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Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО,
академік НАН України

УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
У СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ*
Сучасний парламентаризм є надбанням загальносвітової цивілізації. Рівень
його розвитку в різних країнах і в різні періоди неоднаковий. У цьому зв’язку
періодично відбуваються дискусії про кризу парламентаризму в цілому і в окремих країнах. Нагадаю у цьому контексті слова К. Поппера: демократія – це
не найдосконаліший засіб управління, але нічого кращого людство не вигадало. Тому не відмова від парламентаризму, а його вдосконалення – ось першорядне завдання як теорії, так і практики.
В Україні теж є кризові явища у розвитку парламентської демократії. При
цьому вони мають конституційний характер. Більшістю провідних політичних
сил визнано, що чинна Конституція України 1996 р. вже не відповідає сучасним вимогам.
У цьому зв’язку Президент України в середині 2012 р. утворив Конституційну Асамблею зі 100 провідних фахівців-конституціоналістів, яку очолив
перший Президент України Л. М. Кравчук. Перед нею поставлено завдання
підготувати проект Закону про внесення змін до чинної Конституції, тобто
нову редакцію Основного Закону з урахуванням як національного, так і міжнародного досвіду.
До роботи цієї Асамблеї залучено провідних правознавців Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. При цьому від самого початку ми зіткнулися з низкою проблем, у тому числі щодо майбутнього конституційно-правового регулювання українського парламентаризму.
Перша проблема – це проблема формування українського парламенту –
Верховної Ради України. Згідно з Конституцією України та новим Законом
«Про вибори народних депутатів України» вибори народних депутатів, що
відбулися в жовтні 2012 р., пройшли за змішаною мажоритарно-пропорційною
системою.
* В основу цієї статті покладено виступ автора на Міжнародному парламентському
форумі «Сучасний парламентаризм і майбутнє демократії» (Москва, грудень 2012 р.).
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Для нас це не перший досвід. За період незалежності ми випробували всі
відомі в світі виборчі системи – від повністю мажоритарної до змішаної, потім
повністю пропорційної і, нарешті, знову застосували змішану виборчу систему.
У результаті цих виборів ми без помітних порушень законодавства обрали
225 депутатів парламенту за пропорційною системою, але мали проблеми з
мажоритарниками. По п’яти мажоритарних округах ЦВК України визнала вибори недійсними в силу неможливості встановлення їх результатів.
Повторні вибори по цих округах буде проведено в 2013 р. Таким чином, новообрана Верховна Рада України розпочала свою роботу не в повному складі
маємо 445 депутатів, а не 450, як це передбачено Конституцією.
Те, що сталося, активізувало прихильників пропорційної системи. Вони
пропонують знову повернутися повністю до цієї системи виборів. Але мені
здається, що поспішати тут не слід. У світі трохи більш, ніж 50 держав застосовують пропорційну систему виборів, всі інші – мажоритарну чи змішану.
Збій з мажоритаркою в Україні, що стався, свідчить аж ніяк не про порочність самої системи, а про організаційні порушення і збої в організації виборів. Не слід забувати, що саме мажоритарна система сприяє створенню
стабільної системи управління і «відповідального» парламентаризму.
Друга проблема стосується професіоналізму новообраного парламенту.
Тут слід зазначити, що більшість його депутатів є представниками бізнесу та
олігархічних кланів; теорію парламентаризму вони не вивчали. Тільки близько 10 % депутатів мають юридичну освіту, тоді як в європейських країнах цей
показник становить 30–35 %. У цьому зв’язку є великі сумніви в тому, що
нинішнє скликання Верховної Ради України працюватиме ефективніше, ніж
попереднє.
Третя проблема – це проблема структури українського парламенту.
Відповідно до Конституції Верховна Рада України формується і діє на засадах
однопалатності.
Але у нас періодично дискутується питання про впровадження двопалатного парламенту. Ця ідея знайшла відображення і в декількох проектах Конституції України, які, щоправда, не були прийняті.
Відомо, що сучасний бікамералізм має як свої плюси, так і мінуси. Але у
світі більшість парламентів є однопалатними. При цьому останнім часом має
місце тенденція перетворення двопалатних парламентів на однопалатні. Так
сталося в Греції, Данії, Португалії, Швеції та Угорщині.
На мій погляд, бікамералізм виправданий у федеративних державах (Росія,
США та ін.) Що ж до унітарних держав, до яких належить і Україна, то тут
немає достатніх доказів на користь запровадження двопалатного парламенту.
Бікамералізм ускладнює діяльність органу законодавчої влади, викликає штучне протистояння між палатами, уповільнює проходження законопроектів і
додатково бюрократизує законодавчий процес.
У силу цього за опитуваннями громадської думки переконаних прихильників впровадження двопалатного парламенту в Україні налічується не більше
25 %. Проти цього висловилися і учасники Всеукраїнського референдуму
2000 р.
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Четверта проблема стосується якості прийнятих українським парламентом законів. У радянський час в Україні діяло 26 законів та 13 кодексів.
Зараз кількість законів досягла 4 тисяч. Плюс діє понад тисячу міжнародних
актів, ратифікованих Верховною Радою України.
Але це не той випадок, коли кількість перетворюється в якість. Наше законодавство тільки умовно можна назвати системою. У ньому відображаються
не загальнонародні інтереси, а інтереси олігархічних кланів і груп. Воно суперечливе в своїй внутрішній структурі і декларативне за змістом. В деякі закони внесено по 50 і більше змін і доповнень. Причин тут багато. Головна з них
полягає в недостатньому професіоналізмі українського парламенту. В силу
цього не впроваджуються наукові основи законодавчого процесу, слабко просуваються кодифікаційні роботи, рідко використовується зарубіжний досвід у
цій сфері.
Візьмімо, наприклад, питання про якість законопроектів. У розвинених
країнах близько 80–90 % всіх законопроектів вносить до парламенту уряд1. У
нас тут лідирують народні депутати. При цьому законопроекти часто виявляються сирими, не проходять належної наукової експертизи.
Недоліки організаційного характеру нерідко зводять процес прийняття законів до порожньої формальності. В Конституції України, наприклад, прямо
записано, що голосування у Верховній Раді здійснюється депутатами особисто (стаття 84). Але голосування чужими картками набуло масового характеру.
За цих умов значну частину прийнятих Верховною Радою законів, за великим
рахунком, можна було б визнати неконституційними. А вся справа в тому, що
залишилося неврегульованим питання про відповідальність за порушення зазначеної конституційної норми. Звичайно, це питання більш широкої проблеми, пов’язаної з підвищенням ефективності інституту конституційної
відповідальності в цілому.
Таким чином, український парламентаризм розвивається в руслі сучасних
загальносвітових тенденцій, але з урахуванням національних економічних,
політичних та інших особливостей. Особливостей не тільки у певних здобутках, а й в недоліках. Є підстави вважати, що оновлена Конституція України
зміцнить правові основи організації та діяльності Верховної Ради як єдиного
органу законодавчої влади.
1. Чиркин В. Е. Сравнительное конституционное право. – М., 2011. – С. 319.
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РУКОПИСНА ПРАВНИЧА СПАДЩИНА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКА ДЕМІЇ
НАУК: ГІРКІ ВТРАТИ І АРХІВНІ ЗНАХІДКИ
Подаються відомості про праці правознавців Всеукраїнської Академії наук
(1918–1936), які з різних причин не були опубліковані і залишилися в рукописах. Звертається увага на ту частину рукописної спадщини Академії, яку дослідникам вже вдалося відшукати й увести до наукового обігу.
Ключові слова: Україна, історія юридичної науки, Всеукраїнська Академія наук, рукописна спадщина, архівні знахідки
Усенко И. Б. Рукописное юридическое наследие Всеукраинской Академии наук: горькие потери и архивные находки
Приводятся сведения о трудах правоведов Всеукраинской Академии наук
(1918–1936), которые по различным причинам не были опубликованы и остались в рукописях. Обращается внимание на ту часть рукописного наследия, которую исследователям уже удалось отыскать и ввести в научный оборот.
Ключевые слова: Украина, история юридической науки, Всеукраинская академия
наук, рукописное наследие, архивные находки.
Usenko I. B. Handwritten legal legacy of the All-Ukrainian Academy of Sciences: bitter 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 AllUkrainian Academy of Sciences that has already been discovered by researchers and included into scientific circulation.
Key words: Ukraine, history of legal science, All-Ukrainian Academy of Sciences,handwritten legacy, archive finds.

95-ти річчя від дня заснування Національної академії наук України є гарним приводом для того, щоб ще раз поглянути на здобутки довоєнної академічної юридичної науки під кутом зору їх затребуваності й використання в
сучасних наукових дослідженнях. Загалом є всі підстави стверджувати, що за
роки незалежності зусиллями багатьох дослідників творчий доробок правознавців Всеукраїнської Академії наук (ВУАН) вийшов з тіні штучного забуття
і нині активно вивчається та застосовується вченими-правниками різних наукових напрямів. Комплексна оцінка цьому доробку була дана у виданні «Академічна юридична думка»1. Звертаємо увагу читачів «Правової держави» також на відповідну узагальнюючу публікацію до 90-річчя Академії2.
Утім, традиційно творча спадщина ВУАН зводиться до тих матеріалів, які
були оприлюднені в академічних виданнях «Праці Комісії для виучування звичаєвого права України» (Вип. 1–3), «Праці Комісії для виучування історії
західноруського та українського права» (Вип. 1–6, 8), «Наукові досліди та
розвідки Комісії радянського права» (Вип. 1), «Записки соціально-економічно-
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го відділу (Т. 1–6). Крім того, у науковому обігу є низка монографічних, археографічних та інших юридичних праць, які побачили світ у рамках серії
««Збірник соціально-економічного відділу (№ 1, 11, 16, 26). Формально в цій
серії виходили і згадані вище «Праці» трьох академічних комісій. Окремі
розвідки історико-правового характеру були опубліковані в ювілейних збірках
на честь академіків Д. І. Багалія та М. С. Грушевського. У полі зору сучасних
дослідників перебувають також статті правознавців ВУАН в академічному часопису «Україна», фахових юридичних журналах «Вестник советской юстиции» та «Червоне право» і ще кілька публікацій у різних виданнях.
Проте наведене далеко не вичерпує всієї юридичної спадщини ВУАН і мета цієї статті привернути увагу до тих наукових досліджень, які не були вчасно опубліковані і лише нещодавно були віднайдені в архівних фондах, або ще
й досі перебувають у розшуку.
Наш огляд доцільно почати з найбільшої, як видається, втрати вітчизняної
юридичної науки – т. зв. головної книги академіка Б. О. Кістяківського, який
по праву може претендувати на титул найвідомішого українського правознавця всіх часів. Ще в 1994 р. російський вчений, фахівець у галузі історії філософії і соціології В. В. Сапов звернув увагу, що в останні роки свого життя
Б. О. Кістяківський підготував до друку працю під назвою «Право как предмет
научного познания»3. Про цю ж працю, але під іншою назвою, згадував у
своєму відомому біографічному нарисі й М. П. Василенко: «Тоді ж [1917 р. –
І. У.] він почав у Ярославлі друкувати нову велику роботу «Право и наука о
праве». Значна частина цієї книги була вже надрукована і збереглася аркушами в одному примірнику: а частина рукопису загинула під час повстання і пожежі. Таким чином книга залишилася без кінця»4.
В. В. Сапов не погодився з М. П. Василенком щодо загибелі праці і навів
цілком переконливі аргументи на користь того, що один її примірник мав залишитися у дружини вченого. Дослідник також знайшов документ, відповідно до
якого рукопис книги забрав з видавництва «Н. Тоцкий» – вірогідно, Микола
Максимович Тоцький, екстраординарний професор юридичного факультету
Київського університету в 1919 р., від 1921 р. – професор кафедри соціології
Ярославльського університету. Утім, майже за 20 років, які пройшли після
публікації розвідки В. В. Сапова, рукопис книги Б. О. Кістяківського чи хоча б
частину його відшукати не вдалося.
Масштабні втрати понесла українська юридична наука на початку 30-х
років, коли одна за одною закривалися правничі установи ВУАН, науковці
піддавалися гонінням, а «крамольні» книги знищувалися. Перелік цих знищених видань наводить Н. Д. Полонська-Василенко5. Серед них за своєю науковою значимістю передусім звертає на себе увагу 7-й випуск праць Комісії для
виучування історії західноруського і українського права, наклад якого не пройшов цензуру і був знищений в друкарні в 1930 р. Про зміст цієї праці та обставини її знищення згадують не лише Н. Д. Полонська-Василенко, а й член
Комісії для виучування історії західноруського і українського права, директор
академічного видавництва в 1929–1931 рр. Л. О. Окиншевич (Окіншевич)6.
Вони одностайні в тому, що підставою для затримки видання стало включення до збірки матеріалів заарештованого 20 січня 1930 р. академіка М. Є. Слаб-
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ченка. Окрім того, Л. О. Окиншевич звертає увагу, що в цьому випуску праць
мали друкуватися матеріали й іншого засудженого у справі «Спілки визволення України» – професора В. Д. Отамановського.
Обидва мемуаристи наводять дещо суперечливі відомості про зміст видання. Утім, нам вдалося знайти, а згодом і опублікувати достовірніше джерело
інформації – передмову академіка М. П. Василенка до згаданого видання7.
Центральне місце у збірці займала монографія (за визначенням Л. О. Окиншевича) або «великого розміру звідомлення» за наслідками архівних пошуків
(визначення М. П. Василенка) М. Є. Слабченка про Генеральний суд Гетьманщини обсягом близько 160 сторінок. На думку Л. О. Окиншевича, це була найкраща з відомих йому праць академіка. М. П. Василенко оцінив її дещо
скромніше, зазначаючи, що питання «ще не можна лічити за завершене і тому
треба гадати, М. Є. Слабченко і обмежився тільки «схемою» історії Генерального суду для попереднього її обміркування в науковій літературі». При цьому
«положення його спірні, і схема не вирішує питання з наукового боку, хоч корисна і цікава для обговорення істориками права завдяки спробі розглянути
питання про Генеральний Суд з соціологічного боку». У додатку до цієї праці
містився ряд документів, «цінних для виучування Генерального Суду як інституції в XVIII ст.» (оцінка М. П. Василенка).
У збірці друкувалися також стаття члена-кореспондента ВУАН М. О. Максимейка «Московська редакція Руської Правди», де розглядалися два списки
скороченої редакції Руської Правди; розвідка С. Г. Борисенка «Адвокатський
гонорар у литовському князівстві в XVI–XVII ст.; дослід О. С. Доброва «Українські та литовські акти купівлі-продажу XVI століття»; текст Стародубовського вількера з коментарями І. Ю. Черкаського, який відшукав цей цікавий
правовий документ у Державній бібліотеці СРСР у Москві; звідомлення
О. В. Юрченка про досліджені ним дві актові книги Радомисльської консисторії; полеміка з приводу праці В. І. Новицького про снеми Руської землі (сама праця була опублікована раніше); протоколи засідань Комісії від 1 жовтня
1927 р. до 1 липня 1929 р. та, можливо, ще деякі матеріали. Так, Л. О. Окиншевич зазначав, що у збірці мали бути праця В. Д. Отамановського про документи Вінницького магістрату й стаття російського історика П. О. Аргунова
про закупів, проте в передмові М. П. Василенка ці праці не згадуються.
За всіх обставин висока наукова вартість цього видання для вітчизняних
істориків права не викликає жодних сумнівів. Її чудово розумів і Л. О. Окиншевич, який за власним свідченням, потай взяв для себе і М. П. Василенка по
одному примірнику цієї книжки. Обидва згаданих примірника не збереглися,
хоча за свідченням Н. Д. Полонської-Василенко примірник М. П. Василенка
разом з усією бібліотекою академіка мав потрапити до бібліотеки ВУАН.
Вона також згадувала, що згодом книжку намагалися врятувати, замінивши
крамольний матеріал М. Є. Слабченка на статтю молодого дослідника
П. К. Сосенка про каптурові суди, але останній теж був заарештований у квітні
1933 р. Знайти новий матеріал на заміну вже не вдалося через закриття правничих установ ВУАН. Утім, кілька сигнальних примірників другого варіанта
збірки було, ймовірно, віддруковано. За свідченнями Н. Д. Полонської,
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унікальні примірники двох згаданих видань зберігалися в бібліотеці академіка
М. П. Василенка8.
Проте Л. О. Окиншевич про другий варіант збірки не згадує і, більше того,
категорично заперечує участь П. К. Сосенка у цій праці: «Це абсолютно
невірно. Скільки я знаю, тема про каптурові суди не була п. П. Сосенком
закінчена. Вона не доповідалася на засіданнях Комісії. І, як видавець збірника,
я краще за інших проінформований про його зміст... Праці про каптурові суди
в томі 7-му не було». Тут маємо заперечити мемуаристу. Як вдалося встановити на підставі архівних документів, прилюдне обговорення (промоційний захист) роботи П. К. Сосенка «Походження й розвиток каптурових судів на Правобережній Україні в XVI ст.» відбулося на засіданні Комісії 4 січня 1930 р.
Дослідження було визнано задовільним для надання його автору звання наукового співробітника. В архівах збереглися план і тези цієї роботи, а також рецензії на неї С. М. Іваницького-Василенка та В. О. Романовського9. Все це посилює довіру до свідчень Н. Д. Полонської-Василенко, а заодно зміцнює надію
відшукати колись сліди збірки у фондах видавничих або цензурних установ.
Принагідно зауважимо, що деякі з матеріалів збірки згодом їхніми авторами були опубліковані в інших виданнях. Так, стаття М. О. Максимейка побачила світ 1940 р.10. А згадана стаття П. О. Аргунова (якщо Л. О. Окиншевич
нічого не переплутав щодо запланованої її публікації у виданні ВУАН) була
опублікована автором у російському академічному журналі 1934 р.11
У списку Н. Д. Полонської-Василенко серед готових до друку у 1930 р. і
втрачених у 1933 р. видань ще значаться черговий випуск праць Комісії для виучування звичаєвого права України та 7-й том видання «Записки Соціальноекономічного відділу» за редакцією М. П. Василенка. В останньому виданні
традиційно значна увага приділялася дослідженням як вчених-економістів, так
і правознавців. Утім, щодо змісту й долі цих втрачених праць докладнішої
інформації відшукати не вдалося. Є лише поодинока згадка, що М. П. Василенко готував до друку в одному з томів «Записок» свої «Нариси до історії розроблення західноруського та українського права». Зокрема, у науковому звіті
академіка за 1929 р. зазначається, що він вже майже закінчив 15 аркушів історії
розроблення науки українського права12.
Список безповоротних втрат, можливо, варто доповнити ще кількома монографіями провідних вчених Комісії для виучування звичаєвого права України.
Так, в архівному фонді ВУАМЛІНу нам вдалося віднайти фрагмент Державного плану видавництва «Пролетар» на 1931 р., де окремими позиціями зазначено праці академіка О. О. Малиновського «Звичай в історії українського права»
і професора А. Е. Кристера «Звичаєве право України та вивчення його в
ВУАН»13. З інших джерел також відомо, що готувалася до друку праця
В. А. Камінського про звичаєве право Правобережної України. Якою мірою науковцям вдалося підійти до практичної реалізації цих планів, сказати важко через брак відповідних документів. Але, якщо б вдалося розшукати хоча б підготовчі матеріали до цих праць, то значення такої знахідки було б неможливо
переоцінити.
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Однак, сьогодні ми маємо констатувати не лише втрати, а й певні здобутки.
Так, тривалий час втраченою вважалася збірка грамот магдебурзького права, яку готували до друку М. П. Василенко і В. О. Романовський у рамках академічної серії «Матеріали до історії українського права». Ця археографічна
праця дійшла до стадії верстки, але у згубному 1930 р. її вилучили прямо з
друкарні. Згодом, у 1942–1944 рр. була нова спроба видати ці грамоти, яка теж
не мала успіху. У наш час багато українських вчених намагалося відшукати
підготовчі матеріали до цих публікацій, і врешті-решт доля посміхнулася
В. І. Ульяновському. В особовому фонді В. О. Романовського у Державному
архіві Ставропольського краю Російської Федерації було віднайдено примірник (на жаль, неповний) згаданої верстки. Ця архівна знахідка стала основою
відповідної публікації14.
Л. О. Окиншевич мав опублікувати ще в 1932 р. монографію «Значне
військове товариство в Україні-Гетьманщині». Цим планам з відомих причин
не судилося збутися. Але дослідження все ж знайшло свого видавця через
багато років у далекому Мюнхені15.
В. Д. Отамановський за завданням Комісії для виучування історії західноруського і українського права підготував монографію «Вінницька міщанська
громада від ХV до кінця ХVІІІ ст. Еволюція правного стану та устрою на тлі
суспільно-господарчого розвитку території та міста». Проте ця праця через
арешт і засудження вченого у справі «Спілки визволення України» так і не була опублікована. Лише після звільнення він захистив 1946 р. кандидатську дисертацію з історії на тему «Вінниця як тип українського міста Південного Правобережжя ХІV–ХVІІ вв. Еволюція правного стану та устрою на тлі суспільноекономічного розвитку Побожжя ХІІІ–ХVІІ вв.». Ця праця мала скласти перший том великого чотиритомного дослідження. В 1949 р. був готовий і другий
том, присвячений Вінниці ХVІІІ ст., який вчений збирався захищати як докторську дисертацію. У Сімферополі, де тоді жив дослідник, було навіть надруковано відповідний автореферат дисертації, але захист з поки що невстановлених причин не відбувся. І лише 1956 р. В. Д. Отамановський нарешті захистив
докторську дисертацію на тему «Міста Правобережної України під пануванням шляхетської Польщи від середини ХVІІ до кінця ХVІІІ в.»16. В 1993 р. у
Вінниці зусиллями місцевих краєзнавців вийшов посмертним виданням (за рукописом кандидатської дисертації) перший том згаданого чотиритомника, в
передмові до якого зазначалося: «Почуття глибокої подяки відчуватиме завжди
автор до колишнього голови Комісії для вивчення західноруського та українського права при Українській Академії наук, незабутнього небіжчика акад.
М. Василенка, що від 1921 р. як вчитель та старший товариш керував науковими студіями автора»17. На нашу думку, ця подяка є незаперечним свідченням
того, що основа згаданої праці, завершеної 1946 р. і вперше опублікованої
1993 р., була закладена ще у 20-і роки.
У подібній ситуації був і В. О. Романовський (заарештований і засуджений
1935 р.). У другій половині 20-х років учений активно опрацьовував проблеми
фінансового устрою України-Гетьманщини. Проте відповідну кандидатську
дисертацію з історичних наук, присвячену фінансовому устрою України
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XVIIІ ст., він захистив у Московському міському педагогічному інституті
ім. В. П. Потьомкіна лише в 1946 р (через п’ять років після звільнення). А у
1949 р. він успішно захистив і докторську дисертацію «Очерки по истории государственного хозяйства Украины во второй половине XVII в.». Це досі,
наскільки нам відомо, не опубліковане дослідження стало результатом багаторічної праці, започаткованої ще у ВУАН. Багато її положень становлять інтерес не лише для «чистих» істориків, а й для істориків держави і права. Таким
чином, праця вченого не була марною, але через відсутність публікації її
науковий обіг є надзвичайно обмеженим.
Зауважимо, що повертаються до наукового обігу не лише праці репресованих авторів. Так, у 1921 р. С. М. Іваницький-Василенко зробив у Комісії для
виучування історії західноруського і українського права дві доповіді – «Джерела магдебурзького права Литви та Вкраїни» і «Догматичне виучування
джерел магдебурзького права». Нам пощастило знайти тексти цих виступів
далеко за межами традиційних академічних фондів, в аспірантській справі вченого у Київському інституті народного господарства18. Зазначені доповіді,
зокрема, свідчать, що правознавець глибоко вивчив німецьку наукову літературу, не кажучи вже про польських і вітчизняних авторів, і спромігся знайти ті
аспекти загалом досить дослідженої проблеми, які дійсно потребували уваги
вчених-юристів. Введення їх до наукового обігу було позитивно оцінено багатьма сучасними дослідниками магдебурзького права.
Як вже зазначалося, академік М. П. Василенко тривалий час працював над
історією наукових досліджень в галузі історії українського права. У зв’язку з
цим зауважимо, що нам вдалося відшукати й опублікувати у «Вибраних творах» академіка кілька фрагментів праці М. П. Василенка «Нариси з історії науки західньо-руського та вкраїнського права».
Ми також хочемо поділитися з колегами деякими архівними знахідками,
які ще майже не знайшли відображення у відповідних публікаціях.
Насамперед, нам пощастило частково спростувати думку Н. Д. ПолонськоїВасиленко про цілковиту загибель усіх матеріалів до «Словника історії українського права» («Словника української юридичної старовини»). Упродовж
кількох років співробітники Комісії для виучування історії західноруського і
українського права виписували на картки терміни з актових та літературних
джерел, що мали створити підґрунтя для майбутніх розвідок-пояснень щодо
кожного терміна. Картки складалися в алфавітному порядку за певним планом
та формою й за певним списком джерел, що їх визначено на спеціальному
засіданні Комісії спільно зі співробітниками Центрального архіву давніх актів.
Згідно з даними офіційних звітів Комісії, всього на 1 червня 1925 р. було складено 1500 карток, на 1 січня 1926 р. – 5000, на середину 1926 р. – 7313, на
1 січня 1927 р. – 9113, на 1 липня 1927 р. близько 10 000, на 1 січня 1928 р.
близько 11 000 карток. У академічному звідомленні за 1928 р. зазначалося, що
словник-енциклопедію української юридичної старовини планується завершити протягом 5 наступних років. Енциклопедична праця українських вчених
мала стати значним явищем у історико-правовій науці, але за часів розгрому
української гуманітарної науки ретельно зібрана картотека була фактично
знищена19.
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Проте певні сліди згадана праця все ж таки залишила. Вдалося, зокрема,
відшукати первинні робочі реєстри слів, що мали входити до словника української юридичної старовини20. В них згадано понад тисячу різноманітних юридичних термінів, а також зазначено кількість карток до кожного терміна. Цей
матеріал після певної його систематизації, на нашу думку, і сьогодні може стати у нагоді упорядникам відповідних енциклопедій і юридичних словників.
Як видається, усі цивілісти і дослідники римського права мають добре знати творчість В. І. Синайського. Головною працею вченого стали «Нариси з
історії землеволодіння і права у Давньому Римі. Перший випуск нарисів21 був
захищений вченим як магістерська дисертація в грудні 1908 р., а чотири
наступних22 склали дисертацію на ступінь доктора римського права, успішно
захищену у грудні 1913 р. У 1915 р. він видав працю «Давньоримська община
у порівняні з козацькою общиною», яку вважав шостим нарисом (випуском)
згаданої праці23. Разом з тим у Інституті рукопису НАН України зберігається
у вигляді правленого автором машинопису ще один (сьомий) випуск цієї праці
під заголовком «Апроприация и социализация в Древнем Риме», який чекає на
свого дослідника й публікатора24.
Фахівцям у галузі кримінального права радимо ознайомитися з матеріалами, які планувалися до друку в окремому академічному збірнику, присвяченому проблемам кримінального права. Ймовірно, це мав бути один з випусків видання «Наукові досліди та розвідки Комісії радянського права». Йдеться про
такі розвідки: Чельцов-Бебутов М. О. «Про основні принципи майбутньої реформи радянського кримінального права», Ейсман С. В. «Про умовні засудження в радянському кримінальному праві», Щербак ёО. Д. «Проблема матеріалізації слідства в зв’язку з вченням про судові докази», Малиновський О. О. «Єдиний поправчо-трудовий кодекс чи кодекси окремих республік»,
Паше-Озерський М. М. «Закордонні в’язниці. За власними враженнями», Тихенко С. І. «Читання в’язнів-рецидивістів». Всі ці розвідки дістали негативну
рецензію «академіка-марксиста», голови Соціально-економічного відділу
ВУАН О. Г. Шліхтера, а тому й не побачили світ. Проте, як відомо, «рукописи
не горять» і сучасні дослідники мають можливість скласти власне враження
про ці праці. Обставинам їх створення і долі їх авторів присвячена відповідна
публікація в одному з попередніх випусків «Правової держави». Там само
можна знайти й посилання на відповідні архівні фонди25.
В архівосховищах зберігається доволі багато інших неопублікованих статей правознавців Академії, що, на нашу думку, потребують уведення до наукового обігу. Зокрема, вдало ся відшукати рукопис досі невідомої статті
Л. О. Окиншевича «Міщанство на Лівобережній Україні середини XVII ст.»26.
Ця праця на початку 1932 р. була подана автором до Археографічної комісії
ВУАН з метою її публікації в черговому випуску «Археографічного збірника».
Судячи з тексту статті, вона мала супроводжувати повну публікацію одного з
історичних документів, який частково вже оприлюднив 1926 р. П. В. Клименко27. На переконання Л. О. Окиншевича повніша публікація мала засвідчити,
що ті висновки, які зробив П. В. Клименко щодо стану міщанства на території
одного з полків Гетьманщини, не можна поширювати на інші аналогічні
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військово-адміністративні одиниці і що, зокрема, Полтавщина помітно
відрізнялася від Чернігівщини. Стаття у дусі часу була насичена критикою
«методологічних хиб» П. В. Клименка, але разом з тим містила й певні цікаві
власні думки автора щодо статусу та ролі міщанства в Гетьманщині. Проте ця
праця тривалий час пролежала без руху у редакційному портфелі і в жовтні
1933 р., переходячи на роботу до Ніжинського педінституту, Л. О. Окиншевич
забрав її як застарілу для доопрацювання28
А серед документів М. П. Василенка зберігається, наскільки нам відомо,
досі не ідентифікований і не опублікований рукопис «Західноруські номоканони та кормчі (нотатки з історії джерел західноруського права)»29. Цей текст ще
потребує свого вивчення, але як робочу гіпотезу можна з великою долею
вірогідності припустити його належність авторству Г. Л. Попова. Цей
дослідник, згідно з офіційними звітами Комісії для виучування історії західноруського і українського права, виявив у фондах Києво-Печерської Лаври і описав одну з кормчих книг XIII ст., що містила текст Руської Правди. До цього
він додав огляд ще й інших київських кормчих. Результатом дослідження, на
думку членів Комісії, стали нові цікаві висновки щодо історії тексту Руської
Правди та редагування й складання кормчих. Проте опублікувати своє
дослідження вченому не вдалося.
Загалом багатогранність творчої спадщини правознавців Академії створює
широкий простір для подальших архівних пошуків. Наприклад, у нашому розпорядженні є орієнтовний зміст запланованого до друку 9-го випуску праць
Комісії для виучування історії західноруського і українського права, затверджений Комісією 23 травня 1930 р. Передбачалося, що ця збірка включатиме
праці: М. П. Василенка про початок вивчення історії українського права;
В. О. Романовського про грамоти магдебурзького права; М. Ф. Тищенка про
історію купецьких судів на Лівобережній Україні ХVІІІ ст.; В. Т. Гришка про
давність в монастирському землеволодінні в Гетьманщині, а також ряд рецензій30. Ясно, що у цьому разі йдеться не про цілісне видання, а безпосередньо про ті матеріали, які мали бути до нього включені. Вони готувалися упродовж кількох років, обговорювалися на засіданнях Комісії, а отже, хоча б їх
перші варіанти мали бути у письмовому вигляді. Цілком ймовірно, що їх
вдасться відшукати. І таких архівних знахідок може бути ще чимало.
Отже, історики української академічної юридичної науки мають з оптимізмом дивитися в майбутнє. Творча спадщина Академії дійсно невичерпна
і ще не раз радуватиме дослідників.
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Розділ 1

