003, 2006), підго тов ле но Ко мен тар
до Цивільно го ко дек су Ук раїни (2004), Ен цик ло педію цивільно го пра ва Ук раї -
ни (2009) то що. Ок ре мо вар то на го ло си ти на ак тивній ролі Я. М. Шев чен ко у
підго товці «Юри дич ної ен цик ло педії» у 6-ти то мах та двох ви дан нях «Ве ли ко -
го юри дич но го ен цик ло пе дич но го слов ни ка». Сфор му ль о вані в них дефініції є
невід’ємною ча с ти ною до к т ри ни цивільно го пра ва Ук раїни.

Я. М. Шев чен ко у своїй про фесійній діяль ності не тільки досліджу ва ла, а
й на вча ла. Сьо годні мож на ска за ти, що під її керівництвом сфор мо ва но пле я -
ду послідо вників вче них-цивілістів, се ред яких – 30 кан ди датів на ук та 4 док -
то ри юри дич них на ук. Але вчи тель і на став ник – це не тільки той, хто по ряд,
але і той, чиї ро бо ти та досліджен ня ста ли орієнти ром в на уко вих досліджен -
нях; то му із впев неністю мож на ска за ти, що Я. М. Шев чен ко своїми на уко ви -
ми пра ця ми до по мог ла у ста нов ленні на ба га то більшої кількості на уковців. 

Знач ний осо би с тий вне сок Я. М. Шев чен ко у роз ви ток пра во вої на уки
відзна че ний і ви щи ми дер жав ни ми на го ро да ми, цілим ря дом по чес них гра мот
та звань; зо к ре ма, во на є по вним ка ва ле ром Ор де на Кня гині Оль ги. 

Вся юри дич на гро мадськість, ко ле ги, учні, друзі сер деч но віта ють Яро -
слав ну Ми ко лаївну Шев чен ко з на го ди ювілею, ба жа ють міцно го здо ров’я,
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дов гих років жит тя, ре алізації но вих на уко вих про ектів, та ла но ви тих і ста ран -
них учнів!

ЮВІЛЕЙ ІРИ НИ ОЛЕКСІЇВНИ КРЕСІНОЇ

Не що дав но відзна чи ла свій слав ний ювілей за снов ни ця ук раїнської шко ли
пра во вої політо логії, ви дат ний вче ний, ви кла дач і ре дак тор Іри на Олексіївна
Кресіна. 

Іри на Олексіївна на ро ди ла ся 10 серп ня 1952 р. у Києві. 1974 р. закінчи ла
Київський дер жав ний (нині – національ ний) універ си тет імені Та ра са Шев чен -
ка. З то го ж ро ку – на ви кла дацькій і на уко во-ре дакційній ро боті. У 1974–
1975 рр. – учи тель се ред ньої шко ли № 20 у м. Києві. З 1975 по 1992 р. пра цю -
ва ла у Правлінні То ва ри ст ва «Знан ня» Ук раїни. Па ра лель но у 1984–1988 рр.
на вча ла ся в аспіран турі Київсько го дер жав но го універ си те ту імені Та ра са
Шев  чен ка, 1990 р. за хи с ти ла ди сер тацію на здо бут тя на уко во го сту пе ня кан ди -
да та філо софсь ких на ук. 

У 1990–2001 рр. І. О. Кресіна пра цю ва ла до цен том ка фе д ри політич них на -
ук Київсько го національ но го універ си те ту будівництва і архітек ту ри, у
1992–1995 рр. – Київсько го інсти ту ту су хо пут них військ, у 1995–1999 рр. – ка -
фе д ри політо логії Київсько го славістич но го універ си те ту. 1994 р. їй при своєно
вче не зван ня до цен та. У 1995–1998 рр. на вча ла ся у док то ран турі на ка федрі
політич них на ук Київсько го національ но го універ си те ту будівництва і архітек -
ту ри. 1999 р. за хи с ти ла ди сер тацію на здо бут тя на уко во го сту пе ня док то ра
політич них на ук на те му «Роз ви ток ук раїнської національ ної свідо мості в кон -
тексті су час них політич них про цесів» (спеціальність 23.00.05 – ет но політо -
логія та ет но дер жа воз нав ст во).

З 1999 р. пра цює в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук -
раїни: у 1999–2002 рр. – завіду вач Цен т ру з на уко во-ме то дич но го і ор ганіза -
ційно го за без пе чен ня ви дан ня «Юри дич ної ен цик ло педії», з 2002 р. – завіду -
вач відділу пра во вих про блем політо логії. 2001 р. їй бу ло при своєно вче не
зван ня про фе со ра. Про дов жи ла ви кла даць ку діяльність, пра цю ю чи про фе со -
ром ка фе д ри політо логії Національ но го універ си те ту «Києво-Мо ги лянсь ка
ака демія» (1999–2006), ка фе д ри політич них на ук Київсько го національ но го
універ си те ту будівництва і архітек ту ри (2001–2008), Інсти ту ту політич них на -
ук, провідним на уко вим співробітни ком Національ но го інсти ту ту стра тегічних
досліджень (2007–2011). Окрім то го, у 2003–2004 рр. бу ла го ло вним ре дак то -
ром Ви дав ни чо го до му «Ін Юре». 

2003 р. Іри ну Олексіївну об ра но ака деміком Ук раїнської ака демії політич -
них на ук, 2006 р. – при су д же но по чес не зван ня За слу же но го діяча на уки і
техніки Ук раїни, а 2009 р. – об ра но чле ном-ко ре с пон ден том Національ ної ака -
демії пра во вих на ук Ук раїни.

Во на є чле ном Ек с перт ної ра ди ВАК Ук раїни з філо софсь ких, політич них
та соціологічних на ук (з 2000 р.), бу ла чле ном На уко вої ра ди Дер жав но го
коміте ту Ук раїни у спра вах національ но с тей та релігій, вче ним се к ре та рем Ек -
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с перт ної ра ди з історії, філо софії і політо логії та На уко во-ме то дич ної комісії з
політо логії Міністер ст ва освіти і на уки Ук раїни. З 2000 р. во на є чле ном
спеціалізо ва ної вче ної ра ди по за хи с ту ди сер тацій на здо бут тя на уко во го сту -
пе ня док то ра політич них на ук в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко -
го НАН Ук раїни. 

Ос нов ни ми на пря ма ми на уко вої діяль ності Іри ни Олексіївни є політи ко-
пра вові про бле ми дер жа во тво рен ня в Ук раїні, пи тан ня національ но-дер жав но -
го будівництва і уп равління, за хи с ту прав лю ди ни і національ них мен шин,
здійснен ня політич ної і пра во вої ре форм, ста нов лен ня гро ма дянсь ко го
суспільства в Ук раїні, а та кож порівняль на політо логія. Во на є ав то ром по над
350 на уко вих праць, у то му числі ав то ром або співав то ром по над трид ця ти мо -
но графічних ви дань, зо к ре ма: «Ук раїнська національ на свідомість і су часні
політичні про це си. Ет но політо логічний аналіз» (1998), «Національ на дер жа ва:
національ ний і над національ ний виміри» (1998, у співав торстві), «Нація і дер -
жа ва: те о ре ти ко-ме то до логічний та кон цеп ту аль ний аналіз: В 2 кн.» (1998, у
співав торстві), «Дер жа во тво рен ня і пра во тво рен ня в Ук раїні» (2001, у співав -
торстві), «Пар ла ментські ви бо ри в Ук раїні: Пра вові і політичні про бле ми
(2003, у співав торстві), «Суспільна транс фор мація і дер жав не уп равління в Ук -
раїні» (2003, у співав торстві), «Інсти тут імпічмен ту: Порівняль ний політи ко-
пра во вий аналіз» (2004, у співав торстві), «Де мо кратія і регіональ на еліта:
політи ко-пра вові про бле ми вла ди в сто лиці Ук раїни – місті Києві» (2005, у
співав торстві), «Політи ка, пра во і вла да в кон тексті транс фор маційних про -
цесів в Ук раїні» (2006, у співав торстві), «Пра во ве за без пе чен ня інфор маційної
діяль ності в Ук раїні» (2006, у співав торстві), «Дер жа ва і гро ма дянсь ке
суспільство в Ук раїні: про бле ми взаємодії» (2007, у співав торстві), «Пра ва лю -
ди ни в сфері ви ко нав чої вла ди» (2007, у співав торстві), «Політич на си с те ма
для Ук раїни: істо рич ний досвід і вик ли ки су час ності» (2008, у співав торстві),
«Мов на си ту ація в Ук раїні та шля хи не конфліктно го розв’язан ня мов них про -
блем» (2008, у співав торстві), «Політич на відповідальність: суть, оз на ки, особ -
ли вості» (2009, у співав торстві), «Адміністра тив но-те ри торіаль на ре фор ма в
Ук раїні: політи ко-пра вові про бле ми» (2009, у співав торстві), «Пра вові за са ди
фор му ван ня та роз вит ку ген дер но го се ре до ви ща в Ук раїні» (2010, у співав -
торстві), «Де мо кра тичні за са ди дер жав но го уп равління та адміністра тив не
пра во» (2010, у співав торстві), «Пра вові за са ди дер жав ної ет но національ ної
політи ки в Ук раїні» (2011, у співав торстві), «Ре фор му ван ня адміністра тив но-
те ри торіаль но го ус т рою: ук раїнський та за рубіжний досвід» (2011, у співав -
торстві), «Пра во ве за без пе чен ня дер жав но го су ве реніте ту Ук раїни» (2011, у
співав торстві); інших ви дань: «Порівняль не пра во знав ст во. Порівняль на
політо логія: Бібліог рафічний по каж чик» (2002, у співав торстві), «Інфор -
маційне за ко но дав ст во: В 6 т.» (2005, у співав торстві); «Ет но національ ний
вимір гло балізаційних вик ликів для Ук раїни: На уко ва до повідь» (2008, у
співав торстві); «Кон сти туції і кон сти туційні ак ти Ук раїни. Історія і су часність:
Збірник» (2006; 2-е вид. – 2008, 3-є вид. – 2011); «Політо логія: На вчаль но-ме -
то дич ний посібник» (2003, у співав торстві; 2-е вид. – 2006 р.); «Інфор маційне
за ко но дав ст во Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар» (2006, у співав -
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торстві); «Соціаль но-еко номічний стан Ук раїни: наслідки для на ро ду та дер -
жа ви: Національ на до повідь» (2009, у співав торстві); «За со би по до лан ня кри -
зо вих явищ у си с темі дер жав но го уп равління: світо вий досвід і Ук раїна:
Науко ва за пи с ка» (2011, у співав торстві); «Пра вові ме ханізми вре гу лю ван ня
ет но політич них конфліктів в Ук раїні: На уко ва за пи с ка» (2011, у співав торстві);
«Кон сти туція Ук раїни: На уко во-прак тич ний ко мен тар» (2011, у співав торстві);
«Пра вові ме ханізми за без пе чен ня соціаль ної легіти мації суспільно-політич -
них пе ре тво рень в Ук раїні: На уко ва за пи с ка» (2011, у співав торстві). 

Де сят ки ко лек тив них та індивіду аль них мо но графій, інших на уко вих ви -
дань опубліко ва но за її ре дакцією. Во на ста ла за снов ни ком на уко вої шко ли
пра во вої політо логії у Національній ака демії на ук Ук раїни; під на уко вим керів -
ництвом Іри ни Олексіївни за хи ще но 10 док торсь ких і 22 кан ди датсь ких ди сер -
тацій з політич них та юри дич них на ук.