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
ІСТОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

УДК 340.11: 316; 34(091)

І. В. МУЗИКА,
кандидат юридичних наук

З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА:
УТОЧНЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ НАУКИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Висвітлюється вплив соціології права на формування предмету вітчизняної науки
кримінального права наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. та причини виокремлення його
складових: кримінальної догматики; кримінології; кримінальної політики. Аналізується
обґрунтування нових підходів у працях провідних українських і російських вченихкриміналістів.
Ключові слова: історія соціології права, соціологічний напрям у кримінальному
праві, предмет вітчизняної науки кримінального права, кримінальна догматика,
кримінологія, кримінальна політика, Чубинський М. П., Гогель С. К., Гернет М. М.
Музыка И. В. Из истории социологии права: уточнение предметного поля отечественной науки уголовного права в конце XIX – начале ХХ в.
Освещается влияние социологии права на формирование предмета отечественной
науки уголовного права в конце XIX – начале ХХ в. и причины выделения его составляющих: уголовной догматики; криминологии; уголовной политики. Анализируется обоснование новых подходов в трудах ведущих украинских и русских ученых-криминалистов.
Ключевые слова: история социологии права, социологическое направление в уголовном праве, предмет отечественной науки уголовного права, уголовное догматика, криминология, уголовная политика, Чубинский М. П., Гогель С. К., Гернет 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 differentiation 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 найважливіших особливостей кримінального права кінця ХІХ –
початку ХХ ст. стало переосмислення предмету цієї науки, викликане розвитком соціології та застосуванням соціологічного методу в юриспруденції.
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Причини та тенденції розвитку соціологічного напряму в науці кримінального права були окреслені передусім у працях М. М. Гернета1, С. К. Гогеля2,
Д. А. Дріля3, О. Ф. Кістяківського4, А. А. Піонтковського5, М. М. Полянського6, М. С. Таганцева7, І. Я. Фойницького8, М. П. Чубинського9. Деяких аспектів
цієї проблеми торкалися сучасні російські та українські учені В. Є. Емінов10,
В. Д. Малков11, В. С. Устінов12 та О. В. Харитонова13.
Зокрема, ще О. Ф. Кістяківський обґрунтував думку, що наука кримінального права потребує використання та запозичення результатів інших, неюридичних наук: судової медицини, психіатрії, історії, кримінальної статистики.
Дані цих наук мають допомагати з’ясовувати причини й наслідки злочинних
діянь у загальному масштабі14.
Д. А. Дриль, який сповідував погляди антропологічної школи, одним з перших наголосив на необхідності вивчення не стільки злочину, в якому лише виявляються особливості злочинця, скільки особи злочинця; досліджувати, як
він реалізується в злочині і в житті загалом, вивчати глибокі причини людської злочинності, які криються як у самих злочинцях, так і в фізичному та
соціальному середовищі, що їх оточує15.
На рубежі ХІХ і ХХ століть у вітчизняній науці кримінального права склався соціологічний напрям, який дістав назву «кримінальна соціологія». Прихильники цього напряму вважали, що злочинність є соціальним явищем, зумовленим низкою соціальних, економічних, природних, антропологічних та
інших причин. Відповідно вони пропонували залучити до вивчення злочинності та особи злочинця ряд соціологічних методів: статистичний, спостереження, анкетування тощо. Важливими були також висновки представників
соціологічного напряму про пріоритетність превентивних заходів, які лягли в
основу сучасної теорії покарань. Окрім того, соціологічні дослідження мали
стати підґрунтям для кримінальної політики та вивчення ефективності
кримінального законодавства.
Захопившись новими ідеями, деякі представники цього напряму почали перебільшувати значення соціологічного методу у кримінально-правових
дослідженнях, що призвело, на думку прихильників догматичного підходу, до
розмивання власне предмету науки кримінального права і ототожнення його з
предметом загальної соціології. Ця точка зору викликала гострі дискусії у середовищі науковців щодо меж та структури предмету науки кримінального
права.
Підсумки тривалих наукових дискусій було підбито у праці М. П. Чубинського «Наука кримінального права та її складові елементи». Як зазначав
М. П. Чубинський, деякі вчені вважали, що кримінальне право в тому вигляді,
в якому воно на той час існувало, взагалі не мало право на існування і у подальшому мусило втратити свій юридичний характер і розчинитися у антропології та соціології. Інші вимагали, щоб кримінальне право залишалося строго
юридичною наукою і продовжувало займатися виключно юридичною конструкцією, тобто вивченням злочину і покарання як абстрактними юридичними
поняттями. Водночас за межами науки кримінального права, на їх думку, мав
залишатися антропологічний і соціологічний матеріал як такий, що не входить
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до сфери права й потребує опрацювання іншими «допоміжними дисциплінами», з висновками яких наука кримінального права мусить рахуватися. Треті
пропонували, щоб наука кримінального права не розчинялася ні у якій іншій
науці, широко розсунула свої рамки і займалася не лише злочином і покаранням, як суто абстрактними поняттями, а й їх соціально-біологічною основою,
тобто також вивчала б і злочинність загалом, з її чинниками і живими діячами,
користуючись готовим матеріалом (якщо він є) і вишукуючи необхідний матеріал (якщо його немає). Результатом такої постановки справи мали стати не
лише необхідні роз’яснення сьогодення, а й наукові вказівки відносно майбутнього16.
Сам М. П. Чубинський наголошував на необхідності вивчення соціальних
аспектів злочину і покарання, без яких буде лише вивчення форми, а не змісту.
Разом з тим вчений критикував позицію Д. А. Дриля17 та прихильників його
соціально-органічної теорії й застерігав від підміни юридичної науки, й зокрема кримінального права, соціологією та відмови від юридичного вивчення злочину та покарання. На його думку, юридичне вивчення злочину і покарання надає строгу й ясну систематизацію матеріалу, що міститься у кримінальному законодавстві; формулює низку загальних принципів, що випливають з нього;
виробляє технічні прийоми; висвітлює як сучасний стан окремих інститутів,
так і історичну перспективу їх розвитку; і таким чином сприяє роботі правосуддя й зміцненню у житті засад законності18.
На думку М. П. Чубинського, юридичне вивчення злочину і покарання стане марним і зайвим лише тоді, коли не буде потреби охороняти правовий порядок і гарантовані ним матеріальні і духовні інтереси, застосовувати до правопорушників заходи обмеження свободи та мати закони, що регулюють застосування цих заходів. Не буде від такого вивчення користі і в тому разі, коли
людство прийде до такої безмежної віри у своїх суддів, що відмовиться від
кримінального кодексу і надасть їм владу вільно «в’язати і вирішувати», застосовуючи «необхідні заходи» до кого завгодно і за що завгодно. Але для цього
необхідно, щоб усі люди (зокрема й судді) змінили свою людську природу і наблизилися до янголів, щоб не було на землі ні зла, ні недоліків соціального ладу, ні дурних пристрастей, що поки є чистим утопізмом. Тому юридичне
дослідження злочину є необхідним. Це слід визнати й запам’ятати раз і назавжди, враховувати при будь-яких реформаторських пропозиціях.
Утім, підкреслював М. П. Чубинський, наука кримінального права не може
обмежитися лише юридичним вивченням злочину і покарання й відмовитися
від дослідження його соціальної основи, факторів, що зумовлюють виникнення явищ злочинності, законів їх розвитку, оскільки тоді вона не зможе називатися наукою. Адже головне її завдання – правильне розуміння та застосування
закону – вимагає розширення рамок її предмету й включення до нього матеріалу і не строго юридичного, а також даних практики. Водночас з даних
практики не можна вивести керівних принципів, оскільки практика підпорядкована науці і діє лише в межах існуючих законів, освячених наукою. Недоліки
практики можуть ясно вказати, що треба реформувати, але не те, як треба реформувати. Хоча наука кримінального права і не панує в нормах соціального
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життя, до її голосу будуть більше прислухатися, чим глибшими і науковішими
будуть її висновки й вимоги. Нікому не відомо, коли відбудеться частина великих соціальних реформ, але в очікуванні їх криміналіст має вказувати на ту частину соціальної реформи, здійснення якої необхідно для потреб кримінального судочинства. Тому в рамках розширення предмету науки кримінального
права пріоритет надається соціологічним дослідженням, що вже суттєво вплинули як на перегляд та перероблення ряду окремих вчень і систем (системи покарань, системи тюремного ув’язнення, запобіжних заходів тощо), так і на
створення нових формул і інститутів. Антропологічні ж дослідження відсуваються на другий план, але визнається їхній внесок у кримінальне право.
М. П. Чубинський запропонував таку структуру предмета розширеної науки кримінального права: перша частина – кримінальна догматика; друга частина – кримінологія (кримінальна етіологія); третя частина – кримінальна
політика (частина науки кримінального права, покликана слугувати цілям майбутнього шляхом надання вказівок щодо належної боротьби зі злочинністю, як
шляхом соціальних реформ, так і через створення кращого кримінального законодавства; вона розпадається на політику превентивну і політику репресивну). Соціальні реформи, на думку вченого, можуть безпосередньо вплинути
лише на соціальні фактори злочинності. Водночас на особистісні фактори злочинності можливо впливати лише шляхом репресії, яку може забезпечити покращене на основі емпіричних даних кримінальне законодавство. Опосередковано на ці фактори також впливають соціальні реформи освіта і виховання можуть пом’якшити погані нахили; покращення економічних умов життя пролетаріату може зменшити явища виродження тощо19.
Згодом С. К. Гогель у фундаментальній праці «Курс кримінальної політики
у зв’язку з кримінальною соціологією» (1906) зазначав, що розвиток «кримінальної соціології» є закономірною тенденцією розвитку науки кримінального
права. Так, на думку ученого, нова наука кримінального права складається з
кримінальної соціології та кримінальної політики. Кримінальна соціологія разом з кримінальною антропологією і кримінальною політикою має вивчати у
першій частині – злочинність та її причини, а у другій – заходи, що нині застосовуються у боротьбі зі злочинністю, як репресивні, так і превентивні.
Кримінальна політика оцінює заходи боротьби з тим злом і його причинами,
які з’ясовує кримінальна соціологія. Тобто кримінальна політика є нерозривним цілим з кримінальною соціологією, або прикладною наукою до основної
позитивної науки – кримінальної соціології. На думку вченого, соціологічна
школа кримінального права має у майбутньому створити науку про злочинність, яка включатиме зокрема й біологічні дані про злочинців. Таким чином було закладено ідею вирізнення кримінології в окрему науку зі своїм власним предметом вивчення.
Завданням кримінальної соціології, зазначав професор, яка не мусить займатися юридичними формами злочинності й мірами репресії, визнаючи їх незначну роль у боротьбі зі злочинністю, є приділення основної уваги розробленню превентивних заходів. При цьому найновіші превентивні заходи можуть
бути віднесені до репресивних лише номінально.
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С. К. Гогель критикував догматичне вчення про причини злочинності, яке
ґрунтувалося на визнанні непокірної (злочинної) волі правопорушника єдиною причиною злочинного діяння, розглядаючи останнє як довільне, випадкове діяння. Вчений називав науково необґрунтованими намагання догматичної
науки кримінального права боротися зі злочинами (продуктами злочинної
волі) за допомогою кари-відплати.
Правознавець звертав увагу на те, що злочинні діяння – це не поодинокі випадкові вчинки, а соціально зумовлені явища. Зокрема, завдяки вивченню статистичних даних виявилася пряма залежність між соціальними і фізичними
(природними) причинами (неврожаї, пори року тощо) і кількістю та видами
злочинів. Також виявилося дещо спільне в злочинності певного народу в конкретну епоху у вигляді загальної картини злочинності.
Подальші дослідження статистичних даних дозволили вирізнити різні типи злочинів та причини формування цих типів. Тому, зауважує С. К. Гогель,
кримінальна наука змушена була відмовитися від методу догматичної школи –
дедуктивно-юридичного. Перед наукою кримінального право постало завдання вивчення життя у всьому його різноманітті. Виявилося, що у злочинності,
окрім волі злочинця, є багато причин і явищ, які зумовлюють характер і
кількість злочинів.
При вивченні злочинності не можна виходити з якогось вічного начала,
якоїсь абстрактної особистості, наділеної свободою волі. Злочин вчиняється не
особистістю, взятою поза часом і простором, як вважає догматична школа, а
лише особистістю соціальною, яке живе у спілкуванні з іншими людьми, певним чином організованими. Дослідник також звертав увагу на те, що злочинні
діяння еволюціонують у ході суспільної історичної еволюції. Зокрема, злочинність поступово переходить від грубих насильницьких злочинів над особою до більш тонких обманних діянь. Ще більша еволюція спостерігалася у
сфері забороненого. У ході еволюції суспільства відбулася декриміналізація
багатьох діянь. Тому злочинність і злочинця не можна вивчати шляхом штучного вилучення з соціального середовища, соціального життя певного народу
в певну епоху. Так, наводить приклад учений, після 1861 р. фактично зникли
потворні злочини поміщиків і селян відносно один одного.
Щоб досліджувати злочинність цілого народу як соціальне явище, стверджував С. К. Гогель, слід вивчати або користуватися даними тих наук, які вивчають вплив усіх чинників на життя соціуму. Насамперед це дані біології й антропології, відомості про клімат і пори року, плодючість ґрунтів, врожаї та
інші чинники, що впливають на характер соціального життя.
Важливе значення, зазначав учений, для кримінальної соціології має також
метод спостереження, індукції. Він дозволяє дійти висновку, що найближчою
причиною кожного соціального явища слід визнавати соціальний стан, який
передує йому. Тому основними чинниками тут є дія закону причинності та
причинно-наслідкові зв’язки. Проте не варто забувати, що одним із чинників
соціальних явищ завжди є доцільна, свідома людська діяльність. Разом з тим,
виходячи з положення кримінальної соціології про соціальне зло та несправедливий лад, не можна керуватися лише однією доцільністю при виборі пока-
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рань. Таку помилку на початку розвитку зробила антропологічна школа
кримінального права.
Учений розвинув вчення про фактори злочинності. Зокрема, він вирізняв
індивідуальні фактори (воля, розумовий розвиток, фізична сила, психологічний стан, стан фізичного та психічного здоров’я, погана спадковість, вік,
стать, освіта та професія, моральність тощо) та зовнішні фактори (економічні
та соціальні), які діють одночасно, нерозривно пов’язані і взаємодіють між собою. Для дослідження факторів злочинності, крім статистичних даних, учений
радить використовувати такі соціологічні методи як спостереження, опитування, анкетування тощо20.
Соціальним факторам злочинності присвячена праця М. М. Гернета, в якій
він критикує погляди М. Д. Сергєєвського21 та М. С. Таганцева22 за недооцінку
соціологічного підходу до вивчення злочинності. Зокрема, учений зазначав,
що М. С. Таганцев, який загалом був прихильником соціологічного підходу, не
вважав кримінальну соціологію суто юридичною дисципліною23.
М. М. Гернет стверджував, що майже всіма прихильниками соціологічної
школи визнається поділ науки кримінального права на три відділи (гілки):
1) кримінальну антропологію, яка складається з кримінальної біології (вивчає
злочинність як біологічне явище, тобто досліджує зв’язок між злочинністю і
соматичними й психічними особливостями злочинця) та кримінальної соціології (вивчає злочин як соціальне явище, тобто продукт суспільних, економічних та інших факторів); 2) кримінальне право (вивчає превентивні та репресивні заходи державного правового захисту від злочинності, матеріальне й
формальне кримінальне право); 3) кримінальну політику (вирішує питання,
які дії мають бути зараховані до кримінально караних, з’ясовує за допомогою
яких заходів можна досягти правильної організації каральної діяльності у державі).
Учений також наводить типологію факторів злочинності, до яких відносить: антропологічні, фізичні (природні) та соціальні фактори24, а також докладно аналізує їх вплив на стан злочинності.
Проблемам використання соціологічного підходу в дослідженнях причин і
умов злочинності та у боротьбі з нею, присвячено також чимало праць
А. А. Піонтковського. Зокрема, учений зазначав, що у боротьбі зі злочинністю
найважливішим є не покарання, а усунення причин, що зумовлюють буття
цього явища. Щоб саме явище злочинності зникло науці і практиці слід спрямовувати зусилля на створення засобів усунення причин буття злочинної
діяльності і, спираючись на кримінально-соціологічні дослідження, що встановлюють залежність буття цієї діяльності від взаємовпливу умов зовнішнього середовища та індивідуальних особливостей злочинців, турбуватися про
зміну шляхом вжиття відповідних заходів умов зовнішнього середовища, які
сприяють розвитку злочинності. А також, слід створити, засновані на результатах конкретних соціологічних досліджень, засоби безпосередньої боротьби
зі злочинцями25.
Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток предмету вітчизняної
науки кримінального права був зумовлений кризою догматичного та антропо-
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логічного підходів до вивчення злочинів та злочинності та розвитком
соціологічного напряму в юриспруденції. Унаслідок так званої наукової революції відбулися розширення меж та зміна (ускладнення) структури предмету
науки кримінального права Зокрема, тогочасні учені вирізняли такі складові
предмету цієї науки: кримінальна догматика; кримінологія (включає кримінальну антропологію та кримінальну соціологію); кримінальна політика. Досягнення представників соціологічного напряму помітно вплинули на становлення сучасної науки кримінології.
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Категорія «правоутворення» є однією з основних у правовій науці. В статті на основі інтегративного підходу до права проаналізовано стадії, суб’єктивні і об’єктивні
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Бондарук Т. И. Категория «правообразование» в историко-правовом познании.
Категория «правообразование» является одной из основных в правовой науке. В
статье на основе интегративного подхода к праву проанализировано стадии, субъективные и объективные факторы правообразовательного процесса, акцентируется
внимание на ценностном контексте правообразования, роли и значении правового интереса, солидарном и конфликтном в праве.
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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 represents integrative approach to law, stages, the subjective and objective factors of law formation process. Focuses attention on evaluative context of law formation, the role and importance of legal interest, solidarity and conflict in law.
Key words: law formation, historical and legal knowledge, the source of law, law
comprehension, law.