Про тя гом ба га ть ох років Іри на Олексіївна є го ло вним ре дак то ром збірни ка
на уко вих праць «Дер жа ва і пра во». Під її керівництвом це ви дан ня бу ло ре -
анімо ва не, во но ста ло ви пу с ка ти ся ре гу ляр но, бу ло виз на не фа хо вим на уко вим
ви дан ням, йо го об сяг прин ци по во зріс. Ви со ка на уко ва і ви дав ни ча якість цьо -
го збірни ка по сту по во зро би ла йо го од ним з най пре с тижніших періодич них
юри дич них і політо логічних ви дань країни. І. О. Кресіна є та кож за ступ ни ком
го ло вно го ре дак то ра на уко вих жур налів «Порівняль но-пра вові досліджен ня»
та «Су до ва апе ляція», чле ном ред ко легій на уко вих збірників і ча со писів «Пра -
во ва дер жа ва», «Політич ний ме недж мент», «Ви бо ри та де мо кратія», «Політо -
логічні і соціологічні студії» та ін.

Іри на Олексіївна – не ли ше ви дат ний ака демічний вче ний, а ще й прак ти -
ку ю чий політо лог і юрист. У 2006–2010 рр. во на пред став ля ла Ук раїну в
Комітеті Ра ди Євро пи з пи тань за хи с ту національ них мен шин. Бу ла чле ном
Ради з ет но національ ної політи ки при Пре зи ден тові Ук раїни (2006–2010),
Міжвідо мчої ро бо чої гру пи з пи тань про тидії ксе но фобії, міжетнічній та
расовій не тер пи мості (2007–2010), ро бо чої гру пи з підго тов ки щорічних
Послань Пре зи ден та Ук раїни до Вер хов ної Ра ди Ук раїни «Про внутрішнє і
зовнішнє ста но ви ще Ук раїни» (2007–2010), Міжвідо мчої ро бо чої гру пи з роз -
роб ки за ко но дав ст ва Ук раїни з ет но національ ної політи ки Міністер ст ва
юстиції Ук раїни та Держ ком нац релігій.

Ре зуль та том ак тив ної участі Іри ни Олексіївни у за ко но творчій ро боті ста ли
підго тов лені нею у співав торстві за ко но про ек ти «Про Кон цепцію дер жав ної
ет но національ ної політи ки Ук раїни», «Про су час ну мо дель адміністра тив но-
те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни», «Про національні мен ши ни в Ук раїні»,
«Кон цепція гу манітар но го роз вит ку Ук раїни на період до 2020 ро ку» та ін. Во -
на здійсню ва ла та кож на уко ву ек с пер ти зу чис лен них міжна род них угод, за ко -
но про ектів, про ектів інших нор ма тив них актів.

Іри ну Олексіївну відзна че но низ кою дер жав них та відо мчих на го род, се ред
яких: Ор ден кня гині Оль ги ІІІ сту пе ня (2012), По чес на Гра мо та Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни (2002), По дя ка Прем’єр-міністра Ук раїни (2010), По чес на Гра мо та
Кабіне ту Міністрів Ук раїни (2009), Премія імені Яро сла ва Му д ро го НАПрН
Ук раїни (2004), По чес на відзна ка Дер жав ної су до вої адміністрації Ук раїни
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(2009), По чес на гра мо та ВАК Ук раїни (2009), По чес на відзна ка Міністер ст ва
сім’ї, мо лоді та спор ту (2007), по чес не зван ня «Відмінник освіти Ук раїни»
(2002).

Ко лек тив Інсти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни від
усієї душі вітає Вас, Іри но Олексіївно! Здо ров’я, натх нен ня, на сна ги!

ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НА РО Д ЖЕН НЯ 
ЧЛЕ НА-КО РЕ С ПОН ДЕН ТА

НАЦІОНАЛЬ НОЇ АКА ДЕМІЇ ПРА ВО ВИХ НА УК УК РАЇНИ
В. П. НА ГРЕ БЕЛЬ НО ГО

23 січня 2013 р. ви пов ни ло ся шістде сят років відо мо му ук раїнсько му пра -
во знав цю і ор ганіза то ру юри дич ної на уки, за ступ ни ку ди рек то ра Інсти ту ту
дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни, кан ди да ту юри дич них
наук, чле ну-ко ре с пон ден ту Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, ла у -
ре а ту Дер жав ної премії Ук раїни в га лузі на уки і техніки, за слу же но му юри с -
тові Ук раїни Во ло ди ми рові Пе т ро ви чу На гре бель но му.

В. П. На гре бель ний на ро див ся в селі Крилівка Ан д рушівсько го рай о ну Жи -
то мирсь кої об ласті у сім’ї кол госпників. У 1972 році закінчив Жи то мирсь кий
ав то мобільно-шля хо вий технікум, у 1972–1974 рр. пе ре бу вав на військовій
службі в Зброй них си лах СРСР у За бай кальсь ко му військо во му ок рузі.

Тру до ву діяльність роз по чав в Інсти туті дер жа ви і пра ва АН УРСР (те пер –
Інсти тут дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни) з 1 серп ня 1979 р.
після закінчен ня з відзна кою юри дич но го фа куль те ту Київсько го дер жав но го
універ си те ту ім. Т. Г. Шев чен ка.

В 1979–1983 рр. зай мав по са ди ста жи с та-дослідни ка, мо лод шо го на уко во -
го співробітни ка. Про тя гом 1984–1990 рр. пра цю вав уче ним се к ре та рем Інсти -
ту ту. В 1983 р. за хи с тив кан ди датсь ку ди сер тацію, в 1987 р. йо му бу ло при -
своєно вче не зван ня стар шо го на уко во го співробітни ка. Про тя гом
1990–1993 рр. на вчав ся у док то ран турі Інсти ту ту. У травні 1993 р. Пре зидією
НАН Ук раїни при зна че ний на по са ду за ступ ни ка ди рек то ра інсти ту ту з на уко -
вої ро бо ти, яку зай має до цьо го ча су. З 1998 ро ку очо лює Центр банківсько го
пра ва при Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни. В лю -
то му 2002 р. об ра ний чле ном-ко ре с пон ден том Національ ної ака демії пра во вих
на ук Ук раїни.