Процес пізнання правової реальності в її історичному ракурсі є складним
та інтегративним за своєю структурою. Історико-правове пізнання, зазначає
М. А. Дамірлі, маючи справу з реконструкцією і інтерпретацією історичного
процесу становлення і розвитку права, не може просто запозичувати концептуальні схеми і поняття таких безпосередньо зв’язаних з ним галузей знань, як
історія і правознавство, але має модифікувати і розвивати їх стосовно свого
об’єкту насамперед з метою своєї гуманітаризації1. Визнання належності історико-правового пізнання до гуманітарного типу актуалізує процедуру розуміння, коли на меті ставиться з’ясування смислу історико-правового процесу, його ціннісних та онтологічних моментів, що є, як уявляється, необхідним
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етапом розвитку історико-правової науки. Вирішення таких задач і спонукає
історико-правове пізнання до своєї «теоретизації і філософізації»2.
Однією з вихідних категорій як історико-правової, зокрема, так і правової
науки загалом, є категорія «правоутворення». Слід визнати, що попри наявність значного масиву теоретико-правових досліджень, досі не склалося
відносно цілісної концепції правоутворення. Правоутворення нерідко ототожнюється з правотворчістю. Відповідна категорія згадується побіжно або ж взагалі не використовується. Пояснити це можна насамперед різницею в існуючих підходах до праворозуміння, а також до самого феномену права. Водночас
очевидно, що з’ясування суті і змісту правоутворення напряму залежить від
вирішення проблеми наукового визначення права та праворозуміння. При чому цей зв’язок є взаємним: вибудувати поняття права можливо лише за умови
відтворення процесу становлення правової форми.
Новий виток пошуків у цій царині зумовлений усім ходом розвитку правової науки й, насамперед, активним залученням її до постнекласичного дискурсу, що постулює додаткову перспективу відповідних досліджень. Саме тому
сьогодні можна констатувати пожвавлення інтересу до феномену правоутворення в теоретико-правовій науці3, а відтак на часі і спроба відповідної історико-правової рефлексії. Вихідним моментом при цьому, як уявляється, має бути
врахування однієї з основних тенденцій сучасного розвитку правознавства –
поглиблення уявлень про право як єдине ціле4.
Інтегративний тип праворозуміння передбачає синтез найзначущих положень різних наукових теорій (насамперед, природно-правової, історичної, позитивістської) з метою створення цілісної концепції права, осмислення його як
багатоєдності, існуючої в різних іпостасях, формах і видах5. Підставою для
такого підходу висувається комунікативна парадигма. Зокрема, на думку
А. В. Полякова, комунікація є не тільки умовою і формою існування соціального, загалом, та права, зокрема, а й онтологічною основою життя соціуму6.
При цьому важливе наукове значення має синергетично-тоталогічний стиль
мислення й стратегія пізнання процесу формування права7.
Ще одним суттєвим для історико-правового пізнання моментом є перманентність процесу правоутворення – адже право відтворюється постійно:
відповідні відносини, як пише Л. С. Явич, безперервно «виштовхують», породжують необхідну юридичну форму. Право формується двоєдиним шляхом –
спонтанним і раціонально-організованим способом. При цьому кожний із способів правового розвитку виступає, з одного боку, початком, а з другого – продовженням і завершенням для іншого. Це двоєдине поєднання способів правоутворення є відображенням процесу складної динаміки і здвоєності джерел
соціально-правового життя8. Загалом, як уявляється, можна говорити про
«первинне» і «регулярне» творення права, або ж про його «кругообіг».
Цікаву теорію «первинного» правоутворення подає А. В. Поляков, застосовуючи категорію правогенезу як процесу виникнення права, його походження
і становлення як специфічного соціального явища. Згідно з цією теорією вироблені під час екстернализації (соціальної діяльності) типізовані соціально
важливі зразки поведінки інстуціонально закріплювалися (об’єктивувалися), і
через соціальну легітимацію перетворювалися в інтерналізовані (такі, що виз-
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наються індивідами і засвоєні ними, правила поведінки, які виконували все
члени суспільства). Виникнення «правового», тісно пов’язанетут з комунікативним процесом інтерпретації (осмислення) правових текстів. Поза інтерпретацією, на думку вченого, права взагалі на існує9.
Значущим для історії права є констатація дослідником зв’язку правогенезу
з етногенезом у розумінні Л. Гумільова, в процесі якого витворюється стереотип поведінки – особлива поведінкова мова, яка передається у спадщину, але
не генетично, а через механізм сигнальної спадковості, заснованої на умовному рефлексі, коли нащадки через наслідування переймають від батьків і однолітків поведінкові стереотипи, які водночас є і адаптивними навичками10.
Різні фактори правоутворюючого процесу як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку, аналізуються М. А. Придворовим та В. В. Трофимовим. Саме їх
впливом, на думку дослідників, зумовлюється характер і загальний вектор правової політики. З точки зору сучасного наукового мислення, в системі соціальних факторів не існує якогось одного панівного фактора. Вчені умовно
розділяють їх на основні (зовнішні) та забезпечуючі (внутрішні). Основними
об’єктивними факторами визнаються економічні, соціокультурні, екологічні,
географічні, демографічні, людські. Основними суб’єктивними – політикоправові, культурно-освітні, моральні, ідейно-психологічні, національні, інтернаціональні. Забезпечуючими є організуючий, юридично-технічний, інформаційні, наукові11.
Значні пізнавальні можливості закладені в концепції правоутворення, запропонованій у докторській дисертації О. Ю. Калініна. У ній зовнішні (ціннісна система певного суспільства) і внутрішні (політичні, економічні та соціальні) фактори правоутворення складають структуру поняття внутрішнє джерело
права,що визначається вченим як здатність суспільства до нормативного
відтворення своєї ціннісної системи. Відповідно, структурними елементами
правоутворення дослідником називаються внутрішнє джерело права та
дефекти правотворчої діяльності.
Що стосується дефектів правоутворення, то їх наявність зумовлена тим,
що механізм внутрішнього джерела права реалізує себе в змісті зовнішніх джерел опосередковано – через волю законодавця, яка може вносити у процес правоутворення певні викривлення. Дефекти правоутворення визначаються як
помилки з боку законодавця в процесі правоутворення (змісту цінностей,
оцінки можливостей, юридичної техніки, зловживання законодавця владними
повноваженнями).
Поєднання внутрішнього джерела права та дефектів правотворчої
діяльності врешті-решт визначає зміст зовнішнього джерела права, який
дослідник, вважає підсумком процесу правоутворення
Отже, наріжним каменем правоутворення висувається його ціннісний контекст, у процесі якого «формується і відтворюється об’єктивна нормативноціннісна система, акумулююча відносно стабільні соціальні зв’язки внутрішньокультурний зразок «людської природи». (А В. Поляков називає його культурним кодом, здатним владно впливати на поведінку суб’єктів12.) Під час
узгоджень, конфліктів, обміну знаннями між людьми, взаємних стосунків і дій
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виникає ієрархія цінностей, яка є в свою чергу оптимальним виразом інтересів
всього соціуму13. Очевидно, що пізнання цієї аксіологічної складової є запорукою пізнання і правоутворюючих процесів, основою яких в об’єктивному
смислі є правовий інтерес.
Правовий інтерес – те, що опосередковується об’єктивним правом, включається у предмет правового регулювання; те, що є значимим для закріплення
в правових конструкціях, які сприяють реалізації цього інтересу в контексті
відповідного соціокультурного контексту. Проблема інтересу виникає в процесі появи нових форм спілкування людей, їх практичної взаємодії, яка породжує нормативні вимоги сторін (індивідів, соціальних груп, державних інститутів)14, первинною ланкою чого є життєва ситуація.
Життєва ситуація, суть якої в сукупності випадковостей зовнішнього світу,
що пов’язують людей між собою, виступає позапозитивним джерелом позитивних норм права15. Життєву ситуацію «перетворює» на правову «дефіцит»
права, який полягає у наявності перешкод для реалізації прав окремої особи в
конкретній правовій формі. За феноменологічного підходу правова ситуація,
що осмислюється на основі права з метою «осягнення особою власного правового статусу відносно інших людей, осмислення свого «співбуття з іншими».
Правова реальність існує лише у конкретній ситуації, яка осмислюється її
учасниками на основі права. Без такого онтологічного фундаменту правова реальність стає «утопією» (грецьк. – «місце, якого ніде немає»), яка існує лише
в межах свідомості, а не буття16.
У процесі правоутворення здебільшого вирізняють дві стадії. На стадії
об’єктивного правоутворення головною діючою особою є сукупний суспільний суб’єкт (соціальна група, спільність людей, суспільство загалом). На цій
стадії формується і отримує фактичний (а не юридичний) вираз у відповідній
формі правоутворюючий інтерес. Наступною і завершальною є стадія правоутворення за участю спеціалізованих правотворчих органів.
Утім, як видається більші евристичні можливості в історико-правовому
пізнанні має інша, докладніша диференціація на стадії. Зокрема, сучасні
дослідники поділяють «рух до права» вже на п’ять стадій17. На першій стадії
внаслідок впливу ряду факторів об’єктивно складаються (встановлюються) основні соціальні або (та) державно-правові закономірності. На другій – виникають юридично значимі інтереси як усвідомлений потяг індивідів до розв’язання соціальних проблем за допомогою права. На третій стадії через усвідомлення правоутворюючих закономірностей здійснюється формулювання основних
правових ідей. На четвертій стадії відбувається юридизація правових ідей через відомі способі правоутворення, наприклад, шляхом введення протоправових норм у систему діючого позитивного права. На п’ятій стадії здійснюється
соціалізація правових норм, їх адаптація до реальних умов правового життя,
насамперед у процесі мікросоціальної взаємодії, і водночас починається, за
висловом Л. С. Явича, «зустрічний правоутворюючий процес».
Аналізуючи процес правоутворення слід враховувати і той факт, що в житті
соціуму природно присутні протилежні поведінкові стратегії, які безперечно
мають вплив на формування права: співробітництва, солідарності та супер-
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ництва, протистояння, агресії. Такі стратегії є конституюючими відповідно для
права співробітництва, яке забезпечує взаємоузгоджені інтереси учасників
правового обміну і набуває основних якостей на підставі цієї солідарності, та
для права конфліктного, в основі якого, за Л. Козером, насамперед боротьба за
цінності і претензії на певний соціальний статус, владу і недостатні для всіх
матеріальні і духовні блага, і врешті решт боротьба за право. В ідеалі «юридизація конфлікту не підкорює собі життя, не уніфікує різні інтереси, а лише виявляє необхідні загальні умови для рівного справедливо узгодженого прояву
відмінностей»18.
Свої особливості процес правоутворення виявляє відповідно в царині приватного і публічного права. Так, цілком слушною видається думка про те, що
для приватного права є «природною» концепція стихійного децентралізованого правоутворення, водночас як публічному праву цілком адекватна концепція
цілеспрямованої, централізованої правотворчості19. Публічний, суспільний
інтерес органічно пов’язаний з цінністю стабільності, визначеності, порядку,
строгої організованості суспільних відносин. Натомість інтерес приватний,
особистий, найбільшою мірою задовольняється при офіційному визнанні
індивідуалістичної свободи і формальної рівності.
Викладене вище, як уявляється, дає «інструментальну» можливість для
з’ясування в ретроспективі змістовної сторони правоутворення, що включає
всі форми та засоби виникнення, розвитку і зміни права: 1) його зовнішнє відображення в юридичних письмових документах (нормативних актах, договорах, юридичних прецедентах тощо); 2) існування у вигляді неінституційних
форм (правосвідомість, правові принципи, правові теорії і концепції, конкретні правовідносини і т. ін.); 3) процеси виникнення юридичних моделей поведінки та їх фактичної реалізації20.
Категорія «правоутворення» таким чином конкретизує процес дослідження
предмету історико-правового пізнання, в рамках якого вирізняють, зокрема,
такі основні закономірності виникнення і розвитку права: 1) загальні (загальносоціологічні), 2) когерентні (вплив економічних, політичних, культурних
соціальних факторів та зворотній вплив права на них, 3) власні закономірності
виникнення і розвитку права як відносно самостійного компоненту соціального буття,21 і є пізнавальним ключем у науковій реконструкції історико-правової реальності.
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РОЛЬ ДОГОВОРУ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА
У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ФЕОДАЛЬНИХ
(ВАСАЛЬНО-СЕНЬЙОРАЛЬНИХ) ВІДНОСИН У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
(ІХ–XIV ст.)
Висвітлюється значення договору для правового регулювання відносин між князями та дружиною і боярами. Досліджується співвідношення звичаєвого права та договору у регулюванні міжстанових відносин, різновидом яких були васально-сеньйоральні.
Робиться висновок щодо можливості договірного регулювання васально-сеньйоральних
відносин між князями та дружинниками і боярами у Київській Русі.
Ключові слова: історія держави і права, Київська Русь, середньовічне право, феодальне право, станове право, джерело права, нормативно-правовий договір, звичаєве
право
Роминский Е. В. Значение договора как источника права в формировании правовой основы феодальных (вассально-сеньоральных) отношений в Киевской Руси
(ІХ–XIV веков).
Освещается роль договоров для правого регулирования отношений между князем и
их дружиной и боярами. Исследуется соотношение обычного права и договора как ис-
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точника (формы) права для урегулирования межсословных отношений, разновидностью которых выступают вассально-сеньориальные. Делается вывод о возможности
договорного урегулирования вассально-сеньориальных отношений между князьями и их
дружиной и боярами в Киевской Руси.
Ключевые слова: история государства и права, Киевская Русь, средневековое право, феодальное право, сословное право, источник права, нормативно-правовой договор,
обычное право.
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 druzhina and boyars is addressed. The correlation between the customary law and treaty in the regulation 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, водночас, найскладніших для вивчення є проблема відносин князів та бояр і дружини у Київській Русі. Їй приділена значна
увага наукової громадськості, однак до повного усвідомлення та розв’язання
усіх аспектів цієї проблеми ще далеко. Одному з таких аспектів, а саме характеру юридичного регулювання відносин між князем та боярами и дружинниками і присвячена ця стаття.
Для початку слід зупинитися на ряді термінологічних питань. Поняття
«феодальне право» має чимало різних визначень. У цій роботі ми, спираючись
на дослідження Т. В. Кашаніної1, використовуємо поняття «станове право» для
визначення сукупності норм права, що регулювали міжстанові та внутрішньо
станові відносини, а поняття «феодальне право» – тільки тих норм, що регулювали васально-сеньйоральні, зокрема кріпосницькі, відносини. Для позначення договорів, що закріплювали норми феодального права, застосовується
поняття «міністеріальний договір», яке є вельми поширеним у сучасній вітчизняній науці.
Історіографія з даного питання є вельми осяжною. Однак власне проблемі
юридичного оформлення феодальних відносин приділено доволі мало уваги.
Насамперед це викликано світоглядними причинами: до початку ХХ ст. в
російській історіографії панувала концепція особливого, порівняно з західноєвропейським феодалізмом, розвитку соціальних інститутів середньовічної
Русі, а вже з 30-х рр. ХХ ст. домінантним у радянській історіографії став підхід, що власне правові засоби експлуатації мають другорядне значення
порівняно з економічними і, відповідно, увага змістилася з проблем юридичного порядку встановлення та закріплення феодальних відносин на саму ґенезу
феодалізму. Проте слід зазначити, що у вітчизняній історії дорадянського
періоду ряд учених, які відкидали концепцію існування феодалізму у Київській
Русі, тим не менш досліджували правові форми міністеріальних договорів.
Серед дореволюційних вчених слід насамперед чергу згадати В. І. Сергеєвича, який одним з перших проаналізував з правової точки зору характер
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регулювання відносин між князем та боярами і дружиною2. Вчений зупинився
на проблемі свободи та вільності служби бояр іпередусім на їх праві від’їзду,
тобто можливості бояр на власний розсуд залишати княжу службу3. Наведені
вченим історичні приклади та їх пояснення стали зразком для багатьох наступних поколінь науковців.
Висновкам В. І. Сергеєвича слідував, бодай і з інших світоглядних позицій,
М. П. Павлов-Сільванський4, один з перших російських дослідників, що висунув тезу про поширеність на Русі феодальних відносин. Так само і ряд радянських вчених прийняли аргументацію Василя Івановича, хоча і зауважували, що він помиляється, визначаючи нефеодальну сутність договорів між князями і боярами. Фактично і досі чимало вчених спирається на позицію
В. І. Сергеєвича чи наводять аналогічні аргументи5.
Висновки В. І. Сергеєвича розвинув його учень М. О. Дьяконов, який
відніс такі договори до числа джерел права Давньої Русі6. І хоча він схилявся
до усної їх форми, але все ж припускав, що в таких договорах закріплювалися
умови військової служби та пожалувань за неї, а також участь старших дружинників у княжих радах з питань внутрішньої та зовнішньої політики7.
Серед досліджень радянського часу слід відзначити ранню роботу
С. В. Юшкова «Феодальні відносини і Київська Русь»8, в якій він присвятив
значну увагу проблемі відносин між князем і боярами, князем і дружиною та
двором. Так, у наділенні дружинників земельними пожалуваннями він вбачав
бенефіцій. Дворян ХІІ–ХІІІ ст. вчений характеризував як аналог західноєвропейських середньовічних міністеріалів. Відносини ж князя та бояр і, на ранньому етапі, дружинників Серафим Володимирович характеризував як договірні
і визначав обов’язковим елементом такого договору принесення боярами та
дружинниками присяги. Певною мірою його можна вважати послідовником
М. О. Дьяконова, щонайменше щодо тих історичних фактів, на які в своєму
дослідженні спирався С. В. Юшков. Утім учений рішуче відкидав ідею того,
що такі договори містили умови служби, зазначаючи, що боярська служба не
знала юридичної регламентації і визначення чітких прав та обов’язків.
Наприкінці 1920-х років світ побачили ще дві роботи, в яких зверталася
увага на юридичний порядок закріплення відносин між князями та дружиною.
Це «Феодальний порядок на Русі» М. М. Тихомирова9 та «Нариси історії
Київської Русі» одеського дослідника, учня М. Є. Слабченка і завзятого історика-марксиста М. Л. Рубінштейна10. Дуже різні по суті, обидві праці містили
чітку характеристику відносин князів з боярами та дружинниками як васально-сеньйоральних. М. М. Тихомиров загалом слідував концепції М. П. Павлова-Сільванського і проводив пряму паралель між службою дружинників та бояр і західноєвропейським васалітетом11. Вступ до служби він порівнював з
омажем, важливими елементами якого вважав процедуру «биття чолом», укладення двостороннього договору-ряду про умови служби та присягу у формі
цілування хреста. Основні умови цих міністеріальних договорів вчений виводив так само з європейського феодалізму: служба радою та зброєю. Головною
ж вадою цієї роботи слід відзначити те, що, як і В. І. Сергеєвич та М. П. Павлов-Сільванський, М. М. Тихомиров спирався на дуже широке історичне поле,
залучаючи переважно джерела XIV–XV ст.