За ро ки на уко вої діяль ності В. П. На гре бель ний опубліку вав близь ко 400
на уко вих праць, у то му числі у за рубіжних ви дан нях. Се ред публікацій – од на
індивіду аль на мо но графія, співав тор ст во у 15 на уко во-по пу ляр них ви дан нях,
підруч ни ках та посібни ках, са мостійні розділи в 17 ко лек тив них мо но графіях,
близь ко 300 на уко вих ста тей, ре цензій то що.

В йо го на уко вих пра цях досліджу ють ся ор ганізаційно-пра вові про бле ми
дер жав но го ре гу лю ван ня і уп равління в еко номічній сфері пра во во го за без пе -
чен ня фор му ван ня рин ко вих відно син. Знач ну ува гу приділе но та кож
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досліджен ням ор ганізаційно-пра во вих форм інве с тиційної та підприємниць кої
діяль ності, аналізу пра во во го ре гу лю ван ня гос по дарсь ких відно син у су час них
умо вах, вив чен ню і роз робці юри дич них ас пектів фон до во го рин ку,
банківської діяль ності, зовнішньо е ко номічних відно син то що. Для цих праць
ха рак тер ним є си с тем ний підхід, за сто су ван ня порівняль но го та інших ме тодів
на уко вих досліджень.

В публікаціях В. П. На гре бель но го ос танніх років ос нов ну ува гу зо се ре д -
же но на про бле мах пра во во го ре гу лю ван ня відно син у сфері еко номіки, інве с -
тиційно го, енер ге тич но го, фінан со во го та банківсько го пра ва, за хи с ту та дер -
жав ної підтрим ки підприємництва, пи тан нях за ко но дав чо го за без пе чен ня
діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди в умо вах про ве ден ня адміністра тив ної ре -
фор ми в Ук раїні то що. Ре зуль та ти своїх на уко вих досліджень він не од но ра зо -
во до повідав на на уко вих кон фе ренціях, у то му числі міжна род них.

Свої те о ре тичні вис нов ки і прак тичні про по зиції В. П. На гре бель ний ре -
алізує у за ко но твор чо му про цесі, бе ре участь у ро боті комітетів Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни та ро бо чих груп з підго тов ки відповідних за ко но про ектів. Зо к ре ма,
він брав участь у роз робці за ко но про ектів: «Про енер гоз бе ре жен ня», «Про
тру бо провідний транс порт», «Про банківський кре дит», «Про наф ту і газ»,
«Про аль тер на тивні дже ре ла енергії», «Про арбітраж ний суд», «Про платіжні
си с те ми та пе ре каз гро шей в Ук раїні», «Про за хист еко номічної кон ку ренції»,
про ектів Бю д жет но го, Мит но го, Гос по дарсь ко го, Гос по дарсь ко го про це су аль -
но го і По дат ко во го ко дексів Ук раїни та ін.

Постійно за лу чається до роз роб ки інших пра во вих актів для ор ганів за ко -
но дав чої, ви ко нав чої і су до вої вла ди Ук раїни; бе ре участь у підго товці ек с перт -
них на уко во-пра во вих вис новків, про по зицій і ре ко мен дацій що до про ектів
актів Пре зи ден та Ук раїни, Кабіне ту Міністрів Ук раїни, ок ре мих цен т раль них
ор ганів ви ко нав чої вла ди, пра во охо рон них ор ганів то що.

Свою дослідниць ку ро бо ту В. П. На гре бель ний поєднує з ак тив ною на уко -
во-ор ганізаційною, пе да гогічною та на уко во-гро мадсь кою діяльністю. Він є
вче ним се к ре та рем Відділен ня еко логічно го, аг рар но го та гос по дарсь ко го пра -
ва Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни, за ступ ни ком го ло ви Все ук -
раїнської міжвідо мчої ко ор ди наційно-ме то дич ної ра ди з пра во вої освіти на се -
лен ня, чле ном на уко во-кон суль та тив ної ра ди при Ви що му гос по дарсь ко му суді
Ук раїни, чле ном ра ди Київської міської ор ганізації Со ю зу юристів Ук раїни, за -
ступ ни ком го ло вно го ре дак то ра щорічни ка на уко вих праць «Пра во ва дер жа -
ва», чле ном ре дакційних ко легій жур налів «Пра во Ук раїни» та «Дер жа ва і пра -
во». Підго ту вав 10 кан ди датів юри дич них на ук.

За ба га торічну ак тив ну участь у за ко но творчій діяль ності та знач ний осо -
би с тий вне сок у роз ви ток юри дич ної на уки, підго тов ку на уко вих кадрів у
жовтні 1997 р. В. П. На гре бель но му при своєно по чес не зван ня «За слу же ний
юрист Ук раїни». Він є ла у ре а том Дер жав ної премії Ук раїни в га лузі на уки і
техніки (2004 р.), на го ро д же ний ор де ном «За за слу ги» ІІІ сту пе ня (2009 р.),
Гра мо тою Вер хов ної Ра ди Ук раїни (2003 р.), По чес ною гра мо тою Вер хов ної
Ра ди Ук раїни (2008 р.). По чес ною гра мо тою Кабіне ту Міністрів Ук раїни
(1999 р.). В 1986 р. за цикл робіт з про блем дер жав но го уп равління у сфері аг -
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ро про мис ло во го ком плек су удо с тоєний ме далі з премією для мо ло дих вче них
АН Ук раїни; ла у ре ат премії імені Яро сла ва Му д ро го (2009 р.), ла у ре ат 1-го і 
3-го щорічних кон курсів Спілки юристів Ук раїни на кра ще юри дич не мо но -
графічне ви дан ня (1998 і 2000 рр.).