30

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Книга М. Л. Рубінштейна зовсім інша. Вона фактично не знайшла наукового визнання і згодом була цілковито забута. Проте у ній висувається винятково
цікава теорія розкладу княжої дружини у Х–ХІІ ст. на мобільних княжих бояр
і двір та осілу міську дружину12. Відносини з князем, як перших, так і других,
на думку вченого, базувалися на договорі. Причому так звані договори князів
з віче Микола Леонідович розцінював як договори між осілою міською дружиною та князем13. Він одним з перших побачив у цих правочинах аналог договорів монарха зі знаттю, які були доволі поширені в Західній Європі в Середньовіччі.
Як уже зазначалося, з початку 1930-х рр. радянська наука втратила інтерес
до формальної сторони регулювання міжстанових відносин. Це стосується не
лише інших дослідників, а й подальших праць С. В. Юшкова та М. М. Тихомирова.
На сучасному етапі значну увагу історії відносин князів та дружини і бояр
приділяє П. С. Стефанович. Особливо слід відзначити його нещодавню
розвідку «Князь і бояри: клятва вірності і право від’їзду»14, в якій дослідник
звернувся саме до проблеми договірних відносин князя і дружини. Ця праця
побудована за схемою критичного розбору раніше введених до наукового
вжитку відомостей, у яких, на думку тих дослідників, що на них спиралися,
наводяться факти, що підтверджують договірний характер відносин князя і бояр та дружини, а також факти присяги бояр і дружини князю. Докладний огляд
цієї праці вимагає окремої статті, тому зазначу лише висновки автора. Вчений
відкинув майже всі приклади звісток про договірний порядок відносин та зробив висновок, що Київська Русь не знала ані інституту боярського права
від’їзду, ані присяг вірності з боку дружини чи бояр, ані формального договірного врегулювання відносин між князем та боярами чи дружиною15.
Відносини ці, як зазначає дослідник, спиралися на звичаєві норми і були договорами в загальному значенні, оскільки скріпляли відносини вільних осіб16.
Звернемо тепер увагу на ті відомості, які нам дають історичні джерела про
закріплення відносин між князем та боярами і дружиною на основі договору.
Слід зазначити, що літописні джерела містять відносно мало прямих вказівок
на укладення договорів (рядів). Частішою є коротка звістка про присягу сторін
(«на тому хрест цілували» або «роти заходіша»), яка була важливою частиною
договору, особливо договору в публічній сфері.
Хронологічно найстаршими є дві звістки ПВЛ під 980 рік.
Перша розповідає про примирення Володимира з колишнім боярином Святополка Варяжко, укладення між ними договору та прийняття його князем до
себе: «Варяжько же видєв яко оубьєн бысть Ярополк бєжа с двора в Пєченєги.
И мьного воєва с Пєчєнєги на Володимира. И едва приваби и заходив к нему
ротє»17. (Тут і надалі літописні тексти подаються у сучасному орфографічному написанні в авторській інтерпретації.) Заперечення П. С. Стефановича щодо того, що в даному місці слід бачити міжнародний договір, мовляв термін
«рота» вживався лише в них18, слід визнати не достатньо аргументованим –
цей термін дуже широко вживається в літописах та інших писемних пам’ятках
Київської Русі у значенні присяга. Зазвичай формула «заходив к нему ротє» говорить не лише про присягу, а про присягу, якою скріпляється договір.
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Другою є цікава звістка про те, що найнятим Володимиром Великим варягам належала данина із захопленого з їх допомогою Києва: «се град наш и мы
прияхом и да хощем имати откуп на них по 2 гривнє от чєловєка»19. Володимир відмовився її виплатити і варяги вирішили, що вони вже не мають зобов’язань перед князем, оскільки він «сєльстил єси нами». Більш ніж
вірогідно, що порушення князем свого зобов’язання щодо виплати данини із
захопленого міста стало причиною для розриву договору з князем, бодай про
це і не сказано прямо. Також можна припустити, що і зазначена сума контрибуції і саме право варязької дружини на неї було прописано в договорі з князем. З «Саги про Еймунда» відомо, що варязька дружина, покликана Ярославом, доволі докладно закріплювала свої права на винагороду20.
З ХІ ст. маємо згадку «Хроніки» Тітмара Мерзебурзького про прийняття
1018 р. знову посівшим у Києві Святополком киян і складання останніми присяги на вірність21. П. В. Лукін бачив у цих подіях згадку про договір киян з
князем22, однак побудова слів у тексті хроніки говорить скоріш про те, що до
князя прийшли не усі кияни одночасно, а окремі персони підходили самі чи
групами.
Далі є ряд згадок з ХІІ ст. По-перше, це відомості «Хроніки» Отрліба
Цвіфальтенського, які П. С. Стефанович датує 1122 роком23. У них зазначається, серед іншого, що польський нобіль Петр Властович присягнув на
вірність князю Володарю Ростиславичу, згодом зрадив його і передав у руки
польського короля. На думку П. С. Стефановича, ця згадка є єдиним беззаперечним прикладом службової присяги часів Київської Русі, але дослідник
відносить її до особливостей розвитку прикордонних галицьких земель24.
По-друге, Іпатіївський літопис під рік 1164 розповідає про події у
Чернігові: «се же створи княгини сгадавши и с пискупомъ и с мужи князя своего с передними. И цєловаша святого Спаса на том яко не послатися к Всеволодичю Новугороду. Первое цєлова пискупъ святого Спаса и потом дружина
цєловаша. И рече Гюрги тысячкый: нам было не лєпо дати пискупу цєловати
святого Спаса занеже святоль есть. А нам ся от нь не блазнити, занеже князии
свои любил»25. Перед нами історичний факт присяги дружини князя його сину, в обхід прав іншого князя на стіл у цьому місті. Причому дружина і бояри
були проти того, аби з ними присягав єпископ, адже він є особою духовного
звання.
Відомою є згадка під 1169 р., коли дружина відмовляється служити князю
Володимиру Мстиславичу, оскільки він без її відома прийняв важливе рішення: «и рекоша ему дружина его: а собє еси княже замыслил, а не єдем по тобє,
мы того не вєдали»26. Однак зазвичай забувають, що підставою для цього стали зносини з боярами берендеями задля їх переходу під руку князя: «начаша
ся слатися к нему Чагровичи Чекъман и брат его Тошман и Моначюк. Володимир же рад быв думє их»27. Тобто знову мова йде про можливий перехід бояр
до іншого князя, хоча і відсутня пряма вказівка на укладений між ними договір
чи присягу.
Нарешті маємо згадати дещо пізнішу звістку 1392 р. Ніконовського літопису та Рогозького літописця про зраду бояр князя Бориса Нижегородського, до
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якої раніше зверталися і В. І. Сергеєвич і М. П. Павлов-Сільванський. Цитувати цей великий фрагмент немає сенсу, зазначимо лише, що князь Борис,
дізнавшись про те, що князь московський отримав ханський ярлик на його стіл
у Нижньому Новгороді, збирає своїх бояр та запитує, чи будуть вони йому
вірними, на що бояри підтверджують це, хоча вже вирішили, за словами літописця, відкрити ворота московській раті. Коли це відбувається, літописець
звертає увагу читача на злочинність порушення хресного цілування боярином
без вини князя.
Підсумовуючи викладене, слід зробити ряд висновків. По-перше, варто погодитися з тими вченими, які відзначали існування в Київській Русі інституту
присяги бояр та дружини князю. Втім, немає безсумнівних даних щодо змісту
таких присяг, хоча з повчальних роздумів літописців і видно, що присягам надавалося великого значення. По-друге, окрім однієї звістки з часів Володимира Великого, не маємо даних про поширеність на Русі васально-сеньйоральних
договорів між князями та дружиною і боярами. Однак не має підстав і безапеляційно заперечувати можливість існування міністеріальних договорів,
скріплених присягою вірності, оскільки, як зазначалося вище, мова літописів
загалом доволі образна і під згадками про присягу може міститися факт укладення договору. Ця особливість добре нам відома з порівняльного зіставлення
статей різних літописів щодо міжкнязівських договорів.
Відповідно постає питання про те, яким був порядок регулювання феодальних (васально-сеньйоральних) відно син. При обмеженості наявних
звісток про міністеріальні договори на Русі, повній відсутності вказівок на їх
усний чи письмовий характер, слід звернутися до загальних основ станового
права.
Безпосередню увагу проблемі значення договорів у міжстанових відносинах приділив ще майже сторіччя тому І. І. Яковкін28. Він відзначає договірний
характер відносин між соціальними групами у суспільств, що розвивається.
Такими соціальними групами можуть бути і громади, і стани, а самі договори
є такими, що творять нове право. Більше того, вчений наголошував, що договірні норми в міжстанових та міжобщинних відносинах будуть мати домінуюче значення порівняно з нормами звичаєвого права, існуючими в них. Якщо
ж стороною договору є особа, наділена автономною владою, то може відбуватися процес взаємного перетікання договірних норм у звичаєві та навпаки.
До таких самих висновків прийшла і сучасний теоретик корпоративного
права Т. В. Кашаніна. Вона звертає увагу, що хоча в станових відносинах
провідне місце належить правовому звичаю, в міжстанових відносинах, зокрема міністеріальних, ця роль переходить до договору29. Причому такий міжстановий договір не можна вважати правозастосовним, оскільки відсутні норми,
які б регулювали такі відносини30. Отже, провідним засобом урегулювання
міжстанових васально-сеньйоральних відносин між князем та дружинниками
і боярами слід визнати договір.
Тим не менш, більш поширеною в науці є думка про суто звичаєвий характер регулювання відносин між князем та боярами і дружиною. Так, П. С. Стефанович, який загалом погоджується з тим, що відносини князя з боярами та
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дружиною будувалися на основі усного договору31, підкреслює, що базисом
для них слугували норми звичаєвого права32.
На нашу думку, є можливість певною мірою примирити ці позиції. Як правильно зазначав І. І. Яковкін, а перед тим М. О. Дьяконов, з повторення в договорах однієї й тієї ж норми поступово розвивалася старовина її33. Отже, як договір міг закріплювати вже існуючі норми звичаєвого права, так і сам міг стати основою для появи звичаю. Така діалектика юридичного регулювання
міжстанових відносин притаманна передусім часам значних соціальних перетворень. На нашу думку, ситуація на Русі як на стиці Х та ХІ ст., так і на рубежі
ХІ–ХІІ ст. була саме такою. У першому випадку йшло відмирання старих порядків, коли в підкорених землях місцева влада від племінного нобілітету переходила до призначуваних з Києва намісників. З цим періодом пов’язані і
хвилі князівських міжусобиць Святославичів та Володимировичів. Обидва
фактори мали вплинути на стосунки між князями та дружинниками і боярами.
В друге ж відносини князя з його служебниками були випробувані на міцність
княжими порядками спадкування, коли князі переходили зі стола до столу іноді
до 5–7 разів за життя, а найактивніші – ще більше. В умовах постійної зміни
столів, князю була потрібна гарантія служби як з боку земських бояр, так і з боку постійних його дружинників. В основі першої ще міг лежати договір, який
князь укладав з віче, вступаючи на черговий стіл, хоча немає впевненості, що
це дійсно відбувалося при кожному переході34. Водночас гарантувати віддану
службу з боку двору, який повсюди слідував за князем, міг лише договір.
Відповідно, можна доволі впевнено припускати, що в часи Київської Русі
службові відносини князя з боярами та дружинниками регулювалися як правовими звичаями, так і нормативно-правовими договорами. При цьому вірогідно,
що мало місце як формування договірних відносин на основі існуючих звичаєвих норм, так і перетворення правових норм, що вперше з’явилися саме в
тексті договору, на звичаєво-правові норми через їх багаторазове повторення.
Таким чином, можна констатувати, що наукова позиція про договірний характер васально-сеньйоральних відносин між князями та їх дружинами і боярами, хоча і немає достатніх документальних підтверджень, тим не менш заслуговує на увагу. Водночас щодо характеру юридичного регулювання цих
відносин у науці немає єдності, що викликано пердусім обмеженістю історичних джерел. Панівною є позиція про звичаєве право як основне джерело регулювання васально-сеньйоральних відносин, хоча і з умовою, що основою їх
виступає договір. Разом з тим серед дослідників станового права поширеною
є думка саме про договір як джерело врегулювання міжстанових відносин. Як
видається, в обох позиціях є слушне зерно. В умовах соціального спокою умови договорів між князем та дружиною та боярами були стандартними і спиралися на існуючі в суспільстві звичаї. Однак в умовах значних соціальних перетворень виникала потреба в доповненні і уточненні таких звичаєвих норм. У
такі моменти на перше місце виходив договір, який був більш гнучким інструментом регулювання правовідносин. Коли ж нові умови ставали банальною
повсякденністю, нові договірні норми перетворювалися на частину звичаєвого права.
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ДОГОВОРИ ВЕЛИКИХ КНЯЗІВ ЛИТОВСЬКИХ З КРАЇНАМИ
СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК ПАМ’ЯТКИ ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА
Розглядається роль міждержавних договорів, які ук ладалися між Великим
князівством Литовським і державами Східної Європи наприкінці XIV – XV ст., у вста-
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новленні васальної залежності руських князівств від Великого князівства Литовського.
На підставі аналізу текстів договорів з’ясовані взаємні права та обов’язки сюзерена і
васалів. Встановлено, що договори регулювали суспільні відносини у тих сферах, що є
визначальними для існування будь-якої держави: територія, населення, окремі сторони функціонування публічної влади, оподаткування, військові питання.
Ключові слова: сюзеренно-васальні відносини, феодальне право, міждержавні договори, феодальна держава.
Ковалёва С. Г. Договоры великих князей литовских с государствами Восточной
Европы как памятники феодального права.
Рассматривается роль межгосударственных договоров, заключённых между Великим княжеством Литовским и государствами Восточной Европы в конце XIV – XV вв.,
в установлении вассальной зависимости русских княжеств от Великого княжества
Литовского. На основании анализа текстов договоров определены взаимные права и
обязанности сюзерена и вассалов. Установлено, что договоры регулировали общественные отношения в тех сферах, которые являются определяющими для существования любого государства: территория, население, отдельные стороны функционирования публичной власти, налогообложение, военные вопросы.
Ключевые слова: сюзеренно-васальные отношения, феодальное право, межгосударственные договоры, феодальное государство.
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 established 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.

Одним із чинників, який визначає напрями та характер розвитку сучасної
вітчизняної історико-правової науки, є оновлення методології та концептуальних засад наукових досліджень. Марксистська схема історичного розвитку
держави і права, яка базувалася на абсолютизації економічного чинника в їх
онтології, а основною рушійною силою соціальної еволюції вважала класову
боротьбу, втратила монополію на визнання її єдиною правильною. Відмова від
її диктату надала можливість розглянути державні та правові інститути минулого під новим кутом зору. Зазначене, зокрема, стосується важливого періоду
розвитку вітчизняної державності і права – другої половини XIV – XV ст., коли в соціальному, економічному, державному та правовому бутті Європи відбувалися процеси, що стали підґрунтям «довгого XVІ століття». Для більшості
українських земель це була доба перебування у складі поліетнічного Великого
князівства Литовського. Литовсько-руське право наприкінці XIV – XV ст. переживало етап бурхливої еволюції, що, насамперед, позначилося змінами у характері джерел права: з переважно усного литовсько-руське право упродовж
XV ст. стало писаним1.
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Важливою складовою писаного литовсько-руського права стали договори,
які укладалися литовськими великими князями (з XV ст. за ними закріпився
титул господарів) з іншими країнами Східної Європи. Утім, хоча литовськоруське право вивчалося багатьма поколіннями дослідників, безпосередньо
міждержавні договори, укладені литовськими господарями наприкінці XIV –
XV ст. з Новгородом, Псковом, Молдовським князівством, Твер’ю, Москвою
та іншими феодальними державами, не дістали належної уваги вчених, які
досі не ставили за мету спеціальне вивчення цих договорів, а торкалися їх поверхово при дослідженні суміжних питань.
Побіжний опис змісту договорів з Москвою (1449 р.) та Новгородом
(1471 р.) було зроблено відомим російським істориком ХІХ ст. С. М. Соловйовим у контексті характеристики відносин Великого князівства Литовського з
Московським князівством у XV ст.2; А. Л. Хорошкевич, характеризуючи
міждержавні відносини Московського князівства, надала коротку характеристику договорам Москви з Великим князівством Литовським3. Більшість авторів-літуаністів – істориків та істориків права – обмежується простою згадкою про факт укладання таких договорів.
Відтак історико-правовий аналіз текстів договорів уможливлює не лише
відтворення відповідних закріплених у договорах правових норм, а і встановлення специфічних рис феодальної державності, права і міждержавних
відносин.
Як відомо, внаслідок відносної слабкості механізмів державного регулювання значна частка суспільних відносин у феодальному соціумі регулювалася договорами між суб’єктами. Насамперед це стосувалося відносин сюзеренітету-васалітету, що мали місце як у відносинах монарха з підданими-феодалами своєї держави, так і у відносинах між монархами різних країн. Феодальна політико-правова доктрина декларувала Божественний суверенітет монарха, який був невідривний від суверенітету феодальної держави – території,
землі, що належала монарху на правах верховного сюзерена і складалася з його вотчини та вотчин його васалів. Тож, незважаючи на те, що договори кінця
XIV – XV ст. укладалися між монархами держав, їх можна вважати міждержавними договорами, беручи до уваги тодішні політико-правові реалії.
За традицією, яка зберігалася з часів Київської Русі, один з руських князів
мав титул великого, «старшого» князя, а інші удільні князі вважалися його васалами. Від ІХ до XIІІ ст. титул старшого князя Русі мав великий київський
князь, який, однак, з ХІІІ ст. призначався татарами. Вже наприкінці ХІІІ ст. титул великих князів перейшов до галицько-волинських та володимиро-суздальських князів; від останніх цей титул успадкували московські князі. Литовські господарі після включення Волинської та Київської землі до складу Великого князівства Литовського, стали йменувати себе великими князями Литовськими, Руськими і Жомойтськими. Такий титул вказував на претензії литовських правителів на владу над всіма руськими землями – як тими, що вже
перебували у складі Великого князівства Литовського, так і тими, що залишалися незалежними політичними утвореннями. Рязань потрапила у васальну залежність від Великого князівства Литовського за часів правління Вітовта. Ли-
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товські князі неодноразово здійснювали спроби силою зброї або дипломатичним шляхом домогтися також підкорення Новгорода і Пскова, Московського і
Тверського князівств.
У 1427 р. великий литовський князь Вітовт уклав договір з тверським великим князем Борисом Олександровичем. Договори («докончання») Великого
князівства Литовського з Новгородом укладалися здавна і поновлювалися при
кожній переміні на великокнязівському престолі, що підтверджується літописами. У 1393 р., коли литовський престол посів Вітовт, літопис повідомляв:
«Седе на княженьи в Литве князь Витовт Кейстутьевич, и новгородци взяша с
ним мир по старине»4. У науковому обігу є також текст договірної грамоти
Новгорода із Свидригайлом, який вдалося відновити Л. В. Черепніну5. Після
остаточної перемоги над Свидригайлом у 1435 р. великий князь литовський
Сигізмунд Кейстутович зимою 1436 р. «послаша новгородци посадника новъгородского Григориа Кюриловича к Жидимонту, и князь Литовъскыи Жидимонт человаше крест к новгородцем и послом, и взяша мир…»6. У XІV–XV ст.
була поширена практика запрошення новгородцями на посаду служилого князя вихідців із Великого князівства Литовського. Так, у 1389–1392 рр.,
1407–1412 рр. службовим князем у Новгороді був Семен (Лугвень) Ольгердович, у 1432 р. і згодом у 1438 р. – син Семена. Традицію відносин Литви з Новгородом продовжив Казимир. У 1447 р. він направив у Новгород своїм
намісником Олександра Васильовича Чарторийського, який 1448 р. разом із
новгородцями здійснив похід на Лівонський Орден і Швецію.
Як і його попередники, Казимир намагався об’єднати всі руські землі у
складі Великого князівства Литовського. У 1441–1442 рр. було укладено договір Казимира з Новгородом. У договірній грамоті закріплювалася особлива
система відносин Великого князівства Литовського з Новгородською республікою, визначена Б. Флорею як протекторат Литви над Новгородом7. У
1442 р. був укладений договір Казимира з Новосильським та Одоєвським князем. В орбіті впливу Великого князівства Литовського у 40-50 рр. XV ст. перебував і Псков. Договір з Псковом було укладено Казимиром 1440 р. У
1443–1447 і 1456–1461 рр. там княжив запрошений за «псковським чолобиттям» Олександр Васильович Чарторийський, який очолював походи псковитян
на Лівонію.
У 1448 р. князь Воротинський приніс Казимиру присягу на васальну
вірність, що було закріплено відповідним договором, а 1449 р. було поновлено
договір Казимира з Тверським князем Борисом Олександровичем.
Інтереси литовських великих князів поширювалися і на Молдову. З молдовськими господарями Іллею та Стефаном укладали договори Сигізмунд
Кейстутович (1437 р.) та Казимир (1447 р.).
Усі ці договори укладалися з литовськими господарями як з сюзеренами;
інша сторона – князі (і князівства) новосильський і одоєвський, воротинський,
тверський, воєвода молдовський, а також феодальні республіки Псков та Новгород – виступала як васал литовського монарха. Аналіз текстів цих договорів
дозволяє встановити особливості сюзеренно-васальних відносин між державами (і їх монархами), що склалися у політико-правовій практиці Східної Європи XV ст.
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Звертає на себе увагу той факт, що існували різні ступені васальної залежності: великого литовського князя залежні князі називають «господарем» (у
договорі 1437 р. Сигізмунда з молдовським воєводою Іллею8), «родителем» (у
договорі 1442 р. Казимира з молдовським воєводою Іллею 9), «старшим приятелем» (у договорі 1447 р. Казимира з молдовським воєводою Стефаном10).
А московський великий князь, який захопив Можайськ, Верейськ і Боровськ,
називав себе «старшим братом» своїх васалів11. Такі титули сюзерена, очевидно, є відголоском патріархальних родових традицій, коли влада у спільноті
була зосереджена в руках старшого за віком (як, наприклад, влада paterfamilias
у Давньому Римі).
З іншого боку, васали йменуються «підданими» і «слугами» (князь новосильський та одоєвський у договорі з Казимиром 1442 р.12, князь воротинський у васальній присязі 1448 р.13), «приятелями» (молдовський воєвода Стефан у договорі з Казимиром 1442 р.), «молодшими братами» (князі можайський, боровський та верейський стосовно московського великого князя Василія
Васильовича). Можайський князь зобов’язується називати 21-річного Казимира «старшим братом», якщо останній допоможе йому здобути московський
престол14.
Для встановлення сюзеренно-васальних відносин потрібними були волевиявлення однієї сторони і згода іншої. Так, князь новосильський і одоєвський
просився «у службу» до Казимира, князь воротинський «записувався» до нього ж, молдовські воєводи добровільно входили у договірні відносини з литовськими господарями. Руські удільні князі отримували від литовського великого князя землі, які підлягали поверненню після закінчення служби.
У договорах, якими удільні князі входили у сюзеренно-васальні відносини
з литовськими великими князями, було визначено взаємні права та обов’язки
сюзерена і васалів, перелік яких, очевидно, склався у політичній практиці Русі
та зберігав актуальність і для Великого князівства Литовського. Сюзерен мав
право розпоряджатися судом у вотчині «молодшого брата» та отримувати частку судової платні від відправлення суду, отримувати від нього щорічну платню («політнє»), укладати від його імені договори з іншими суб’єктами, приймати від нього присягу на вірність та вимагати її додержання. Обов’язками сюзерена були: захист васала від військових нападів та військова допомога у разі
війни, невтручання у вотчини васалів своїх «молодших братів», тримати васалів «у честі».
Водночас «молодший брат» був зобов’язаний «служити і у всьому слухняним бути» сюзерену, без його дозволу не вступати в інші союзи та не допомагати іншим сторонам.
Іноді залежні держави пропонували сюзерену додаткові блага як винагороду за спеціальні послуги. Так, новгородці зобов’язувалися передати Казимиру
Чорний Ліс, якщо литовський господар «умирить» їх з московським великим
князем15.
Кінець XIV – XV ст. – час формування у Європі централізованих держав.
Логічним та закономірним продовженням цього процесу у «довгому XVI ст.»
стане зародження і становлення європейських національних держав нового ти-
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пу – ранньомодерних, які замінили феодальні держави. На початку XVI ст.
з’явиться поняття держави як політичного стану суспільства, відносин між
владою та підданими16, а європейська політико-правова думка розмежує поняття «монарх» і «держава».
Нові ідеї до деякої міри означилися і на договорах литовських великих
князів з монархами інших східноєвропейських держав. Так, у договорі Казимира з молдовським воєводою Стефаном (1447 р.) вказано, що він укладається
між землями (вирізнено мною – С. К.), а не між монархами. У договорах з князем новосильським та одоєвським (1458 р., 1483 р.) передбачено, що у разі, коли одна зі сторін, що домовляються, помре бездітною, статус (режим) земель
залишиться таким, як затверджено договорами.
Іншим різновидом договорів були такі, що не створювали сюзеренно-васальних відносин, а укладалися між двома рівноправними суб’єктами. Такими, наприклад, були договори між литовськими князями Євнутієм, Кейстутом,
Любартом Гедиміновичами, Юрієм Наримунтовичем та Юрієм Коріятовичем
з одного боку і мазовецькими князями Самовитом та Казимиром Тройденовичами (близько 1340 р.)17; між Казимиром Ягайловичем та московським великим князем Василієм Васильовичем (1449 р.)18. Великі князі литовський і московський називають один одного «братами» без вказівки старшинства,
підкреслюючи рівність статусів. Рівність сторін підтверджується і тим, що вони беруть на себе рівні обов’язки: не засновувати на своїх землях нових міст
(договір литовських князів з мазовецькими), не втручатися у вотчинні справи
один одного. До договору з московським великим князем, очевидно, з метою
підкреслити «братерство», внесено навіть явно декларативну норму про піклування про дітей один одного у разі смерті когось із сторін. Цікаво, що і Казимир, і Василій погодилися спільно контролювати відносини між Новгородом
та Твер’ю – своїми васалами.
Аналізуючи зміст міждержавних договорів кінця XIV–XV ст., можемо зробити висновок щодо тих аспектів взаємних відносин, які сторони вважали важливими, принциповими для безпеки і добробуту своєї держави.
Практично в усіх договорах є норми, які регулюють територіальні питання. Одним із ключових у договорах є положення про підтвердження, збереження і непорушність кордонів (договори з Новгородом 1440 р., Псковом 1440 р.,
князем новосильським і одоєвським 1442 р., Москвою 1449 р., Твер’ю 1483 р.,
князем Воротинським 1483 р.). У договорах між литовським і московським великими князями, як між рівними за статусом, закріплено невтручання у вотчини один одного.
Закріплюючи недоторканність території і непорушність кордонів, сторони
погоджуються на дозвіл взаємної вільної торгівлі для населення держави-контрагента на території обох держав, на право проїзду послів та купців з іншої
сторони «без пакости» (договір з Новгородом 1431 р. і 1440 р., Твер’ю 1483 р.).
Такий дозвіл, безумовно, сприяв розвитку економіки, торгівлі та ринку в державах.
Договори містять ряд норм, що стосуються населення держав. Велике
князівство Литовське, Москва, Псков, Новгород, Твер, Молдова, мазовецькі
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князі погоджувалися на екстрадицію боржників, розбійників, державних зрадників, біглих смердів та холопів. У договорі 1471 р. з Новгородом підтверджено норму, що була відома руському праву ще з часів Київської Русі, – заборону на «виведення», тобто крадіжку і переховування, чужої челяді.
Значні втрати населення у війнах, а також від хвороб та епідемій ускладнювали демографічну ситуацію в середньовічних державах. Тому монархи дбали
про збереження кількості населення. У договорі 1449 р. з Москвою закріплювалося, що до Великого князівства Литовського повернуться всі люди, яких з
прикордонних районів вивели насильно у московську землю.
На практиці забезпечити дотримання цієї норми було складно. У 1492 р.
Казимир дорікав псковським послам, що на території Пскова переховуються
багато біглих господарських та боярських підданих-селян, а псковитяни не
вживають заходів для їх повернення їхнім панам19.
Більшість договорів містить норми, що регулюють діяльність публічної
влади. Судові повноваження вважалися у феодальній державі важливою прерогативою монарха, оскільки, крім встановлення справедливості, сприяли поповненню державної скарбниці (яка водночас була і особистою скарбницею
монарха), куди поступали численні види судової платні. У договорах із Новгородом 1431 р., 1440 р., 1471 р. та Псковом 1440 р. була встановлена підсудність
за місцем вчинення правопорушення. Зазначалося також, що при розгляді
справ і винесенні рішення судді мають керуватися правом своєї землі. Слід
звернути увагу і на той факт, що договір з Новгородом 1440 р. забороняв суддям приймати скарги на панів з боку смердів і холопів: «А межи собою нам будучи в любви, за холопа, за робу, за должника, за разбойника и за смерда не
стояти ни мне, ни вам, а выдати его по исправе».
Залежність Новгорода від Великого князівства Литовського виявилася, зокрема, в праві останнього тримати в Новгороді тивунів, які відправляли суд на
території Новгородської республіки.
З воротинськими, одоєвськими, новосильськими князями, з Твер’ю та
Москвою литовські князі мали право утворювати спільні суди, які розглядали
спори між мешканцями порубіжжя та між самими удільними князями.
Багато договірних норм регулювало питання фінансів, податків і мит. Так,
для торгівлі тверських купців у Великому князівстві Литовському, а литовських у Твері встановлювався розмір торгівельних мит, який існував «здавна»,
«по-старому». Проте таке поблажливе ставлення до залежної держави було
скоріше винятком, ніж правилом для литовської міждержавної політики. Новгород за договором 1471 р. мав сплачувати на користь Великого князівства Литовського численні мита, а князі новосильські та одоєвські, перебуваючи у васальній залежності від литовських господарів, як вже вказувалося, мали платити щорічне «політнє».
Війна у феодальному суспільстві була одним із найефективніших засобів
вирішення політичних, економічних, територіальних проблем. Тож військовим
питанням у договорах приділялося багато уваги. Практично всі договори передбачали надання сторонами у разі необхідності взаємної військової допомоги. Оскільки супроводження свого сюзерена на війну було одним із найваж-
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ливіших обов’язків васала, то договори докладно регламентували, в яких випадках і яким чином має бути надана військова допомога. Невиконання взятих
на себе зобов’язань із захисту та оборони васала могло стати підставою для
звільнення останнього від обов’язків стосовно сюзерена. Водночас невиконання васалом зобов’язань щодо військової служби на користь сюзерена було
підставою для позбавлення васала земельних надань.
На підставі аналізу основних положень міждержавних договорів, які Велике князівство Литовське укладало з державами Східної Європи, доходимо висновку, що договори встановлювали васальну залежність руських князівств від
Великого князівства Литовського, що збігалося із прагненням литовських господарів відповідно до титулу закріпити за собою владу над всіма руськими
землями. У договорах регламентувалися взаємні права та обов’язки сюзерена
та васалів. Це дозволяє говорити про феодальний характер міждержавних договорів кінця XIV – XV ст. як пам’яток права. Водночас ці договори регулювали суспільні відносини у тих сферах, що є принципово важливими, визначальними для існування будь-якої держави: територія, населення, окремі сторони
функціонування публічної влади, оподаткування, військові питання. Тож вони
відігравали певну роль у становленні та розвитку Литовсько-Руської державності.
1. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 1995. – С. 35. 2. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. В 15
книгах. – Кн. 3. – Т. IV. – М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1960. – С. 353–698. 3. Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала
XVI в. – М.: Наука, 1980. – 295 с.; Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства / В. Т. Пашуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. – М.: Наука, 1982. –
264 с. 4. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.–Л., 1950. –
С. 386. 5. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. – М.–Л.: Изд.
АН СССР, 1949. – С. 129–132. 6. Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов. – С. 419. 7. Флоря Б. Н. Великое княжество Литовское и Рязанская земля в XV
веке // Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В. И. Пичеты. – М.: Наука,
1978. – С. 185. 8. Акты, относящиеся к истории Западной России. – Т. 1. 1340–1506 гг. –
СПб., 1846. – С. 48. 9. Там же. – С. 53. 10. Там же. – С. 60. 11. Там же. – С. 62–63. 12. Там
же. – С. 55. 13. Там же. – С. 61–62. 14. Там же. – С. 62. 15. Грамоты Великого Новгорода и Пскова ... – С. 133. 16. Крестовская Н. Н., Цвиркун А. Ф. История политических и
правовых учений: Курс лекций. – X.: Одиссей, 2002. – С. 76. 17. Акты, относящиеся к
истории Западной России ... – Т. 1. – С. 1–2. 18. Там же. – С. 62–67. 19. Там же. – С. 113.

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

42
УДК 347.9; 34(091)

О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАХОДИ ІМПЕРАТОРА ПАВЛА І
З ПИТАНЬ СУДІВНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
(1796–1801 рр.)
Розглядається політика імператора Павла І у сфері судівництва на українських
землях Российської імперії, внаслідок якої було частково відтворено традиційний судоустрій колишньої Гетьманщини та Правобережної України. Досліджуються засади
цієї політики, мотиви прийняття законодавцем відповідних рішень, їх фактичне виконання та довгострокові наслідки.
Ключові слова: Російська імперія, українське судівництво, повітові суди, підкоморські суди, маґістрати, ратгаузи.
Малышев А. О. Законодательные меры императора Павла І по вопросам судоустройства и судопроизводства на украинских землях (1796–1801 гг.)
Рассматривается политика императора Павла І в области суда на украинских землях Российской империи, вследствие которой было частично восстановлено традиционное судоустройство бывшей Гетьманщины и Правобережной Украины. Исследуются основания соответствующей политики, мотивы законодателя при принятии государственных решений, их фактическое исполнение и долгосрочные последствия.
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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 longterm consequences are analyzed.
Key words: Russian Empire, the Ukrainian judicial system and judicial proceedings,
povet’s courts, podkomorian courts.

Часткове відновлення традиційного судоустрою та судочинства на частині
українських земель Російської імперії за правління імператора Павла І прийнято розглядати як нетривалу «відлигу» після жорстких централізаторських заходів Катерини ІІ. Здебільшого констатується, що відроджені рештки української автономії проіснували лише кілька років і згодом були зведені нанівець1.
Суперечливість такої позиції і стала підставою для цієї розвідки.
Коротке правління Павла І (чотири роки, три місяці й шість днів) залишило істотний слід у Російському імперському законодавстві. Загалом до Повного зібрання законів Російської імперії увійшло 2253 документи відповідного
періоду2. Чимало з них стосувалося питань судоустрою та судочинства. Нагадаємо, що попереднє правління Катерини ІІ позначилось успішною губернсь-
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кою реформою, закріпленою законодавчим актом від 7 листопада 1775 р., що
мав назву «Установи для управління губерній Усеросійської імперії». Одним з
досягнень реформи стало, хоч і не в усьому послідовне, відокремлення суду
від адміністрації3.
У кожній губернії було створено систему станових судів: повітові та верхні
земські суди для дворян, міські та губернські маґістрати для міщан і купців,
нижня й верхня розправа для селян. Окрім двох інстанцій станових судів, на
губернському рівні створювалися загальностанові органи: палата кримінального суду та палата цивільного суду, які переглядали рішення перших двох
інстанцій. Запроваджувалися також совісні та словесні суди. Структурно належали до судової системи й опікунські органи: дворянські опіки та сирітські суди. Повітовий поліційно-слідчий орган мав назву «нижній земський суд»4.
Чинність Установ для управління губерній упродовж 1780-х років було поширено на землі Лівобережної та Південної України через створення
відповідних намісництв. На Правобережній Україні, яка відійшла Росії після
останнього поділу Польщі, повноцінний намісницький лад так і не було запроваджено5, оскільки з приходом до влади Павла І політику щодо окраїн імперії
було кардинально переглянуто.
«Павлівська реформа» усього державного апарату імперії знайшла юридичне втілення у нових «Височайше затверджених» штатах губерній від
31 грудня 1796 р. На їх підставі було ліквідовано середні суди (губернські
маґістрати, верхні розправи та верхні земські суди)6. Палату цивільного суду і
палату кримінального суду було об’єднано в єдину палату суду і розправи, а
совісні суди скасовано7. Під ніж реформи потрапили також усі посади прокурорів і стряпчих, за винятком губернського прокурора.
Зазнали скорочень міські маґістрати у невеликих містах. Окремі повіти довелося об’єднувати. Міста, які втратили значення повітових центрів, стали називатися заштатними, бо були за межами штатної квоти. Для місцевого міщанства та купецтва доцільно було залишити якісь суди. Сенатським указом від
8 жовтня 1797 р. заштатні міста було перейменовано на посади8. Це дало змогу застосувати до них норми ст. 27–28 Установ для управління губерній, в яких
передбалося, що у містах існують маґістрати, а в посадах – ратуші. Утім, вже
16 грудня Іменним указом, даним Сенату, губернаторам було дозволено, не перейменовуючи міста, створювати у них (під наглядом Сенату), як маґістрати,
так і ратуші9.
Приблизно через рік у Москві та Петербурзі було ліквідовано маґістрати,
міські думи й надвірні суди, а замість цих органів запроваджено міські
правління або ратгаузи10. 4 вересня 1801 р. Павло І указав створити ратгаузи
замість маґістратів в усіх губернських містах11. Утім, П. А. Муллов зазначав,
що ратгаузи губернських міст, якщо й були створені, то проіснували менше року12. Водночас І. І. Дитятін стверджував, що ратгаузи не могли проіснувати
більше 12 днів, адже їх статут і штат був затверджений лише 25 лютого
1801 р.13, а імператор помер уже 12 березня14. Утім, новий імператор Олександр І у своєму указі від 17 березня 1801 р. щодо відновлення маґістратів проголосив ліквідацію не тільки ратгаузів, а й повітових ордонанс-гаузів15.
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Якщо маґістрати de jure були виборними судовими органами міських
станів (хоча на практиці продовжували брати участь у вирішенні господарських питань), то ратгаузи поєднували судові й виконавчі функції. До складу ратгауза входили призначений імператором президент, директор економії, призначений Сенатом за поданням цивільного губернатора, та обрані міським купецтвом (про міщан у статуті не згадувалося) двоє бурґомістрів і четверо рацгерів, яких також мав затверджувати на посадах Сенат.
Слід погодитися з висновком М. В. Клочкова, що уряд Павла І вважав
місцевий державний апарат, утворений Катериною ІІ, задорогим для казни. Науковець убачав економію казенних коштів однією з основних підстав законодавчих заходів імператора і саме за цим критерієм висновує їх успішність, переконливо доводячи, що через зменшення кількості судів і чиновників у деяких губерніях вдалося домогтися майже у два рази менших витрат на місцеві
органи16. Крім того, одним з указів Павло І поклав обов’язок грошового утримування судів на місцеве дворянство17.
Утім, М. В. Клочков ігнорує той факт, що павлівська економія часто досягалася приєднанням суду до адміністрації і усуненням колегіальності розгляду
справ та виборності суддів, що було кроком назад у розвитку судової влади та
станового самоврядування.
Політика Павла І у царині судівництва на окраїнах імперії теж певною
мірою спрямовувалась на економію, але цей фактор наврядчи був вирішальним. Запровадження Катериною ІІ намісницького ладу не здобуло однозначного схвалення навіть у проурядових колах. Наприклад, граф О. Р. Воронцов зазначав: «Не можна не визнати, щоб вони [Установи для управління губерній]
не підходили внутрішнім російським губерніям, де чимало бракувало; але хіба
що була потреба поширювати їх на приєднані та завойовані нами провінції,
які мали у себе більше устрою, ніж усередині Росії...»18. На думку Є. С. Шумигорського, саме скарги на жалюгідний стан російських судів «схилили
Павла, не дивлячись на любов його до єдиноманітності в управлінні, відновити старовинні суди та місцеві привілеї»19.
В українській історіографії прийнято згадувати лише Іменний указ від
30 листопада 1796 р. «Про відновлення в Малоросії правління та судочинства
за тамтешніми правами й попередніми обрядами»20. Але слід звернути увагу,
що за два дні до цього указу було прийнято подібний за змістом Іменний указ
щодо Ліфляндії та Естляндії21.
Викликати до життя подібні акти могла відмова імператора від загарбницького вектору у політиці Росії. Так, 29 листопада 1796 р. (у день між двома указами) Павло І оголосив амністію усім полоненим учасникам польського повстання 1794 р. В одній з приватних розмов цар зізнався, що є прихильником
відновлення польської державності, але не готовий пожертвувати одержаними
від Польщі губерніями, оскільки Пруссія та Австрія свої частки польських
земель добровільно не віддадуть, а тільки як вороги Польщі скористаються послабленням Росії, яка нині потребує миру22.
Павло І сам наголошував на зв’язку відновлення старих судів у губерніях,
приєднаних від Польщі та Великого Князівства Литовського, з амністією по-
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ляків. Про це йдеться в указі від 16 листопада 1797 р., де він, окрім того, зазначав, що повернув цим землям «попередній рух справ та попередні суди, дозволивши власний їх вибір в Суди ці, вважаючи, що злагідність і щедрість видобувають з самого злочину каяття та звернення на шлях правий...»23.
12 грудня 1796 р. було прийнято указ про новий поділ держави на губернії24. З 33-х губерній, які складали імперію, 11 (Малоросійську, Ліфляндську, Естляндську, Виборзьку, Курляндську, Литовську, Мінську, Білоруську, Волинську, Подільську та Київську) було віднесено до таких, що існують на особливих правах і привілеях. Загальною метою указу було укрупнення губерній та
відповідна економія. А 29 серпня 1797 р. видано указ про призначення кордонів Новоросійській, Київській, Мінській, Подільській та Малоросійській губерніям і про поділ їх на повіти25. Згодом указом від 19 жовтня 1798 р. Васильківський, Черкаський та Уманський повіти було скасовано з віднесенням
їх до Богуславського, Чигиринського та Звенигородського повітів, що мало
наслідком ліквідацію судів колишніх повітових центрів26.
В один день з указом про поділ губерній було видано указ щодо відновлення традиційного устрою Виборзької губернії27. Аналогічні укази стосовно
Курляндської губернії та Пілтенського округу датовані 24 грудня 1796 р.28 та
5 лютого 1797 р.29
У шести губерніях, які Росія одержала від Польщі, відновлювати старі суди не було потреби. Намісництва тут існували лише на папері, а реально діяли
польські суди. Крім того, указ про поділ на губернії від 12 грудня 1796 р. уже
гарантував цьому краєві його попередні права, а згодом у штатах від 31 грудня 1796 р. врахували особливості цих земель.
Указ стосовно Малоросії від 30 листопада 1796 р. передбачав об’єднання
усіх земель колишньої Гетьманщини у складі єдиної Малоросійської губернії.
До цієї губернії увійшли не тільки три малоросійських намісництва, але й
землі колишнього Полтавського та Миргородського полків, які до цього належали Катеринославській губернії. Київ при цьому відділявся від Малоросії для
створення окремої Київської губернії.
У Чернігові створювався Генеральний суд. Це був новий орган, адже до запровадження намісництв Генеральний суд перебував у Глухові. На місцях
відновлювалася система статутових судів: повітових (земських) і підкоморських. Судочинство слід було чинити «за точною силою прав малоросійських».
У питаннях статусу міських маґістратів в указі не міститься точних формулювань: «Маґістратам по містах, а ратушам по шляхетніших містечках казенних лишитися на попередній підставі під апеляцією, в судових справах, Генерального суду 30. З подальшого законодавства убачається, що під «попередньою підставою» слід розуміти статус українських маґістратів до запровадження
намісництв.
Козацька аристократія сприйняла указ з певним піднесенням. О. П. Оглоблин зазначав, що у грудні 1796 р. в добре поінформованих українських колах
вважали, що син Павла І великий князь Костянтин Павлович стане новим гетьманом, а регентом при ньому автономістськи налаштований український
діяч А. В. Гудович31.
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Академік Ю. С. Шемшученко висловлював припущення, що Іменний указ
імператора Павла від 30 листопада 1796 року був пролобійований з патріотичних мотивів одним із ключових тогочасних державних діячів, українцем за походженням, князем О. А. Безбородьком32. Подібна позиція висловлювалася й
невідомим автором полемічної праці «Зауваження до Малоросії належні»
(бл. 1802 р.). Утім, тут все пояснювалося власними амбіціями князя: «Князь
Безбородько, одержавши веління зменшити число губерній і судів, дав їй [Малоросії] польських маршалів з бригадирськими чинами для того, щоб свою
рідню й своїх приятелів, і знайомих у цеє звання помістити, сподіваючись, що
він Малоросією, подібно до колишніх гетьманів, управляти буде... Три губернії
з’єднані, як і раніше, в одну, й шість палат перетворились знову в один Генеральний суд, якого творитель, Князь Безбородько, на вимогу якого його ж
рідня в ті суди мали обрані й не за більшістю голосів визначені бути»33.
Судоустрій Лівобережної України згодом був конкретизований тими самими штатами, де він розглядався у комплексі з судоустроєм Правобережжя та
Білорусі. Судова система на Правобережжі майже не відрізнялася від малоросійської.
У Київській, Волинській та Подільській губерніях, як і в Литовській,
Мінській та Білоруській губерніях, замість палат суду і розправи було створено головні суди, поділені на 2 департаменти: цивільний і кримінальний. До
складу кожного з головних судів входили двоє голів, двоє радників та шість
засідателів. Голови та радники мали казенне жалування, а засідателі утримувалися місцевим дворянством. (Водночас до складу Генерального суду Малоросії входило двоє генеральних суддів, четверо радників та десять засідателів.)
У повітах відповідних губерній створювалися повітові суди (до речі, ця назва перекладалася російською як «поветовые суды», а не як «уездные») та
підкоморські суди. До складу повітового суду входив земський суддя, двоє
підсудків або асесорів, земський нотар або писар та четверо возних. До повітових судів перейшли невирішені справи з розправ, російських повітових судів і
дворянських опік34.
Підкоморський суд складався з підкоморія, коморника і возного.
Склад міських маґістратів, які фінансувалися з міських доходів, визначався на місцях «за тамтешніми правами і привілеями»35.
Склад губернських правлінь, казенних палат, повітових казначейств та
нижніх земських судів у привілейованих губерніях визначався за загальним
штатом.
Система виборів до судів привілейованих окраїн мала доволі демократичний вигляд. За «Установами» Катерини ІІ вибори до судів повітового рівня
відбувалися у губернському місті під контролем губернського правління. Посадовці обиралися на строк 3 роки. Іменним указом від 14 жовтня 1799 року
Павло І дозволив місцевим дворянам проводити вибори в повітових містах, не
виїжджаючи до губернського міста. Крім того, указом передбачалося, що обрані посадові особи після свого затвердження на посадах можуть бути
звільнені лише на підставі місцевого права. Автор цитованих нами вище Зауважень щодо Малоросії скаржився на те, що такі вибори, «які стали відбува-
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тись на підставі польського статуту, створеного за 200 років [до того] для
республіканського правління», зовсім непідконтрольні губернській адміністрації. Таким чином, козацькі аристократи обираються до судів «не на 3 роки,
а назавжди»36. Можливо, що саме з огляду на ці зауваження Іменним указом
від 19 травня 1802 року Олександр І поширив на українські та білоруські
губернії загальноросійський порядок виборів37.
Як і в усій імперії, на українських землях з прокурорських чинів були залишені лише губернські прокурори, але згодом Павло І зробив спробу посилити прокурорський нагляд у Подільській, Волинській, Мінській, Литовській та
Київській губерніях. До кожної з цих губерній, згідно з Іменним указом від
25 січня 1799 р. призначався фіскал, що мав здійснювати нагляд за усіма присутственними місцями 38. Статус фіскалів не був визначеним. З огляду на це
генерал-прокурор у своїй доповіді імператору від 8 грудня 1799 р. шкодував,
що фіскали, які мають бути лише «знаряддям уряду» для справ публічних, почали приймати скарги від приватних осіб і писати кляузи, «втручаючись з правом публічним у справи приватні». За наслідками цієї доповіді імператор затвердив інструкцію фіскалам, якою їм заборонялося втручатися у приватні
справи і приймати скарги та загалом наказувало ся займатися «самою
діяльністю, а не письмовим провадженням»39.
Контекст інших окраїн неможливо ігнорувати при дослідженні тогочасного судівництва на українських землях. Сам центральний уряд неодноразово
плутався у розмежуванні правових режимів різних привілейованих губерній.
Так, Київ і Київська губернія формально були відокремлені від Малоросії, але
продовжували перебувати у підпорядкуванні Малоросійського генерал-губернатора, у деяких законодавчих актах трапляється назва «малоросійські губернії» у множині. Але у решті питань цей край вважали більше польським,
ніж українським. Так, Сенатським указом від 7 лютого 1799 р. у Київській губернії мовою судочинства в повітових і підкоморських судах було визнано
польську мову. Лише Головний суд мав оформлювати документи польською з
російським перекладом на звороті40.
Правобережна Україна у складі Польщі належала до земель коронного права, а Білорусь – до земель литовського права. Ця відмінність ігнорувалася
російським урядом. Водночас з метою тлумачення положень польського права
Сенат іноді посилався на укази стосовно Курляндської губернії41. Не до кінця
зрозумілою є мотивація уряду при створенні Волинського надвірного суду,
юрисдикція якого поширювалася на Мінську, Волинську й Подільську42, а згодом ще й на Київську губернію43.
Важливим питанням є співвідношення російського законодавства з місцевим правом українських губерній, зокрема проблема чинності в Україні Установ для управління губерній, якими регулювалася сфера не тільки судоустрою,
але й судочинства. Обсяг цієї статті не дає змоги докладно проаналізувати цю
проблему. Слід відзначити лише найважливіші, на наш погляд, моменти.
У Прибалтійських губерніях «Установи» фактично припинили чинність
після відновлення тамтешнього судоустрою. Ф. Г. Бунге пояснював, що цей документ був чимсь на зразок внутрішньої інструкції для присутственних місць
і тому не міг зберегти чинність після ліквідації цих органів44.
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Дещо іншою була ситуація на українських землях. Із запровадженням
намісництв зберігалася чинність Литовського статуту та інших джерел місцевого права. З відновленням традиційного судоустрою їх чинність було додатково підтверджено, але й російське законодавство формально ніхто не скасовував. Це призводило до численних різночитань. До нас дійшло декілька російських указів, якими вирішувались колізії між російським і місцевим правом у
царині судочинства.
Так, за польським правом, на відміну від російського, не було передбачено
ведення судами журналів вхідних та вихідних паперів, надання відомостей та
доповідних45. Функції слідства, судового розгляду та виконання рішень (екзекуції), вчинення заходів за безспірними борговими зобов’язаннями, накладення арешту на майно тощо було зосереджено в судах, водночас як Установи для
управління губерній слідство і екзекуцію покладали на окремі виконавчі органи46. Оформлення кріпосних актів у повітових судах за польським правом
здійснювалось без обмежень, а за російським законодавством правочини на суму понад 100 рублів мали оформлюватися у губернських палатах47. На початковому етапі були проблеми з підвідомчістю. Так, у Велізькому та Рогачевському повітових судах не розуміли, чи слід їм приймати до розгляду справи, які
за польським правом належать до компетенції гродського або асесорського суду48. Вирішуючи усі ці питання, уповноважені суб’єкти шукали компроміс,
визнаючи чинними обидві системи права.
Іноді, за наявності прогалин у польському праві російський центр наказував «польським» губерніям застосовувати приписи права українського. Литовський статут жодним чином не визначав строків апеляції, але містив загальну
норму, яка дозволяла у разі прогалин застосовувати закони інших християнських народів. Так, у Малоросії з ініціативи Сенату, який орієнтувався на «Порядок» Б. Гроїцького, у 1756 р. було вирішено застосовувати 6-ти тижневий
строк для подання апеляції у межах Малоросії та надавалося 18 тижнів для подання скарги на гетьманські рішення до Сенату. Указом від 19 вересня 1797 р.
такі самі строки були поширені на Мінську, Волинську й Подільську губернії 49 Іншим прикладом запозичення норм, які стосувалися Малоросії, є включення до складу підкоморських судів у Мінській, Волинській та Подільській
губерніях повітових землемірів згідно з указом від 30 листопада 1796 року,
який стосувався тільки Малоросійської губернії50.
Засади судівництва на українських землях, визначені законодавством Павла І, не відразу були скасовані його наступником на престолі. Олександр І
відновив розправи, совісні суди, повітових стряпчих, знову розділив палати суду і розправи та здійснив інші заходи з реставрації ладу, передбаченого Установами для управління губерній, але до сфери судівництва привілейованих окраїн він майже не втручався. Малоросійську губернію у 1802 р. було розділено на Чернігівську і Полтавську. Генеральний суд у Чернігові був залишений
для Чернігівської губернії, а в Полтавській губернії було створено окремий генеральний суд.
На Лівобережній і Правобережній Україні система повітових (земських) і
підкоморських судів, головні та генеральні суди продовжували існувати до
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30-х років ХІХ ст., коли було видано укази щодо приведення назв українських
судів у відповідність до Установ для управління губерній51.
Водночас проблемним залишається питання, чи призвели «Павлівські реформи» до відновлення автономного від імперського центру власного українського апарату правосуддя, чи все обмежилося простим перейменуванням
і деяким структурним перетворенням судових установ. На нашу думку, це питання, як і ряд інших, ще чекає відповідного дослідження.
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УКРАЇНСЬКІ ВОЛОСНІ СУДИ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.
Висвітлюється організація та діяльність українських волосних судів у пореформеній Росії, визначаються особливості їх функціонування. Зроблено висновок, що загалом прогресивна за своїм характером Судова реформа 1864 р не тільки ніяк не торкнулася станового волосного суду, але й не пов’язала його з іншими ланками системи правосуддя, законсервовуючи існуючий стан справ аж до 1912 р.
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Освещается организация и деятельность украинских волостных судов в Украине во
второй половине XIX – начале XX в., определяются особенности их функционирования.
Сделан вывод, что в целом прогрессивная по своему характеру Судебная реформа 1864
года не только никак не затронула сословный волостной суд, но и не связала его с остальной системой правосудия, законсервировав существующее положение дел до 1912
года.
Ключевые слова: волостные суды, Судебная реформа 1864 г., обычное право, сословное судопроизводство, волостные судьи, волостной писарь, мировые съезды.
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 general 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.