Ко ле ги та учні щи ро віта ють Во ло ди ми ра Пе т ро ви ча На гре бель но го з
ювілеєм, зи чать йо му міцно го здо ров’я на довгі ро ки, ща с тя, до б ро бу ту, по -
даль ших твор чих успіхів і натх нен ня.

ПРИВІТАН НЯ ПРО ФЕ СО РОВІ В. Н. ДЕ НИ СО ВУ
ІЗ 75-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ

На прикінці ми ну ло го ро ку в Інсти туті дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко -
го НАН Ук раїни відбу ла ся виз нач на подія. 25 груд ня 2012 р. один з най ша но -
ваніших співробітників Інсти ту ту – док тор юри дич них на ук, про фе сор
В. Н. Де ни сов – відсвят ку вав свій 75-річний ювілей. Крім то го, у 2012 році ви -
пов ни ло ся 50 років йо го на уко вої діяль ності. 

У зв’яз ку з цією подією ко лек тив Інсти ту ту шле най щиріші привітан ня ша -
нов но му ювіля рові і вис лов лює вдячність за йо го ба га торічну плідну пра цю на
ко ристь Інсти ту ту. Вне сок про фе со ра В. Н. Де ни со ва в роз ви ток Інсти ту ту дер -
жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни є не за пе реч ним. Співробітни -
ки Інсти ту ту досі з теп ло тою зга ду ють, як у 1970–1973 ро ках В. Н. Де ни сов
пра цю вав уче ним се к ре та рем Інсти ту ту і з при та ман ною йо му інтелігентністю
та делікатністю на ла го д жу вав адміністра тив ну ро бо ту ус та но ви. Од нак най -
повніше та лант на уков ця та керівни ка В. Н. Де ни со ва про явив на по саді
завіду ва ча відділу міжна род но го пра ва та порівняль но го пра во знав ст ва Інсти -
ту ту. Очо лю ю чи близь ко трид ця ти років відділ міжна род но го пра ва та
порівняль но го пра во знав ст во, про фе сор В. Н. Де ни сов втілив стан дар ти сво го
вчи те ля – ака деміка В. М. Ко рець ко го, зба га тив їх і пе ре тво рив цей відділ
Інсти ту ту на провідний осе ре док на уко вої дум ки у сфері міжна род но го пра ва
та порівняль но го пра во знав ст ва в Ук раїні. На укові праці відділу відомі не ли -
ше в нашій країні, а й за кор до ном. 

Про фе сор В. Н. Де ни сов ши ро ковідо мий і як юрист-прак тик, ко т рий зро -
бив знач ний вне сок у ста нов лен ня Ук раїни як суб’єкта міжна род но го пра ва та
міжна род них відно син. Так, він був чле ном де ле гації Ук раїни на трьох сесіях
Дип ло ма тич ної кон фе ренції з роз вит ку міжна род но го гу манітар но го пра ва, що
за сто со вується у період зброй них конфліктів (м. Же не ва: 1974, 1975, 1977 ро -
ки). У 1975–1976 ро ках зай мав ся дослідниць кою ро бо тою у Центрі прав лю ди -
ни ООН (м. Же не ва) та у Школі східних і аф ри кансь ких досліджень Лон донсь -
ко го універ си те ту. У 1978 р. як пред став ник Ук раїнської РСР брав участь у
семінарі ООН з пи тань національ них та місце вих ус та нов, що зай ма ють ся пра -
ва ми лю ди ни (м. Же не ва). У 2004–2005 рр. у складі де ле гації Ук раїни брав
участь в ро боті Спеціаль ної комісії що до юри с дикції виз нан ня та за без пе чен -
ня ви ко нан ня іно зем них су до вих рішень із цивільних та ко мерційних справ Га -
азь кої кон фе ренції з міжна род но го при ват но го пра ва та в ос та точ но му прий -
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нятті та підпи санні на цій Кон фе ренції відповідної Га азь кої кон венції, а у
2004 р. – у ХХІІІ сесії Комісії зі збе ре жен ня морсь ких жи вих ре сурсів Ан тарк -
ти ки (м. Го барт, Ав ст ралія). З 2008 р. він бе ре участь у ро бочій групі з пи тань
навігаційно-гідро графічно го за без пе чен ня без пе ки мо ре плав ст ва Підкомісії з
пи тань функціону ван ня Чор но морсь ко го фло ту РФ та йо го пе ре бу ван ня на те -
ри торії Ук раїни Ук раїнсько-Російської міждер жав ної комісії.

Важ ли ви ми віха ми жит тя про фе со ра В. Н. Де ни со ва ста ло здо бут тя сту пе -
ня док то ра юри дич них на ук, от ри ман ня зван ня про фе со ра, а зго дом – чле на-
ко ре с пон ден та Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни та ака деміка Ук -
раїнської ака демії політич них на ук, а та кож на го ро д жен ня низ кою дер жав них
відзнак та на го род, зо к ре ма премією НАН Ук раїни ім. М. П. Ва си лен ка за цикл
праць «Міжна род не пра во і світо вий пра во по ря док: по шук мо де лей пра во во го
роз вит ку» (1992), по че сним зван ням За слу же но го діяча на уки і техніки Ук раї -
ни (1999), Дер жав ною премією Ук раїни за участь у підго товці ба га то том ної
Юри дич ної ен цик ло педії (2004), премією імені Яро сла ва Му д ро го за участь у
підго товці 10-том ної «Ан то логії ук раїнської юри дич ної дум ки», а са ме за
підго тов ку її 8-го то му «Міжна род не пра во» (2005). Од нак найбільше за до во -
лен ня Во ло ди мир На умо вич завжди от ри му вав від на по лег ли вої праці, вда ло
підібра но го на уко во го сло ва та гли бо ко по да но го на уко во го ма теріалу.

Про фе сор В. Н. Де ни сов – ба га то г ран на осо бистість. Йо го на укові інте ре -
си завжди бу ли ба га то пла но ви ми й охоп лю ва ли ши ро кий діапа зон пи тань те -
орії та історії міжна род но го пра ва, пра ва міжна род ної без пе ки, міжна род но го
гу манітар но го пра ва, порівняль но го пра во знав ст ва то що. За вдя ки гли бо ким
знан ням історії, те орії дер жа ви і пра ва, ге о політи ки, зовнішніх зно син Во ло ди -
мир На умо вич є ціка вим співбесідни ком, та ла но ви тим лек то ром і ча с то – не -
замінним по рад ни ком. На укові праці про фе со ра В. Н. Де ни со ва вже дав но слу -
гу ють ета ло ном дослідниць кої ро бо ти. Вар то зга да ти ос новні мо но графічні
праці, що вий ш ли з-під пе ра про фе со ра В. Н. Де ни со ва і по пов ни ли юри дич -
ну на уку Ук раїни: «Объ е ди нён ная Ре с пуб ли ка Тан за ния. Очерк ста нов ле ния и
раз ви тия на ци о наль ной го су дар ст вен но с ти» (К., 1969 р.); «Ре с публіка Замбія
(на рис дер жав но-політич но го роз вит ку)» (К., 1971 р.); «Си с те мы пра ва раз ви -
ва ю щих ся стран. Ста нов ле ние и раз ви тие на ци о наль ных си с тем пра ва стран
Аф ри ки, ос во бо див ших ся от бри тан ско го ко ло ни а лиз ма» (К., 1978 р.); «Пра во -
вые ас пек ты ра зо ру же ния в ра кет но-ядер ную эру» (К., 1990 р.).

Співробітни ки Інсти ту ту зна ють про фе со ра В. Н. Де ни со ва як інтелігент -
ну, гли бо ко освіче ну на ту ру, без ком промісну в на уці та чуй ну в житті і ба жа ють
йо му міцно го здо ров’я, ду шев но го спо кою, до стой них учнів та по даль ших
успіхів у роз бу дові вітчиз ня ної юри дич ної на уки. Ша нов ний Во ло ди ми ре На -
умо ви чу, не хай Ва ша спра га до на уко во го по шу ку ніко ли не бу де вга мо ва на!

Ко лек тив Інсти ту ту дер жа ви і пра ва
ім. В. М. Ко рець ко го НАН Ук раїни
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ДО 55-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Й 30-РІЧЧЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І. Б. УСЕНКО

На початку 2012 року відзначив ювілей відомий український правознавець,
визнаний фахівець у сфері історії держави і права та правових вчень Ігор
Борисович УСЕНКО.

Професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2004 р.) І. Б. Усенко плідно працює на ниві історико-
правової науки вже більше чверті століття. За багаторічну наукову, педа гогічну
і законотворчу діяльність він нагороджений вищою відомчою відзнакою Міні -
стерства освіти і науки України – знаком «Василь Сухо млинський» (2006 р.),
Почесною грамотою Верховної Ради України (2004 р.), Почесними грамотами
Президії НАН України, Головархіву України, Спілки юристів України,
Почесною відзнакою Київського міського голови; йому присуджувалися премії
ім. М. П. Василенка НАН України (1994 р.), премії ім. Ярослава Мудрого
Академії правових наук України та Національної юри дичної академії України
ім. Ярослава Мудрого (2005 р.). Не раз відзначався багатьма відзнаками
міністерств, відомств і громадських організацій України (Держкомархівів
України, Служби безпеки України, Спілки юристів України тощо). Він був
визнаний лауреатом конкурсу Спілки юристів України на краще професійне
досягнення «Юрист року 2001» у номінації «юрист – науковий співробітник».

Усенко Ігор Борисович народився 4 квітня 1957 р. у м. Києві в сім’ї юриста-
правоохоронця. У 1977–1982 рр. навчався на юридичному факультеті
Київського університету ім. Тараса Шевченка, а в 1982–1985 рр. – в аспіран -
турі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

З листопада 1985 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Ко рець -
кого НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового
співробітника (з 1987 р.), старшого наукового співробітника (з 1990 р.), завіду -
вача відділу історико-політологічних досліджень держави і права України
(з 1997 р.), завідувача відділу історико-правових досліджень (з 2003 р.). 

Після проголошення державної незалежності України входив до Україн -
ської комісії з питань правничої термінології при Президентові України та
багатьох інших науково-консультативних, науково-методичних та експертних
рад, був членом редколегії ряду юридичних, історичних і педагогічних
періодичних видань. З 1991 р. – позаштатний науковий консультант Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Брав участь в робочих групах по мовно-термінологічній експертизі тексту
Конституції України та по розробленню проектів Основ законодавства України
про охорону здоров’я, Законів України «Про Службу безпеки України», «Про
державну таємницю», «Про Раду національної безпеки і оборони України»,
«Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»,
«Про Національний архівний фонд і архівні установи» тощо (всього понад
двадцяти законопроектів). Був одним з авторів офіційного перекладу тексту
Конституції України російською мовою. За роботу по термінологічній експер -
тизі (остаточному редагуванню) Конституції України у липні 1996 р. в числі
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групи народних депутатів і провідних правознавців України був удостоєний
звання «Почесний магістр права Центру правничих студій Київського націо -
нального університету ім. Тараса Шевченка і Української правничої фундації».

Основною сферою наукової діяльності вченого на сучасному етапі є історія
держави і права України, історія української юридичної науки, проблеми зако -
но давчої техніки та української юридичної термінології, науково-методичне
забезпечення правової освіти школярів. Опублікував понад 1000 наукових
праць, серед яких понад 30 індивідуальних та колективних монографій,
підручників, навчальних посібників та інших великих праць. 

І. Б. Усенко є визнаним фахівцем у галузі історії держави і права України й
заслужено вважається фундатором київської наукової школи істориків права, а
очолюваний ним відділ став визнаним в Україні центром історико-правових
досліджень. Протягом останніх років правознавець став ініціа тором започат -
кував такі нові напрями історико-правової науки як юридична біографістика,
юридична історіографія та юридичне джерело знавство.