Одним з наслідків Селянської реформи 1861 р. стало запровадження волосного суду. Як визначають сучасні дослідники, створення комплексу судових
інститутів для селянської маси було зумовлено конкретними російськими реаліями. З одного боку, тотальна неграмотність села породжувала практично
нездоланні перешкоди на шляху використання норм формальної законності, з
іншого – бракувало належної кількості освічених кадрів, здатних здійснювати
судочинство. Враховуючи це, уряд 1861 р. пішов на формування системи самодіяльних волосних селянських судів, покликаних розглядати справи, що виникали між селянами-общинниками, на основі народної правосвідомості,
«звичаю»1.
Волосний суд створювався за зразком селянського суду, що існував у державних селян відповідно до селянського судового статуту 1839 р. Це був становий суд, який розглядав лише селянські справи. Його створення зумовлювалося передусім скасуванням поміщицького права вотчинної юстиції та поліції.
Передбачалося, що введення волосних судів матиме тимчасовий характер, але
у судових статутах 1864 р. про їх долю не було жодного слова.
У 1865 р. була спроба об’єднати мирові селянські установи (волосні суди)
і мирові суди, але вона не увінчалася успіхом. Згодом саме наявність станового суду стане однією з причин невисокої ефективності діяльності мирових
судів і послужить приводом для прийняття 1889 р. закону, що скасував інститут мирового судді практично на всій території Росії2. Таким чином, загалом
прогресивна за своїм характером, судова реформа не лише ніяк не торкнулася
станового волосного суду, але й не пов’язала його з іншими ланками системи
правосуддя. Це спричинило відносну відособленість селянського правосуддя в
Росії, що продовжувалася до 1912 р.3.
У зв’язку з тим, що селянські суди і волосні суди не застосовували норми
чинного позитивного права, а керувалися місцевими звичаями, було проведено ряд експедицій та надруковано кілька програм щодо збирання та вивчення
матеріалів звичаєвого права.
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Вивчення звичаєвого права з кожним роком дедалі поширювалося і поглиблювалося. Зокрема, значну увагу вивченню українського звичаєвого права України приділили О. Ф. Кістяківський, П. П. Чубинський, П. С. Єфименко,
О. Я. Єфименко, І. Г. Оршанський, К. Ф. Чепурний, І. Л. Шраг та інші4. Водночас дослідження судової практики волосних судів розпочалось у другій половині ХІХ століття.
Одним з основних джерел, що дозволяє розглянути організацію і
діяльність волосного суду, є «Праці Комісії щодо перетворення волосних
судів»5. Комісія була створена 1871 р. для з’ясування причин суттєвих недоліків у роботі селянських судових органів. Її представники обстежили
1872 р. 480 волосних судів у 91 повіті багатьох губерній Росії.
Згодом, у 1872 р. Російське географічне товариство провело етнографічностатистичну експедицію в Західно-Руський край. Результати її досліджень
діяльності волосних судів знайшли своє відображення в шостому томі праць
експедиції6. У ньому містяться зібрані членами експедиції рішення та вироки
82-х волосних судів південно-західних губерній Росії, а також узагальнений
аналіз рішень волосних судів у цивільних (П. П. Чубинський) та кримінальних
(О. Ф. Кістяківський) справах.
Комісія сенатора М. І. Любощинського, яка 1878 р. обстежила стан волосних судів у губерніях Європейської частини Росії, теж виявила масу недоліків
у їх роботі7.
Робота щодо вивчення судової практики волосних судів на думку П. П. Чубинського, була дуже важлива, тому, що «волосні суди дають собою важливий
матеріал для вивчення народних юридичних звичаїв, а так само служать
відбитком розумового та морального стану народу загалом»8.
Спробуємо з’ясувати, що ж собою уявляв волосний суд, створений селянською реформою 1861 року? Він складався з 4–12 суддів, які обиралися
щорічно волосним сходом. Суд розглядав цивільні позови на суму не більше
100 рублів, а також дрібні правопорушення, за які міг призначати такі покарання: громадські роботи строком до 6 днів, грошове стягнення до 3 крб., арешт
до семи днів, покарання різками до 20 ударів.
Під час розгляду справ волосний суд з метою виявлення істини і здійснення правосуддя застосовував дізнання, огляд, опитування тощо. Для з’ясування
обставин справи суд викликав, як правило, не менше двох свідків. У разі необхідності суд доручав сільському старості здійснити всі необхідні дії,
пов’язані з дізнанням, опитуванням або оглядом.
У волосних судах вирішувалися нагальні для селян справи про нерухоме та
рухоме майно в межах селянського наділу, про договори купівлі-продажу, позики, міни та інші угоди. У межах юрисдикції волосних судів перебували
конфлікти і правопорушення, які були породжені самою сільською дійсністю і
найбільш часто виникали в селянському середовищі. На думку П. А. Гільдебрандта, 95% усіх селян Росії розбирали свої спори саме у волосних судах9.
У разі, коли справи розглядалися відповідно до статей 96–102 Загального
положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності, рішення волосного
суду вважалися остаточними і не підлягали оскарженню. В інших випадках,
рішення волосного суду могли бути скасовані місцевим повітовим з’їздом ми-
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рових посередників за ініціативою осіб, яких стосується рішення або вирок.
Але, у разі перевищення волосними суддями своїх повноважень, їх рішення
могли бути скасовані мировим з’їздом і без прохання заінтересованих осіб10.
Згодом, 11 травня 1888 р. було видано Указ імператора про те, що рішення волосних судів у селянських справах не підлягають оскарженню до Сенату11.
Волосні суди вирішували найскладніші правові колізії сільського життя, засновуючи свої рішення на принципі справедливості, так погано зрозумілої законниками, що засідали в мирових і коронних судах. Стаття 107 «Загального
положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності» надавала волосним
судам право: «…якщо сторони, що сперечаються, не підуть на мирову угоду,
то суд вирішить справу або на підставі заявлених у волосному правлінні угод
і зобов’язань, якщо такі були укладені між сторонами, що сперечаються, або,
за відсутності таких угод, на підставі місцевих звичаїв і правил, прийнятих у
селянському побуті»12.
Таким чином відбулось фактичне узаконення функціонування звичаєвого
права в державно-правовій практиці Російської імперії. Це пояснювалось тим,
що колізії общинного господарського життя, а також багато сторін цивільних
відносин у селянському середовищі або зовсім не передбачались діючим зводом законів, або не могли бути вирішені у зв’язку із своєрідністю13. Цікавим
фактом є те, що спори між селянами могли підлягати веденню суду тільки тієї
волості, до складу якої входили селяни, тому волосні суди розв’язували питання що виникали на підставі місцевих звичаїв, які в різних волостях могли бути не однакові14. Становий характер суду підкреслював юридичну відособленість селянства і самобутність правових поглядів сільського населення.
Разом з тим вивчення практики волосних судів і літератури щодо народних
юридичних звичаїв, якими керувалися волосні суди, приводить до висновку,
що у волосний юстиції панував хаос. Як зазначав Б. М. Чичерін, «Місцеві звичаї» насправді були не нормами звичаєвого права, а вигадкою волосного писаря, який чинив величезний вплив на рішення волосного суду. У його руках знаходилося поняття, тлумачення і застосування місцевих звичаїв в волосних судах15. Негативну роль волосних писарів відзначав у 1881 р. сенатор М. Є. Ковалевський, стверджуючи, що вони «іноді розпоряджаються у волосному суді
цілком самочинно, так що судді є покірним знаряддям у їхніх руках і прикладають печатки до рішень, складеним писарем або за наказом старшини». В
умовах малограмотності корпусу селянських суддів писар у волосному суді
частіше за все був єдиною людиною, що володіла грамотою і більш менш був
знайомий з правом16. Саме це і підтверджує український досвід. Зокрема у
звіті Подільського губернатора про стан губернії за 1883 рік діяльність волосних судів губернатор характеризувалася так: «діяльність безграмотних, іноді
не цілком моральних суддів, що часто перебувають під впливом волосного писаря, – далеко не задовільна». Однією з причин цього губернатор вважав те, що
«при вступі на посаду волосні судді не приводяться до присяги, чим значно
зменшується в них свідомість щодо важливості покладених на них
обов’язків»17.
У циркулярі від 9 жовтня 1899 року Київському, Подільському, Волинському губернаторам щодо провадження засідань у волосних судах при відкритих
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дверях, згадуються численні скарги селян на рішення волосних судів, в яких
вказувалося на упереджене ставлення суддів і неправильні дії волосних писарів. Підкреслювалося, що писарі тримають себе владно в засіданнях волосних судів, особисто ведуть судочинство, диктують суддям рішення у справах,
іноді, користуючись неграмотністю суддів, навіть неправильно записують показання сторін і судові рішення18.
Як бачимо, втручання писарів у судочинство у волосному суді було загальним явищем і відзначено у всіх губерніях, відвіданих комісіями з вивчення судової практики волосних судів.
Нарікання з боку селян викликало і вільне трактування волосними судами
звичаю як основи винесених рішень. Твердих і певних звичаїв практика волосних судів закріпила мало. Часто прийняття несправедливого рішення призводило до недовіри населення. У 1883 році київським губернатором була висловлена думка про те, що волосні суди як особлива судова інстанція, покликана
захищати поземельні права селян, має бути усунена. Обґрунтував він це тим,
що суд волосний у нинішньому його стані наділений занадто мізерною компетенцією і більше ускладнює, чим полегшує, вирішення питання урегулювання
місцевої селянської власності19. Критики сільського правосуддя, правильно
помічаючи його слабкі сторони, однак не відповідали на головне питання, а
чим можуть бути замінені волосні суди? З цього приводу сенатор Н. А. Хвостов зауважував: «Волосні суди неминуче мають бути збережені, так як нічим
іншим їх замінити неможливо. Ми не можемо в кожну волость дати мирового
суддю, вже я не кажу юриста, але хоча б людини з середньою освітою, як це і
було потрібно за законом про мирових суддів»20. Таким чином, необхідність
збереження волосних судів виходила, насамперед, з об’єктивної реальності.
У звіті губернатора Подільської губернії за 1886–1887 рр. вказується, що
діяльність волосних судів в губернії видається задовільною, особливо якщо
взяти до уваги, що в більшості випадків судді – люди цілком неграмотні. Хоча
випадків явно неправильних або упереджених рішень небагато і вони не дають
підстав для узагальнених висновків21. Здійснена в 1890 р. ревізія волосних
судів у трьох губерніях Південно-Західного краю, теж виявила ряд недоліків їх
діяльності. Серед них були: прийняття волосними судами до свого розгляду
справ, що перевищують його компетенцію; невизначення судами ціни позову;
допущення розділу землі всупереч чинному законодавству; нерегулярність
зборів волосних судів (мали збиратися раз на два тижні), через що відбувалось
скупчення в судах значної кількості нерозібраних скарг; відсутність у рішеннях суду вказівок на порядок і строки оскарження; слабка виконуваність судових рішень тощо22.
Свавілля волосних судів посилилося у зв’язку з виданням 1889 р. «Тимчасових правил щодо волосного суду», відповідно до яких компетенція волосного суду була помітно розширена. Зокрема, за ним було збережено право застосовувати як покарання різки, незважаючи на загальне скасування тілесних покарань у 1863 році. Загалом, згідно зі статтею 25 Тимчасових правил волосний
суд мав право застосовувати чотири види покарань: різки, арешт, грошовий
штраф і громадські роботи.
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Змінився і склад волосного суду. Раніше волосний старшина не мав права
втручатися в діяльність волосного суду і бути в його складі, тепер він ставав
головою волосного суду. Поєднання адміністративно-поліцейської та судової
влади у волосному суді, підпорядкування волосних суддів волосному старшині
слід оцінити вкрай негативно як один з прикладів повернення до дореформеного судоустрою23.
Відповідно до положенням від 12 липня 1889 року «Про земських дільничних начальників» волосні суди складалися з 4 суддів, один з яких призначався
повітовим з’їздом головою. Обов’язки голови могли бути покладені з’їздом на
місцевого волосного старшину. Кожне сільське товариство обирало 1 кандидата у волосні судді. Загальне число кандидатів не мало бути менше восьми. З
них земський начальник чотирьох затверджував суддями на 3 роки, a інших
призначав кандидатами на той самий строк. У волосні судді могли обиратися
селяни-домогосподарі, які досягли 35 років, користувалися повагою односельчан, були, по можливості, грамотними.
На земського начальника покладався нагляд за волосними судами, а також
обов’язок ревізувати кожен з них не менше двох разів на рік. Рішення волосного суду могли бути оскаржені в 30-денний термін через земського начальника в повітовий суд як апеляційну інстанцію і в губернську присутність як касаційну інстанцію24.
З прийняттям цього положення, волосний суд, як зазначає В. М. Вороновський, втратив значення «домашнього селянського суду і став повноправною ланкою системи місцевого судоустрою». Було розширено коло осіб і
справ, підвідомчих волосному суду. Відтепер, окрім селян, він судив міщан,
посадських, ремісників і цехових, «юрисдикція його поширювалася на величезну більшість справ з майнових спорів і проступків 8/9 усього населення
країни, близько стосується інтересів рішуче всього сільського населення»25.
Таким чином, владою було зроблено ще один крок щодо зближення звичаєвоправової системи російського села і загальних судів Російської імперії.
Наведені зміни спричинили нові проблеми у діяльності волосних судів. Давалося взнаки протиріччя між звичаєвим правом, на підставі якого волосний
суд виносив рішення, і правом позитивним, яким керувалися повітові суди.
Враховуючи цю обставину, волосні суди стали відходити від норм звичаєвого
права і намагалися вирішувати справи за загальними законами, що з причини
малограмотності суддів приносило більше шкоди, ніж користі.
Діяльність волосного суду в південно-західних губерніях була так охарактеризована у популярній газеті «Киевлянин»: «волосний суд складався з безграмотних і напівграмотних суддів, залежних від волосного начальства і керувався не звичаєвим правом, а свавіллям, тому він не користувався довірою у
населення, волосний суд був судом «бессудія і безправ’я»26.
Незважаючи на очевидні недоліки волосного суду: становість, неосвіченість і продажність суддів, податливість його до різних сторонніх впливів, він
був збережений і з прийняттям нового закону від 15 липня 1912 р. Цей акт вніс
у організацію волосного суду кілька поліпшень і посилив в зв’язок з мировими судовими установленнями. Тепер волосний суд складався з голови, 2 членів
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і 2 кандидатів до них. У разі великого розміру волосної ділянки, мировому
з’їзду, надавалася можливість збільшити склад волосного суду до 6 членів і
6 кандидатів.
Обрання в волосні судді відбувалося наступним чином: сільське товариство з числом дворів не більше 100 обирало одного виборця; товариство з числом дворів понад 100, але не більше 200, обирало 2 виборців; товариство з великою кількістю дворів від кожної сотні дворів обирало по 1 виборцю. Якщо
загальне число виборців волості не досягало 18, то мировий з’їзд визначав ті
сільські товариства, які обирали відсутню до 18 кількість виборців. Виборці,
під головуванням мирового судді, обирали зі свого середовища закритим балотуванням голову волосного суду, суддів та кандидатів до них. Обрані кандидатури затверджувалися мировим з’їздом, який, у разі не затвердження кого-небудь з них, призначав додаткові вибори. Волосні судді обиралися на 3 роки. У
рішенні кожної справи мали брати участь 3 судді, враховуючи і голову. При волосному суді був секретар, який призначався мировим суддею, за поданням голови волосного суду, з осіб, які досягли повноліття і не мали обставин, що перешкоджали б обранню в волосні судді. Верхній сільський суд був другою,
апеляційною інстанцією для волосного суду. Він складався з дільничного мирового судді та голів волосних судів. У засіданні цього суду, крім мирового
судді, мали брати участь не менше двох голів волосних судів. У разі неможливості забезпечити такий склад суду, дозволялося включити у верхній сільський
суд двох волосних суддів або кандидатів до них. За всіх обставин у засіданні
не могли брати участь голова того суду, рішення якого оскаржено або член волосного суду, який брав участь у прийняттті оскаржуваного рішення. Касаційною інстанцією був мировий з’їзд.
Волосні суди підпорядковувалися нагляду мирових суддів, які мали не менше разу на рік ревізувати волосні суди своєї ділянки. Голови мирових з’їздів
могли ревізувати верхні сільські суди. Вищий нагляд за волосними і верхніми
сільськими судами був покладений на мировий з’їзд. Мировий з’їзд міг видавати особливий наказ для цих судів, що представлявся міністру юстиції. Мировому з’їзду також належала дисциплінарна влада над волосними суддями27.
Таким чином, волосний суд, законодавчо створений у процесі селянської
реформи 1861 р., став найважливішим елементом селянського самоврядування і механізмом реалізації норм звичаєвого права. На жаль, судова реформа
1864 р. не торкнулася волосних судів. Нова судова система виключила переважну більшість – селянство – з решти населення, оскільки повсякденні юридичні питання, а вони складали основну частину судових справ, вирішувалися
на основі звичаєвого права, а не загального для усіх громадян закону. Тому
проголошений судовими Статутами 20 листопада 1864 року принцип рівності
всіх станів перед законом, виявився фікцією для селян. З виданням у 1889 р.
«Тимчасових правил щодо волосного суду» відбулося поєднання адміністративно-поліцейської та судової влади у волосному суді, що було поверненням
до дореформеного судоустрою. Волосні судді були підпорядковані адміністративній владі волосного старшини. Волосний суд був збережений і законом від
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15 липня 1912 р., який вніс в організацію волосного суду кілька поліпшень і
остаточно закріпив його зв’язок з установами мирової юстиції.
1. Галкин А. Г. Правосудие для крестьян: волостные и мировые суды в оценке крестьян и образованного общества (1870–1880-е гг.) // Историческая и социально-образовательная мысль. – Краснодар, 2011. – № 4 (9). – С. 191. 2. Шаркова И. Г. Мировой судья
в дореволюционной России.// Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 80. 3. Czap P.
Peasant–class courts and peasant customary justice in Russia, 1861–1912. // J. of social history. – Berkeley, 1967. – Vol. 1. – P. 151. 4. Правовий звичай як джерело українського права ІХ – ХІХ ст. / За ред.. І. Б. Усенка. – К.: Наук. думка, 2006. – 278 с. 5. Труды Комиссии по преобразованию волостных судов. – Т. 1–8. – СПб., 1873. 6. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край, снаряженной Императорским
Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования собранные П. П. Чубинским. Волостные суды. – Т. 6., – СПб., 1872. – 417 с. 7. Безгин В. Б. Правовые обычаи и правосудие русских крестьян второй половины XIX – начала XX века. – Тамбов, 2012. – С. 112. 8. Труды этнографическо-статистической экспедиции … – С. 7. 9. Там же. – С. 3–14. 10. Безгин В. Б. Указ. соч. – С. 111. 11. ЦДІА
України, м. Київ. – Ф. 442, оп. 618, спр. 118, арк. 1. 12. Правовий звичай … – С. 233.
13. Илларионов Н. С. К вопросу о разработке обычного права. – Вестник Права. –1899. –
№1. – С. 78–85. 14. ЦДІА України, м. Київ. – Ф. 442, оп. 616, спр. 194, арк. 4–4(зв.).
15. Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львов,
1974. – С. 163. 16. Безгин В. Б. Указ соч. – С. 115. 17. ЦДІА України, м. Київ – Ф. 442,
оп. 537, спр. 209, арк. 10 (зв.). 18. Там само – Оп. 630, спр.594, арк. 13. 19. Там само. –
Оп. 537, спр. 230, арк. 10 (зв.) – 11. 20. Щербина П. Ф. Указ. соч. – С. 116. 21. ЦДІА України, м. Київ. – Ф. 442, оп. 539, спр. 219, арк. 32. 22. Там само. – Оп. 618, спр. 228,
арк. 16, 362. 23. Великая реформа. – Т. 6. – М., 1911. – С. 151. 24. Тарновский Е. Порядок производства дел в волостных судах (по закону 12 июля 1889 г.) // Юридический вестник. – 1892. – Кн. 1. – С. 98. 25. Вороновский В. М. Волостной суд и новый проект его
устройств. – СПб., 1904. – С. 10. 26. Киевлянин. – 1896. –№ 247; 1897. – № 350. 27. Познышев С .В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. – М., 1913 //
Allpravo.Ru – 2004.