Зараз під керівництвом вченого здійснюється велика робота по створенню
фундаментальної багатотомної «Історії українського права». Його праці вико -
ристовуються в навчальному процесі практично в усіх провідних юридичних
закладах України й відзначаються високим індексом цитування.

Одним з перших І. Б. Усенко почав опрацьовувати питання про юридичний
механізм репресій періоду сталінщини, створювати об’єктивну картину діяль -
ності радянських органів державної безпеки. Підготовлена під його редакцією
(у співпраці з О. М. Мироненком) колективна монографія «Правова ідеологія і
право України на етапі становлення тоталітарного режиму. 1929–1941»
(К., 2001) є першою і досі єдиною у вітчизняній науці великою юридичною
працею, присвяченою цьому періоду радянської державності.

Особливо слід відзначити заслуги І. Б. Усенка у розвитку правової освіти
школярів. За його редакцією вийшов і перший в Україні підручник для школи
з «Основ правознавства», який витримав два видання і був перекладений
російською, румунською і угорською мовами. Був він й ініціатором створення
та керівником авторського колективу першої (і досі єдиної) в Україні книги для
вчителя «Конституція України і основи правознавства в школі» (К., 1999), та
ряду інших навчально-методичних видань. 

Вчений веде активну науково-педагогічну роботу, зокрема підготував
15 кандидатів юридичних наук, більшість з яких сьогодні вже є визнаними
фахівцями зі своєї проблематики.

Науковець також бере активну участь у діяльності ряду громадських об’єд -
нань. Він – співзасновник і перший віце-президент Міжнародної асоціації
істориків права (МАІП) з часу її утворення – потужної міжнародної організації
наукової громадськості, що об’єднує провідних істориків права, та аналогів
якій до сьогодні немає на пострадянському просторі.

Він також є співзасновником Українського біографічного Товариства, член
Української секції Міжнародного товариства прав людини, Спілки юристів
України, Української правничої фундації, Спілки архівістів України, Україн -
ської асоціації міжнародного права.
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Його життєвий шлях сповнений невтомною працею, прагненням
духовного й наукового поступу та втіленням новаторських ідей. Глибинними
рисами його характеру є цілеспрямованість, наполегливість, постійне прагнен -
ня самовдосконалення, поєднання принциповості й толерантності. 

У своїх наукових працях він завжди обстоює громадянську позицію, засно -
вану на принципах людяності, патріотизму, вдумливого та дбайливого став -
лення до історичного досвіду та наукових надбань попередників. Вченому
належить незаперечний науковий пріоритет в опрацюванні історії наукових
досліджень у Всеукраїнській (Українській) Академії наук. Значною мірою
завдя ки його зусиллям відбулася громадська, наукова і юридична реабілітація
академіків М. П. Василенка, О. О. Малиновського, Ф. В. Тарановського, від -
нов лена історична справедливість щодо десятків інших правознавців, які були
репресовані або штучно викреслені з історії вітчизняної науки. Він є одним з
основних ініціаторів створення і авторів-упорядників унікального видання –
десятитомної «Антології української юридичної думки», яка стала настільною
книгою для фахівців і широкого загалу.

Ігоря Борисовича поважають і цінують як толерантну, далекоглядну та
щиру людину, тактовного й мудрого вихователя молодих науковців, – сильну
особистість, вірного товариша й колегу. 

Щиро вітаємо Вас, шановний Ігоре Борисовичу, з 55-річчям і зичимо Вам
доброго здоров’я, творчих успіхів на науковій ниві та щастя в особистому
житті.

Дирекція Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

Науковці відділу історико-правових досліджень
Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

Редакція журналу «Правова держава»

599Наші ювіляри



КУЧЕРЕНКО Ірина Миколаївна
(13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.)

13 липня 2012 року на 56-му році пішла з життя Кучеренко Ірина Миколаїв -
на – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, провідний
науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України.

Ірина Миколаївна Кучеренко народилася 13 грудня 1956 року у м. Києві у сім’ї
робітників. Після закінчення у 1974 р. середньої школи № 8 м. Києва розпочала
свою трудову діяльність у правоохоронних органах – працювала секретарем про-
куратури Жовтневого району м. Києва, завідуючою канцелярією прокуратури
Московського району м. Києва, інспектором Міністерства внутрішніх справ УРСР.

З 1976 р. по 1982 р. навчалася на юридичному факультеті Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка, закінчивши який, отримала диплом з відзна-
кою за спеціальністю правознавство, кваліфікація – юрист.

Після закінчення навчання працювала стажистом народного судді Мінського
районного народного суду м. Києва, нотаріусом Київської нотаріальної контори
№ 1, консультантом відділу юстиції Київського міськвиконкому.

З 1985 р. і до останніх днів І.М. Кучеренко працювала в Інституті держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України (АН УРСР). З січня 1985 р. до листопада
1990 р. – на посаді молодшого наукового співробітника, з 1990 р. по 1993 р. – на
посаді наукового співробітника, з 1993 р. до 2005 р. – на посаді старшого науково-
го співробітника, з квітня 2005 р. і до останніх днів – на посаді провідного науко-
вого співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1989 р. вона успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій
вченій раді при Харківському юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського на
тему «Жилищные правоотношения в жилищном строительном кооперативе» і про-
довжила дослідження проблем житлового законодавства, розпочаті в Інституті
такими вченими, як Т.М.Лісниченко, С.Н.Ландкоф.

Праці І.М. Кучеренко, присвячені правовим проблемам житлової кооперації,
будівництва житла, права власності на житло та його спадкування, надруковані в
провідних юридичних виданнях, монографіях та довідниках, стали підґрунтям для
сучасних досліджень молодих науковців. І хоча коло інтересів І.М. Кучеренко не
обмежувалося проблемами житлового права, вона до останнього часу виступала з
пропозиціями про удосконалення житлового законодавства шляхом експертної
оцінки законопроектів з організаційно-правового забезпечення реалізації держав-
ної житлової політики України, праці в робочих групах з підготовки проекту ЖК
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України, проведення теоретичних досліджень. Крім цього, І.М. Кучеренко була
неперевершеним радником зі спірних житлових питань – надавала допомогу дру-
зям, науковим співробітникам не тільки Інституту, в якому працювала, а й інших
установ НАН України. Ніколи не відмовляла в наданні висновків з цих питань гро-
мадянам, що звертались із запитами до Інституту.

З початку 90-х років минулого століття І.М. Кучеренко творчо працюа над зако-
нопроектами щодо визначення класифікації юридичних осіб, врегулювання ство-
рення, діяльності та припинення юридичних осіб. Вона стояла біля витоків ста-
новлення системи законодавства про юридичні особи, працюючи над проектами
Законів «Про підприємства в Українській РСР», «Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)», «Про господарські товариства»,
«Про державні унітарні підприємства», «Про акціонерні товариства», «Про корпо-
ратизацію комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теп-
лопостачання та водовідведення», над проектом ЦК України, Класифікатором
організаційно-правових форм господарювання та законопроектами щодо удоско-
налення названих та інших нормативно-правових актів.

Новаторські підходи у науці та законотворчій діяльності, ґрунтовне знання віт-
чизняного законодавства та законодавства пострадянських країн дозволили
І.М. Кучеренко втілити на практиці мрію про власну консалтингову фірму.
Створена нею у 1991 р. Приватна науково-інформаційна юридична фірма
«Інюрком» стала однією з перших в Україні, яка надавала правову допомогу фізич-
ним та юридичним особам з питань застосування цивільного, цивільного проце-
суального, господарського, сімейного законодавства. Якість роботи І.М. Кучеренко
як підприємця неодноразово відзначалася подяками Київського міського голови та
Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва.

Активно працюючи у науці цивільного права, глибоко вивчаючи наукові праці
класиків цивілістики, відслідковуючи новітні дослідження вітчизняних науковців,
беручи активну участь в законотворчій роботі, здійснюючи викладацьку діяльність
та займаючись юридичною практикою, у 2004 році Ірина Миколаївна захищає
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему
«Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права».

І.М. Кучеренко багато сил віддала викладацькій роботі та підготовці науково-
педагогічних кадрів. Її лекції пощастило відвідувати студентам Київського універ-
ситету права НАН України, Хмельницького університету управління та права,
Київського університету туризму, економіки і права. Багато зі студентів у подаль-
шому підготували та захистили кандидатські дисертації під керівництвом
І.М. Кучеренко. Згадуючи лекції Ірини Миколаївни, учні зазначають, що вони буду-
валися не тільки з огляду на необхідність викладення засад цивільного та підпри-
ємницького права, а й у зв’язку з вимогами практики, потребами життя, з критич-
ним підходом до усталених понять у науці, прогалин та суперечностей законодав-
ства.

За період своєї наукової діяльності нею була підготовлена плеяда науковців –
19 кандидатів юридичних наук, які працюють у провідних навчальних закладах,
наукових установах, органах державної влади. Доброзичливі, дружні та ділові від-
носини між Учителем і учнями зберігалися до останнього дня життя Ірини
Миколаївни. Та й Ірина Миколаївна завжди  і доречно згадувала своїх вчителів най-
теплішими словами, серед яких називала імена Т.М. Лісниченко, С.Н. Ландкофа,
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П.Д. Індиченка, Є.Ф. Мельник, Д.В. Бобрової, Л.К. Воронової, О.Г. Дріжчану,
О.А. Підопригори, М.Й. Штефана, В.З. Янчука, В.Л. Мунтяна, Я.М. Шевченко.

Науковий, викладацький та практичний досвід Ірини Миколаївни став у нагоді
багатьом її учням та колегам. Ірина Миколаївна постійно виступала офіційним
опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та
доктора юридичних наук. Десять років вона сумлінно виконувала обов’язки вчено-
го секретаря спеціалізованої вченої ради при Інституті держави і права імені
В.М. Корецького НАН України. Крім цього, була членом декількох спеціалізованих
вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

За період наукової діяльності Ірина Миколаївна написала близько 140 наукових
праць, серед яких індивідуальна монографія, розділи та глави у колективних
монографіях, науково-практичних коментарях, довідникових та енциклопедичних
виданнях тощо. І.М. Кучеренко багаторазово ставала лауреатом премій на краще
юридичне видання у номінаціях «Юридичний довідник», «Юридичні колективні
монографічні видання», «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові
видання в галузі права» за конкурсом, оголошеним Спілкою юристів України,
Лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за підготовку та видання підручників
для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти за конкурсом, ого-
лошеним НАПрН України і Національною юридичною академією України
ім. Ярослава Мудрого.

За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української дер-
жавності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина Ірині Миколаївні у 2009 році Указом
Президента України було присвоєно високе звання Заслуженого юриста України, а
у 2011 році було присвоєне почесне звання професора.

У нашій країні постать Ірини Миколаївни відома і знана як серед наукової гро-
мадськості, так і в колі юристів-практиків, державних службовців, підприємців, які
досягли професійної майстерності завдяки їй.

Ірина Миколаївна була людиною освіченою, шанованою, мала сміливість та
наполегливість у науковій творчості. Друзі, колеги, рідні Ірини Миколаївни знали
її не тільки як надійного і доброзичливого товариша, високоморального і принци-
пового, вимогливого і справедливого колегу, але і як завзятого альпініста, гостин-
ну господиню, вірну дружину, турботливу доньку, сестру та тітку.

Майже рік, що минув з дня смерті Ірини Миколаївни, показав, як не вистачає
друзям, колегам та рідним цієї неперевершено порядної, чесної, мудрої та доброї
людини.

Світла їй пам’ять.

Від імені друзів, колег, учнів Морозова С.Є.
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