УДК 321(091); 34(091)

А. В. МАКАРЧУК,
молодший науковий співробітник
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

ПОШИРЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИХ СУДІВ
НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ НА УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
У 1918 РОЦІ: СПРОБА ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ОСМИСЛЕННЯ
Досліджується проблема взаємин українських владних режимів із командуванням
військових контингентів Німеччини та Австро-Угорщини щодо організації судочинства та поширення останніми юрисдикції власних військово-польових судів на громадян
України. Розкривається еволюція політики сторін щодо зазначеного питання та
досліджується його правове оформлення.
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Макарчук А. В. Распространение юрисдикции военно-полевых судов Германии
и Австро-Венгрии на украинское население в 1918 году: попытка историко-правового осмысления.
Исследуется проблема взаимоотношений украинских властных режимов с командованием военных контингентов Германии и Австро-Венгрии в вопросах организации
судопроизводства и распространения последними юрисдикции собственных военно-полевых судов на украинских граждан. Раскрывается эволюция политики сторон в данном вопросе, исследуется его юридическое оформление.
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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 drumhead 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 performed.
Key words: Ukrainian People’s Republic, Ukrainian State, Quadruple alliance, military
aid, drumhead court-martial.

Поширення на українських громадян юрисдикції військових судів держав
Четверного союзу, здійснене невдовзі після введення союзних військ на територію УНР, є одним із проблемних питань у взаєминах сторін на завершальному етапі Першої світової війни. Зазвичай, цей акт розглядається у безпосередньому зв’язку із подальшим гетьманським переворотом як доказ послідовного
втручання німецького військового керівництва у внутрішньоукраїнські процеси. Утім, розглядати цей акт у відриві від загального розвитку відносин у царині кримінального судочинства протягом усього періоду перебування
військових сил Четверного союзу на українській території, на нашу думку, некоректно. Тож мета цієї статті – дати правову оцінку складному перебігу зазначених відно син, спираючись як на ре зультати попередніх дослідників
(О. В. Тимощука, В. І. Головченка, В. Ф. Солдатенка, О. О. Кураєва, Р. Я. Пирога, Н. В. Кришиної та ін.), так і на нові документальні матеріали, які вдалося виявити у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління України (ЦДАВО України).
Як відомо, війська Німеччини та Австро-Угорщини, що прибули до України за запрошенням представників Ради Народних Міністрів, зустріли тут
анархію, спричинену провальною політикою владного режиму щодо організації адміністративного апарату на місцях. Окрім того, місцеве населення,
особливо селянство, з недовірою поставилось до приходу військ, які ще недавно були ворогами у Світовій війні.
У такій обстановці керівництво військових контингентів було змушено самостійно шукати способи не лише досягнення порядку, але й гарантування
власної безпеки. На початковому етапі союзні війська не вдалися до рішучих
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широкомасштабних заходів. Застосування ними каральних заходів до українського населення за вчинені злочини здійснювалось у позасудовому порядку
та мало, здебільшого, індивідуальний характер.
Утім, такі заходи мали лише обмежений вплив на загрозливу криміногенну ситуацію у країні. Війська були змушені вдатися до радикальніших дій. Уже
21 березня 1918 р. вийшло розпорядження А. фон Лінзінгена про запровадження на території України законів воєнного часу та смертної кари1. Серед порушень, які підлягали покаранню, зазначалися: невиконання військової присяги,
шпіонаж, державна зрада, порушення публічного спокою, заклик до повстання тощо2. Розпорядження поширювало юрисдикцію німецьких військово-польових судів на всіх мешканців територій, де було оголошено військовий стан.
Дана ситуація була неприйнятною для українського уряду. За дорученням
Ради Народних Міністрів3, міністр судових справ М. С. Ткаченко вже 23 березня 1918 р. відповів на розпорядження А. фон Лінзінгена циркуляром до прокураторів окружних судів, у якому, зокрема, нагадував, що іноземні суди не мають законної сили в УНР, для суду над громадянами держави існує система загальних судів і військових судів при комендантах військових частин. Міністр
окремо відзначив, що німецькі військово-польові суди можуть судити лише
своїх військових4. Підсумовуючи, М. С. Ткаченко прямо вказав, що «засуджування німецькими й австрійськими судами громадян УНР є втручання в законну судову власть і тому являється беззаконним вчинком»5.
Вважаємо необхідним погодитися з доводами М. С. Ткаченка, оцінюючи
відповідні дії військового керівництвом запрошених армій як фактичне порушення норм міжнародного права. Водночас слід констатувати, що в ситуації
судового вакууму такий крок німецького командування був відносно вимушеним.
На підтвердження цієї тези наведемо свідчення, залишені апаратом Херсонської міської думи. Так, 8 квітня 1918 р. дума звернулася із закликом до
мешканців міста, яким повідомила про досягнення консенсусу з місцевим австро-угорським військовим командуванням у справі військово-польового судочинства. Йшлося про те, що згідно з досягнутими домовленостями австроугорська сторона не переслідуватиме населення за політичною ознакою, згодна не продовжувати переслідування щодо осіб, які хоч і чинили опір при вступі
військ Австро-Угорщини, але згодом, не здійснюючи інших кримінальних порушень, добровільно здали зброю. Особам, які вчинили злочини, мало гарантуватися право на суд і повне досудове слідство. Разом з тим Херсонська
міська дума закликала продовжувати мирну працю та «не піддаватися перебільшеним і безпідставним чуткам і побоюванням». Також міською думою
було організовано спеціальну комісію для надання юридичної допомоги особам, притягнутим до військово-польового суду6.
Вважаємо, що досягнутий у цьому разі консенсус свідчить про усвідомлювану сторонами його взаємовигідність та виважене ставлення місцевого самоврядування до поширення юрисдикції військово-польових судів. Утім, на даному етапі такі явища не мали систематичного характеру.
Зрозуміло, що порозуміння з українськими представниками шукали не лише керівники підрозділів на місцях, а й вище командування на загальнодер-
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жавному рівні. Наведемо фрагмент доповіді командувача Австро-Угорської
Східної армії від 23 квітня 1918 р. за підсумками переговорів із представниками УНР: «Українські судові органи в окупованих цісарськими військами областях у теперішній час не існують. Тому вкрай необхідно це питання української підсудності визначити хоча б тимчасово, доки українські судові органи
не почнуть працювати. Найпростішим було б, якби український уряд погодився з тим, щоб певні правопорушення, визначені за згодою обох сторін, розглядали наші військово-польові суди і стосовно українських громадян»7.
Подібний підхід викликав рішуче заперечення українського керівництва,
яке виправдано вважало такі наміри спробою втручання у власну внутрішню
компетенцію. Проте Раді Народних Міністрів нічого було йому протиставити,
оскільки дієвого українського судового апарату не існувало і навряд чи вдалося б знайти достатню кількість кваліфікованих кандидатів для заповнення вакансій суддівського корпусу, морально готових співпрацювати з німецькими та
австро-угорськими військовими властями.
Політика командування військ Четверного союзу принципово змінилася
внаслідок прийняття курсу на заміну державного режиму в УНР – із санкції
вищого берлінського командування – 23 квітня 1918 р.8 Наступного дня у
Києві відбулась нарада вищих німецьких та австро-угорських військових і
дипломатичних посадовців, на якій обговорювалось вироблення спільної
політики щодо ситуації в Україні. Серед іншого сторони дійшли згоди щодо
майбутнього судоустрою, який мав базуватись на таких засадах: (а) для всіх
вчинків і злочинів супроти союзних військ установлюються німецькі та австро-угорські польові суди; (б) українська юстиція має бути захищена від терору будь-яких політичних організацій; (в) у разі відсутності в Україні відповідних військових судових законів мають застосовуватись закони Центральних
держав9. Того ж дня ці засади були узгоджені на зустрічі генерал-лейтенанта
В. Гренера з П. П. Скоропадським, у ході обговорення умов підтримки («невтручання») союзних військ у разі успішного здійснення генералом П. П. Скоропадським державного перевороту.
Практичним втіленням прийнятого напередодні німцями та австрійцями
рішення стало підписання 25 квітня 1918 р. наказу № 21 генерал-фельдмаршала Г. фон Ейхгорна, формально виданого у відповідь чи то на арешт, чи то на
викрадення банкіра А. Ю. Доброго, який співпрацював із німцями. Відповідно
до цього наказу німецькі військово-польові суди оголошувались виключними
органами кримінальної юстиції на всій території України, «де тільки перебувають німецькі війська»10. За три дні, 28 квітня 1918 р., командування Ц. і К. Австро-Угорської Східної армії, видало аналогічне розпорядження № 3964 про
поширення на українських громадян юрисдикції військово-польових судів на
всій території перебування військ Австро-Угорщини11.
Наказ Г. фон Ейхгорна № 21 не встановив переліку злочинів, даючи широке формулювання, за яким органам німецької військової юстиції підлягають
«всі вчинки проти громадського порядку, а також карні злочини проти німецьких та союзних військ, як і проти всіх осіб, що до них належать»12. Дане фор-
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мулювання не влаштовувало українську сторону, оскільки, «виказане в дуже
широких виразах», дозволяло місцевому командуванню видавати розпорядження, оголошуючи юрисдикцію власних судових інституцій щодо напрочуд широкого кола діянь, без формального порушення наказу Головнокомандування13.
Так, 7 травня 1918 р. командир І армійського корпусу генерал-лейтенант
Менгельбір оголосив мешканцям м. Харкова й околиць про поширення юрисдикції німецьких військово-польових судів, зокрема, на такі види злочинів:
підбурювання до заколоту проти німецьких військ, підбурювання до непослуху серед німецьких військовослужбовців, підпал, потоп, вивільнення з-під варти затриманих у справах, що розглядаються військово-польовими судами. Усі
перелічені злочини, залежно від ступеня їх серйозності, каралися смертною
карою через розстріл або каторгою від двох років до довічної чи ув’язненням
до десяти років14.
Австро-угорська сторона здійснювала дещо іншу політику і наперед чітко
встановила перелік діянь, що підлягали розгляду австро-угорським військовопольовим судом. Беручи до уваги партнерські зносини австро-угорської та
німецької сторін, в яких перша визнавала зверхність другої у справах встановлення спільної політики щодо військового судочинства15, можемо стверджувати, що австрійський перелік узгоджувався з неформалізованим переліком
німецької військово-польової юстиції. Ті ж не публікували його лише тому, що
німецька сторона не хотіла наперед ставити себе в жодні рамки.
Отже, згідно з наказом № 3964 австро-угорським військово-польовим судам підлягали такі категорії злочинів: (1) надання допомоги дезертирам та
втікачам; (2) шпигунство та інші дії проти військових влад держави, до яких,
зважаючи на обставини, відносили також володіння і зберігання зброї, вибухівки та амуніції і нездачу таких предметів на вимогу відповідних
адміністрацій; (3) відкрите порушення суспільного порядку; (4) повстання;
(5) злочини проти залізниць, належного їм майна та інших предметів, що забезпечують їх роботу; (6) відкриті порушення, злочини, насильні дії на
залізниці, а також замахи на них, здійснені небезпечним способом; (7) псування державного телеграфного та телефонного зв’язку; (8) ушкодження чужої
власності або підпал – якщо такі дії вчиняються у приміщеннях, що використовуються військовим відомством або становлять небезпеку для осіб Ц. і К.
об’єднаної армії або їх почту; (9) застосування насильства або вмотивовані погрози щодо осіб, належних до австро-угорських відомств; (10) завдання поранень, що призвели до загибелі; (11) вбивство; (12) тяжкі тілесні ушкодження;
(13) розбій; (14) крадіжка; (15) марнотратство; (16) обман; (17) сприяння та пособництво зловмисникам; (18) образа вартових та інші неправильні дії супроти австро-угорських військ та їх членів16.
Згідно з роз’ясненням до цього наказу, виданим у червні 1918 р., військово-польовим судам союзників мали підлягати також й злочини, що зачіпають
інтереси союзних армій хоча б опосередковано, зокрема й підбурювання до повстання чи непослуху щодо уряду Української Держави чи її законів17.
Цікавою була практика правозастосування щодо окремих категорій злочинів. Так, 1 вересня 1918 р. командування Ц. і К. Східної армії оголосило, що
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володіння зброєю та вибуховими речовинами вказує на підготовку замаху, і тому підлягає юрисдикції австро-угорських військово-польових судів, що, втім,
було встановлено ще п. 3 переліку, наведеного наказом № 3964. Нашу увагу
привернуло таке положення документа: «По відношенню до цього злочинства
оголошується по всій області розпорядження Східної Армії військовий стан,
котрий визначає в цім випадкові кару смертельну» 18. Встановлення воєнного
стану не загалом, а щодо певної категорії правовідносин, є, на нашу думку,
прикладом пошуку компромісу між інтересом гетьманської влади зберегти авторитет в очах населення та прагненням гарантувати безпеку австро-угорських
військ на випадок агресивних дій з боку місцевого населення.
В той же час нова гетьманська адміністрація конструктивно підійшла до
проблеми пошуку порозуміння із німецьким та австро-угорським командуванням у питанні розмежування підсудності. Уже у травні у Києві із представників Міністерства судових справ створено комісію під головуванням товариша міністра професора С. В. Завадського, покликану розробити пропозиції українського уряду щодо розмежування підсудності між українськими та німецькими й австро-угорськими судами. Підготовлений комісією документ передусім містив пропозицію обмежити підсудність австро-німецьких судів справами про злочини, спрямовані безпосередньо або побічно проти австронімецьких військ, і правопорушеннями, скоєні чинами австро-німецьких
військ. Пропозиції також стосувались регламентування взаємодії австронімецьких та українських слідчих, прокурорських і судових органів у напрямку поширення взаємної співпраці у кримінальному судочинстві19.
Відповідь на ці пропозиції за підписами начальника штабу німецьких
військ ген. Гренера і військового уповноваженого Австро-Угорської Східної
армії майора Фляйшмана надійшла 30 червня 1918 року. Німецька та австроугорська адміністрації принципово погодились із висловленими пропозиціями, щоправда, з певними застереженнями. Зокрема, у відповіді «дипломатично» оминули визнання першого пункту, висловленого українською стороною, про обмеження юрисдикції судів злочинами, стороною яких виступають
військові чини німецько-австрійських армій. Натомість містилась ремарка про
можливість українських громадян звертатись «за сприянням» до судів союзників, які у цьому разі здобували б широкі можливості запитувати інформацію
в української адміністрації. Також німецько-австрійська сторона вимагала
тіснішої співпраці судових інстанцій сторін, із залишенням рішення щодо визначення підсудності кожної конкретної справи, у разі виникнення сумнівів,
німецькій стороні20.
На нашу думку, досягнуті домовленості означали певне послаблення ультимативних умов, висловлених вищим німецьким командуванням напередодні
гетьманського перевороту. Упродовж решти часу перебування військ Німеччини та Австро-Угорщини на території України питання розмежування підсудності та інші суттєві питання функціонування військово-польових судів принципово не порушувались, оскільки були визнані сторонами вичерпаними
30 червня 1918 р.
У підсумку відзначимо, що поширення юрисдикції військово-польових
судів Німеччини та Австро-Угорщини на українських громадян було грубим

64

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

порушенням як принципів міжнародного права, так і законодавства сторін.
Згідно з нормами, закріпленими у законодавстві держав Четверного союзу, поширення юрисдикції військово-польових судів на цивільне населення допускалось лише на окупованих територіях військового супротивника. Територія
України такою вважатись не могла. Проте відповідний крок військового командування союзників був радше вимушеним, викликаним слабкістю адміністративного апарату УНР, його нездатністю забезпечити громадський порядок та
захист союзних військ від українського населення. Тому немає підстав оцінювати цей захід як частину загального плану щодо встановлення військової
окупації території України. Про це свідчить і послаблення «військово-польового тягаря» української юстиції, досягнуте завдяки рішучим діям Ради
Міністрів Української Держави.
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периода для исследования государствообразующих процессов периода украинской
революции 1917–1921 гг.
Предпринята попытка применения выводов и обобщений концепции переходного
государства к государствообразующим процессам периода украинской революции
1917 – 1921 гг. Ставится вопрос о возможности применения к государствообразующим процессам 1917–1921 гг. термина «переходное государство» и вписания их в
«постимперский» контекст.
Ключевые слова: государство переходного периода, переходное государство, украинская революция 1917–1921 гг., Центральная Рада, Гетьманат П. П. Скоропадского,
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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 undertaken. 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
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Відхід від методологічного монізму призвів до пошуку нових теоретикометодологічних підходів, які б задовольняли вимогам сучасних дослідників
політико-правових реалій.
Особливої критики зазнало те, що об’єктом більшості юридичних
досліджень є державно-правові процеси та інститути статичному стані. Як
наслідок удосконалення їх здебільшого відбувається «по лінії організаційної
перебудови правотворчої та правореалізаційної практик, а не в плані зміни
змісту, методів та стиля правової діяльності»1. Застосування такого «статичного підходу» дозволяє науково реконструювати конкретну державно-правову
систему, однак не дає можливості осмислити її повною мірою та усвідомити її
місце в загальнотеоретичному контексті.
Водночас важливою метою юридичних досліджень є виявлення головних
тенденцій та закономірностей досліджуваних процесів та явищ2.
У цьому сенсі концепція держав перехідного періоду, що останнім часом
актуалізувалася в російській та вітчизняній юридичній науці, пропонує цінний
інструментарій для історико-правових досліджень.
Ідея ця не нова. Вона базується на політологічних концепціях та підходах
щодо проблем перехідного суспільства (концепції політичного розвитку, модернізації, транзитологічний, вестернізації тощо). Об’єднує їх спільна проблематика – перехід від одних якісних змін соціальної динаміки та інституціональної системи до інших3, однак кожна пропонує власний вектор або
орієнтир такого розвитку.
У радянської юридичній історіографії дослідження проблем перехідних
держав мали здебільшого соціалістично-орієнтований напрям, який втілився в
концепцію типу держави, перехідної до соціалістичної.
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Головним надбанням сучасної юридичної науки стало визнання багатоваріантності розвитку держав перехідного періоду. Йдеться про те, що можливим вектором розвитку може стати і повернення до попереднього типу держави, а гарантувати позитивне втілення певної орієнтації (вектору) в нову модель
держави неможливо4.
Варто зауважити, що радянські та пострадянські (В. Є. Чиркін, В. М. Якушик та ін.) науковці стверджують про наявність окремого перехідного типу
держави, можливого як певний міжтиповий стан у різних типологіях. Водночас сучасні науковці розглядають феномен перехідних держав ширше та не намагаються вписати його в конкретну типологію. Тому термін «перехідний тип»
використовується ними доволі обережно, надаючи перевагу нейтральнішому –
стан, різновид, період. Наприклад, перехідна держава як різновид держави5.
В. В. Сорокін зазначає, що в перехідний період відбувається спроба одночасної зміни змісту та форми держави6. Отже, логічно припустити, що
сутність перехідної держави можна усвідомити лише якщо виявити тенденції
та закономірності розвитку цих категорій у конкретно-історичний період.
Вдалим для застосування концепції перехідної держави видається період
активного державотворення 1917–1921 рр. Цілісному баченню цих процесів
сприяє концепція української революції, обстоювана В. Ф. Солдатенком та
вітчизняними сучасними історичними школами загалом. Події поч. ХХ ст. на
території України розглядаються як єдиний революційний процес. Від загальноросійського поступу його відрізняє якісний зміст, що підкреслює у меті руху два начала – національно-визвольне і соціально-визвольне7.
Зауважимо певні методологічні особливості такого підходу. Так, концепція
перехідної держави в юридичних науках починала розроблятися індуктивним
методом, коли узагальнення досвіду перехідних держав, часто сучасних авторам концепції, дозволило систематизувати їх за вектором розвитку, а також вивести схему (етапність) їх розвитку.
У використанні концепції держави перехідного періоду для вивчення доби
української революції застосовується дедуктивний метод – запропоновані
авторами узагальнення накладаються на цілком конкретний історичний
матеріал, який передує у часі історичному періоду, на основі вивчення якого
автори концепції робили свої висновки. Відповідно, є ризик перетворення
узагальненої схеми на конкретну періодизацію, що видається методологічно
неправильним. З іншого боку, таке зворотне звернення вимагає чіткіших
критеріїв вирізнення етапів розвитку, які ще має виробити концепція держави
перехідного періоду.
Слід враховувати і те, що перехідні процеси, які відбувалися в різні історичні періоди, мають свої особливості. Так, дослідники сучасних перехідних
процесів зауважують, що останні «мають цілий ряд характеристик, що суттєво
відрізняють їх від аналогічних соціальних зрушень в минулі епохи історії людства»8.
Визначимо деякі особливості форми держав, утворених внаслідок сецесії
(виходу із складу держави), що спостерігаються на прикладі владних режимів
доби української революції.
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Усвідомлення бажання та потенцій до самостійного урядування на українських територіях спонукала до оформлення органів національної влади та
відмови від керівних органів державного апарату Російської імперії. Отже, у
Центральної Ради виникає необхідність не лише реконструкції, а й фактично
повної побудови та організації державного апарату, особливо вищих та центральних органів влади. Зокрема, було засновано орган влади із законодавчими
повноваженнями – власне Українську Центральну Раду, яка діяла в формі Загальних Зборів та Малої Ради; Генеральний секретаріат (згодом – Рада міністрів) та секретарства (згодом – міністерства) як відповідно вищі та центральні
органи виконавчої влади; а також Генеральний суд та Апеляційні суди (Київський, Харківський та Одеський) як вищий та апеляційні органи судової влади.
Очевидно, що процес побудови державного управлінського апарату вимагає неабияких матеріальних, кадрових та часових ресурсів, яких у перехідних
держав просто немає. Водночас наступні за Центральною Радою владні режими – Гетьманат П. П. Скоропадського та Директорія, – завдяки, можливо, недосконалій, але наявній базі могли користуватися таким інструментом як реформування існуючої системи вищих та центральних органів влади, що сприяло швидшому оформлення державного апарату відповідних владних режимів.
З іншого боку, не можна не визнати, що в умовах військової боротьби за
владу та нестабільності контрольованої території новостворені органи не
завжди та не усюди мали фактичні можливості для реалізації своїх владних повноважень. Тому ознака часу – невідповідність проголошених та впроваджених de jure інституцій та принципів їх діяльності реальному стану речей, яка,
утім, мала здебільшого частковий локальний характер.
Іншою характерною рисою є тимчасовість багатьох з проголошених та упроваджених державних інституцій, а також принципів їх організації та діяльності. Такий стан часто супроводжується проголошенням іншої перспективи
розвитку (оформлення системи органів влади загалом, їх структурної побудови, поділу повноважень тощо), ніж фактично існуюча. До речі, така «тимчасовість» для багатьох авторів слугує «виправдовуючим» фактором. Так, наприклад, Г. В. Папакін зазначає, «що ж до монархічних зазіхань, … то вони не простежувалися ані в основних документах, ані в діяльності гетьмана»9. Водночас
відомо принаймні два проекти Конституції Української Держави10 один з яких
закріплював республіканський форму правління, а інший – конституційну монархію. Отже те, що П. П. Скоропадським не було закріплено ані монархічний,
ані республіканський устрій не означає неможливість реалізації одного з цих
векторів у подальшому, а свідчить лише про невизначеність на певний історичний момент форми правління держави, або, ймовірніше, про небажання провокувати протистояння політичних опонентів з цього питання.
Додатковим фактором, який необхідно враховувати, є фактичні дії конкретного уряду, спрямовані на утвердження того чи іншого державного ладу. Так,
Гетьман П. П. Скоропадський не визначав чіткого орієнтиру, але фактично концентрував всю повноту влади в своїх руках. Про невідповідність його декларацій фактичним діям зазначає, зокрема, О. М. Мироненко11. Директорія проголосила своїм орієнтиром республіканську форму правління з принципами
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поділу влади та парламентаризму, а також тимчасовість власного правління,
але на практиці всі владні повноваження поступово зосередилися у С. В. Петлюри. Видається, що реально оцінювати перспективи розвитку та оформлення
державності в таких умовах доволі складно, навіть неможливо.
Певні особливості у добу української революції, очевидно в усіх перехідних державах, має реалізація принципу поділу влади, проголошеного та
формально закріпленого усіма тогочасними владними режимами, крім радянського.
По-перше наявність чинних налагоджених відпрацьованих механізмів, які
хоча й не вписувались в перспективну (впроваджувану) форму держави, однак
були традиційними та усталеними на певних територіях. Так сталося із прокуратурою, яка традиційно входила до системи судової влади та залишилась там
після реформ. Це ж стосується інституту оприлюднення законодавчих актів.
Наприклад, у добу Центральної Ради автори відповідного законопроекту критикували як неприродну ситуацію, коли оприлюднення законів відносилось до
компетенції вищого органу судової влади. Утім, така практика була традиційною для Російської імперії, повернувся до неї у законодавчій діяльності і
Гетьман.
Іншою характерною рисою стало поєднання в одних інституціях функцій
різних гілок (галузей) влади. Так, і за Гетьманату, і за Директорії уряд – орган
виконавчої влади, брав активну участь у законотворчій діяльності. Зокрема, всі
закони Української Держави до затвердження Гетьманом проходили стадію
розгляду та ухвалення Радою міністрів.
Загалом, відсутність певної універсальної моделі поділу влади, що забезпечила б державі якість демократичної12, дає підстави стверджувати про можливість та закономірність множинності варіантів такої організації. А для процесу пошуку оптимальної форми конкретної держави з її історією та традиціями державного устрою, етапом розвитку суспільно-політичних відносин,
змішування елементів різних моделей державності у різних пропорціях видається невід’ємним явищем.
Така ситуація призводить до діаметрально протилежних оцінок характеру
влади та форми держави. Так, наприклад, форму правління держави в період
урядування Гетьмана П. Скоропадського називали і монархією з диктаторськими повноваженнями Гетьмана13, і маріократією, підконтрольною і фактично
підпорядкованою німецько-австрійському командуванню14, і формою, перехідною до президентської республіки15. Відзначають автори також складність
і суперечливість цієї форми державності – водночас і авторитарна, і доволі
ліберальна форма правління, обмежена як рамками закону, так і часом – до
скликання Українського сейму. Республіканські інституції перемежовувались
тут з ознаками монархічної форми правління16.
Загалом є підстави висновувати про змішаність форми правління української держави за усіх владних режимів, що вирізняється характерною для
перехідних держав нестабільністю та незавершеністю.
Цілком очевидно, що усі названі фактори применшують достовірність
оцінок щодо віднесення будь-якого з досліджуваних владних режимів до пев-
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ної форми державності та загалом зменшують актуальність таких теоретизацій.
Більш того, якщо визнати обрання оптимальних змісту і форми держави одним з ключових завдань держави перехідного періоду, то стає очевидним, що
перманентна динамічна зміна співвідношення елементів змішаної форми держави є цілком нормальним та закономірним явищем для перехідної держави.
Зауважимо, що В. Є Чиркін поруч із формою та змістом вважав необхідним
виявити характер влади перехідної держави. Його висновки на цій ниві, хоча й
потребують певного термінологічного осучаснення, виглядають на диво актуальними для мети нашої розвідки17.
Так, за доби Центральної Ради влада здійснювалась національно орієнтованим середнім класом (іменованим в радянські часи національною буржуазією), авангардом якого виступала місцева інтелігенція.
Головними принципами організації такої влади вчений визначає поділ влади та парламентаризм. Важливе значення надається виборам та представницьким органам влади, що обираються населенням в умовах боротьби партій.
Вбачається, що період Центральної Ради дослідники часто оцінюють аналогічним чином. Серед методів здійснення державної влади таких режимів переважають ліберальні, популярним є широке використання проголошених демократичних прав та свобод.
Інша форма та методи реалізації державної влади притаманні буржуазнопоміщицькій владі – саме така оцінка характеру влади Гетьмана відображена в
Юридичній енциклопедії18. Влада реалізується неоднорідною групою, яка
об’єднує представників різних інтересів – великих землевласників та середнього класу.
Характерним для цього режиму є високий ступінь персоніфікації влади. Це
зумовлено рядом чинників: внутрішньо-владною боротьбою та відповідного
прагнення до арбітражу зверху, потребою сильної влади, а можливо, ілюзією
політичної відповідальності, що знову ж цілком доречно, коли йдеться про Гетьманат П. П. Скоропадського. Іншою рисою такої влади є слабкість демократичних інститутів, парламентаризму, місцевого самоврядування, що лише згадуються в законах. Характерними є авторитарні методи управління, сильна виконавча влада, очолювана беззмінним лідером. Головою таких державних утворень часто є військовий диктатор. Українську державу очолив колишній
царський генерал П. П. Скоропадський, який поєднував функції Глави держави та Верховного воєводи української армії та флоту. Часто за такої влади фактично функціонує система військового управління, але при зовнішньому збереженні республіканської форми. І хоча система вважається тимчасовою, практика свідчить про традиційно тривале збереження такого ладу.
Наведені паралелі дають додаткову аргументацію на користь наявності
певної залежності механізму та методів здійснення державної влади від її характеру та класів, які цю владу реалізують. Зазначимо про актуальність таких
висновків для конкретного історичного періоду, що не обов’язково означає
можливість їх поширення на ранішні часи.
Прихильники концепції перехідних держав пропонували власні орієнтовні
схеми розвитку держави, в умовах різкого розриву з існуючим раніше ме-
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ханізмом здійснення влади і старими нормами конституційного права, тобто з
ранішніми принципами легітимності. На жаль, обмеженість обсягу даної статі
змушує залишити ці дуже цікаві питання для окремого розгляду.
Варто підкреслити, що дослідниками проблем перехідності легальність та
легітимність не визначаються обов’язковими ознаками влади перехідної держави, особливо на перших її етапах. І хоча вони можуть різною мірою проявлятися в державоворчій та правотворчій діяльності, однак лише їх однозначна
реалізація є обов’язковою передумовою завершення перехідного періоду.
Більш того, деякі автори поруч із нестабільністю, динамізмом та фрагментарністю існуючої влади відносять її «нелегітимність або псевдолегітимність»
до основних ознак змісту перехідної держави19.
Це особливо актуально у світлі відсутності єдиних підходів до оцінки легальності та легітимності національних урядів доби української революції. Так,
на сьогодні в історико-правовій науці зустрічаються діаметрально протилежні
оцінки, хоча здебільшого науковці намагаються оминати однозначності. Утім,
широта проблематики також не дозволяє звернутися до неї в межах цієї статті.
Актуальним є питання про правонаступність влади. Якщо не завжди можна стверджувати про легальність механізму передавання влади, то на законодавчому рівні кожний владний режим фактично визнавав себе правонаступником попереднього та окреслював обсяг прийнятих прав та обов’язків. Це
можна віднести до одного з інструментів легалізації та спроби легітимації
отриманої влади. Центральною Радою це було оформлено законом «про правонаступництво» від 25.11.1917 р., згідно з яким залишалися чинними всі законодавчі акти, чинні на території УНР до 27 жовтня 1917 р. та не змінені Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, а також усі
державні уряди і установи, які функціонували на території УНР до жовтневих
подій в Петрограді.
Іншим доказом на користь наступності урядів є те, що у своїй діяльності
нові владні режими базувалися на здобутках своїх попередників. Залишалися
базові державні інституції, хоча згодом піддавалися реформуванню, законодавство попередніх режимів частково визнавалось, частково змінювалось та
скасовувалось, але не відкидалось загалом. Отже, наступні уряди визнавали
легальність та/або легітимність своїх попередників. Як не дивно, це до певної
міри стосується і радянської влади.
Водночас не завжди закономірним є ототожнення досягнень, які відбулися
в період діяльності певного уряду, лише з цим урядом. Часто вони є результатом, можливо і опосередкованим, тривалої роботи його попередників. Так,
міжнародне визнанням української республіки стало наслідком тривалої роботи всіх національних владних режимів, але часто пов’язується лише з режимом Директорії.
Таким чином застосування концепції держави перехідного періоду та
відповідного підходу дозволяє дещо змінити ракурс поглядів і оцінок державності доби української революції 1917–1921 рр., які популярні сьогодні у науковій літературі.
По-перше, знімається необхідність визначення певної однозначної форми
держави в добу української революції 1917–1921 рр., через визнання існуван-
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ня змішаної форми, якій притаманні елементи декількох. При чому для
перехідної держави характерним визначаються співіснування, переплетіння,
боротьба елементів, притаманних обом суспільним системам, одна з яких
рушиться, але не порушена повністю, а інша формується, але також позбавлена цілісності20. Водночас погодимось, що «феномен переходу від однієї системи до іншої … отримує парадоксальний характер: перехід від однієї якості до
іншої здійснюється через певну «перехідну якість»21.
Очевидно, така якість забезпечується можливістю втручання окрім елементів двох систем, що борються, ще й елементів інших систем. Зокрема, яскравим прикладом є шлях держави від авторитарної через анархію та тоталітаризм до демократії.
Застосування концепції дозволяє включити українські державотворчі процеси в єдиний світовий контекст та поглянути на них з більш високого рівня
узагальнення. Також це дає можливість виокремити єдиний «постімперський»
контекст. Адже на хвилі революційних подій в Росії на різних територіях
колишньої імперії відбувалися аналогічні процеси перехідного характеру та
з’явились аналогічні режими або державні утворення, які сьогодні можна
спробувати аналізувати в єдиному контексті концепції перехідної держави.
Так, на молдовських територіях діяв національний представницький орган
Сфатул Церій (Sfatul Ţării), яким 15 грудня 1917 р. було проголошено автономну в складі Російської держави, а 24 січня 1918 р. – суверенну Молдовську Демократичну республіку. На прибалтійських землях Народною Радою Латвії
(Tautas padome) 18 листопада 1918 р. проголошено незалежну та демократичну Латвійську Республіку. В Естонії про утворення незалежної демократичної
республіки проголошено 24 лютого 1918 р. Тимчасовою Земською Радою Естляндської губернії (Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu, Maapäev). Незалежність Литви проголосила Литовська Таріба (Lietuvos Taryba, Рада Літви).
Аналогічні процеси відбувалися і на території Білорусі, і в Закавказькому, і в
Середньоазійському регіонах.
Характерно, що незалежність новоутворених держав здебільшого проголошували прихильники ре спубліканської форми правління та ліберальних
підходів, однак майже скрізь така форма в конкретно-історичних умовах виявилась нежиттєздатною. Видається, що тут теж можна спостерігати прояв певних закономірностей розвитку перехідної державності.
Головна цінність концепції держави перехідного періоду (перехідної держави) для історико-правових досліджень в тому, що відкривається погляд на
владні режими, проголошені 1917 – 1921 рр., не як на декілька окремих «напівлегальних» та «напівлегітимних» утворень державного характеру, а як на
цілісний єдиний державотворчий процес на різних його етапах, включаючи революційні та контрреволюційні періоди, та відповідні їм різні етапи тривалого процесу становлення національної державності.
Отже, саме концепція держави перехідного періоду дає підстави поставити питання про можливість розгляду історико-правової реальності, що склалася на Наддніпрянських українських етнічних землях як єдиної держави перехідного періоду в рамках якої функціонували різні за своїми підходами
владні режими.
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Звичайно використання такого підходу ставить багато питань – момент виникнення перехідної держави, мінімальні ознаки такої держави, поняття та
класифікація перехідних станів політичних режимів, їх часові межі і структура, особливості. Не всі вони достатньо розроблені на теоретичному рівні в
рамках концепції перехідної держави, з чим погоджуються і самі дослідники22.
Однак практика свідчить про ефективність конкретно-історичних підходів та
індуктивних методів, а отже пошук відповідей на поставлені питання може вестися і в рамках суто історико-правових досліджень.
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ПРАВОВА «ЗРІЛІСТЬ» СУСПІЛЬСТВА:
РЕАЛЬНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасний стан розвитку суспільних відносин орієнтований не на оволодіння «азбукою права», а на більш високий рівень засвоєння та усвідомлення правових норм та вимог законодавства. Зрозуміло, що не на часі вироблення програм «правового мінімуму»,
оскільки розвиток громадянського суспільства вимагає сьогодні достатній,
відповідний розвиткові цивілізованих країн, рівень правових знань задля захисту прав,
свобод і законних інтересів людини. Отже, увага вчених повинна зосереджуватися на
методах, формах, способах досягнення відповідного рівня правової освіченості, а також методики впровадження і реалізації цих форм. Правова освіченість (досягнутий
результат) досліджувалася в контексті рівнів правової освіти (процес досягнення результату). Представлена публікація орієнтована на створення і впровадження
відповідних правоосвітніх програм з урахуванням потреб і вимог різних соціумів.
Ключові слова: правова освіченість, правова освіта, правове виховання, правова
культура, правова свідомість, методика впровадження й реалізації форм і методів правової освіти.
Онищенко Н. Н. Правовая «зрелость» общества: реальное состояние и возможные перспективы
Современное состояние развития общественных отношений ориентировано не на
усвоение «азбуки права», а на более высокий уровень усвоения и осознания правовых
норм и требований законодательства. Понятно, что не отвечает требованиям времени разработка программ «правового минимума», поскольку развитие гражданского общества требует сегодня достаточный, соответствующий развитию цивилизованных
стран, уровень правовых знаний для защиты прав, свобод и законных интересов человека. Таким образом, внимание ученых должно сосредоточиваться на методах, формах, способах достижения соответствующего уровня правового образования, а также методике внедрения и реализации этих форм. Правовая образованность (достигнутый результат) исследовалась в контексте уровней правового образования (процесс
достижения результата). Представленная публикация ориентирована на создание и
внедрение соответствующих правообразовательных программ с учетом потребностей и требований различных социумов.
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Ключевые слова: правовая образованность, правовое образование, правовое воспитание, правовая культура, правовое сознание, методика внедрения и реализации форм
и методов правового образования.
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 develop 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 education 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 consciousness, method of introduction and realization of forms and methods of legal education.

Наукове спрямування, яке, попри всі кризові прояви, політичні симпатії,
або, навпаки, різні дисфункції суспільного розвитку, ніколи не полишало ні гуманітарного видавничого простору, ні юридичного наукового доробку, – це, зокрема, проблематика, пов’язана з правовим вихованням, правовою освітою,
правовою культурою, правовою свідомістю особи1.
Втім, коефіцієнт корисної дії впровадження її в суспільні відносини лишається стабільно низькими. Проблематика, беззаперечно, – одна з першочергових у сприйнятті права як явища соціальної дійсності і важлива для усвідомлення його ролі в житті як пересічного громадянина, так і суспільства в цілому. Означена наукова сфера, безумовно, не є новою, але незаперечний і той
факт, що, попри всі намагання її теоретичного засвоєння задля реалізації практичних потреб, «віз і нині там». До того ж, бурхливий кількісний розвиток
юридичних навчальних закладів очікувано міг би призвести до покращення
правової обізнаності в суспільстві. На жаль, цього не сталося.
Наскільки ж важливою є категорія «правова освіченість» у життєдіяльності людини? Якщо шукати відповідь у рамках не тільки пошукових теоретичних моделей, а й практичних ракурсів можна констатувати, що якість нашого життя, безумовно, пов’язана з цією категорією: від бізнес-плану до якості
медичного обслуговування, від належних умов праці – до належних умов відпочинку.
В такий спосіб, ми безпосередньо стикаємося з потребою особистого оволодіння не «азбукою права», а потребою більш високого рівня правових знань
(цього вимагає бурхливий розвиток суспільних відносин). Отже, вважаємо на
часі по становку проблеми та розв’язання завдання правової «зрілості»
суспільства.
В зазначеному контексті спробуємо в рамках теоретико-правового аналізу
зупинитися на понятті «правова освіченість» (як результат) і «правова освіта»
(як процес до сягнення ре зультату). Якщо освіченість – це засвоєння
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різнобічних знань2, то правова освіченість – це засвоєння правових знань на
певних етапах державно-правового розвитку у визначених темпорально-просторових координатах. Правова освіченість – це рівень правової освіти.
Як і кожна теоретико-прикладна проблема, дана не є винятком і повинна
враховувати як нові підходи, способи, методи вивчення, так і відповідну методику щодо її реалізації. Відповідно до першої позиції слід відразу наголосити
на необхідності запровадження іншого, відмінного від попередніх часів підходу: пропозиція оволодіння не «правовим мінімумом» (цього явно недостатньо), а необхідним, відповідним цивілізованому суспільству рівнем правових
знань у площині сучасного право-державотворення.
Правова освіта може розглядатися як система виховних і навчальних дій,
спрямованих на створення умов для формування:
– поваги до права;
– власних уявлень і настанов, заснованих на сучасних правових цінностях
суспільства;
– концепцій, достатніх для захисту прав, свобод і законних інтересів особи
та правомірної реалізації її громадянської позиції.
Цілі правової освіти визначають завдання, що стоять перед правовиховним
процесом. До них можна віднести:
1) формування й розвиток у громадян правових знань у сфері державного
управління;
2) виховання поваги до права як соціальної цінності, до принципів законності;
3) вироблення потреб і навичок активного захисту у встановленому законом порядку своїх прав, свобод та законних інтересів.
Реалізація вищезазначених цілей та завдань дозволить сформувати належний рівень правосвідомості громадян.
Правова освіта не може ізольовано існувати в суспільстві, вона спирається
на дані педагогіки та юридичних наук, при цьому педагогіка застосовується
для найбільш ефективного правового виховання, використовуючи розроблені
принципи й методи, форми і способи виховання особистості. У цьому зв’язку
теорія і практика формування й розвитку правової культури повинна бути
тісно взаємопов’язана не тільки з наукою права, а й з іншими галузями гуманітарних знань. Вкрай актуальними є сьогодні проблеми, пов’язані з юридичною педагогікою.
Успішними умовами формування цього процесу слід вважати:
– створення і діяльність громадських організацій (можливо, на базі великих юридичних центрів), що беруть участь у різних соціальних проектах;
– навчальні курси, що забезпечують профільне розширення і поглиблення
знань та уявлень про право як особливий соціальний інститут, феномен правової культури, її принципи, особливості регулювання різних форм суспільних
відносин, особливо в політичній та економічній сферах для широкого загалу.
Чому цю місію не взяти на себе юридичним коледжам, інститутам, факультетам – у рамках і форматах, визначених державою? Принаймні, це могло б до
деякої міри свідчити про їх суспільну корисність і необхідність. Як приклад,

76

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

це стає вкрай необхідним при запровадженні у правову тканину нових інститутів права (скажімо, інституту медіації).
Величезного значення у зв’язку з вищенаведеним набуває соціальне управління правоосвітнім процесом.
Уявляючи цей процес комплексною мінісистемою, можна зазначити, що
змістова сторона управління складається з двох напрямів: зовнішнього і
внутрішнього.
Перший – це цілеспрямована державна діяльність, завданням якої є організація і забезпечення важливих із погляду правової політики напрямів
здійснення правовиховного впливу та розробка державної політики щодо правової освіти, а також організація суб’єктного складу правоосвітнього процесу
і здійснення відповідного контролю. Другий (внутрішній) напрям – це
здійснення конкретних програм правоосвітнього впливу, що реалізуються певним колом суб’єктів з метою реалізації правоосвітніх заходів.
Правоосвітня робота – це конкретні заходи, спрямовані на здійснення
суб’єктом правового впливу певних дій, заснованих на розроблених програмах
реалізації правового виховання в суспільстві. Отже, правоосвітній процес – це
сукупність заходів, що здійснюються з метою досягнення оптимально можливого результату відповідності виховного впливу суб’єкта правової освіти на
суспільство, спрямованих на формування правосвідомості і високої правової
культури, поєднаних із використанням спеціальних правових засобів та правоосвітніх механізмів.
Правова освіта – невід’ємна частина загальної культури громадянина, умова формування правосвідомості. Життя в громадянському суспільстві формує
правову свідомість (позитивну чи негативну), незалежно від того, відбувається
цей процес стихійно чи цілеспрямовано в рамках правової освіти. Але правова освіта є запорукою того, що право стає регулятором життя індивіда, а не перешкодою на шляху розв’язання його особистих завдань. За сучасних умов саме правова освіта може стати найважливішим фактором розвитку особи, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави в сучасній Україні, громадяни якої зможуть жити в соціально-правовій згоді один
з одним, з державою, владою, політичними партіями, громадськими рухами
тощо.
Проте слід враховувати, що правові норми не є єдиними регуляторами поведінки. Було б серйозним спрощенням уявляти проблему таким чином, що
право відразу стає внутрішнім регулятором поведінки конкретного індивіда.
Сьогодні серйозна увага повинна приділятися взаємодії, взаємообумовленості
та «взаємопідтримці» всіх діючих у державі соціальних регуляторів (моралі,
етики, релігійних норм тощо) як складової державної правової політики3.
Формування правових переконань – від зовнішніх потреб, які пред’являє
суспільство особі, до внутрішнього переконання і від нього – до дії, – це шлях
формування правової свідомості як необхідної умови забезпечення правопорядку. Без формування правового переконання неможлива правомірна поведінка. Процес реалізації правової норми – це взаємодія її вимог зі свідомістю
індивіда. Не можна не погодитися з точкою зору вчених, що без вивчення пе-
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реконань людини, її поведінки, психологічного механізму взаємодії вимог норми та свідомості людини неможливо зрозуміти мотиви правомірних вчинків.
Надбані правові знання повинні переходити в ціннісні установки, стати
внутрішнім переконанням, отримати емоційне забарвлення, закріпитися у правових звичках.
Завдання правової освіти полягає в тому, щоб у процесі її реалізації досягти такого рівня правосвідомості, коли кожен член суспільства дотримувався б
соціальних правил поведінки і правових норм виключно в силу внутрішньої
необхідності, власних переконань, а не під страхом примусу. У цьому й полягає формування мотивів і звичок правомірної, соціально активної поведінки.
Поведінка особи має бути свідомою. Вироблення звички до дотримання правових норм, до правомірної поведінки – головне і найскладніше завдання правової освіти.
Ідеологічна цінність правової освіти полягає в тому, що вона є соціально
необхідним явищем, обумовленим об’єктивними закономірностями побудови і
розвитку суспільства.
Друга позиція зазначеного розгляду є методичною, тобто пов’язаною з
«інструментарієм» здійснення правової освіти. Сучасний етап правового розвитку ознаменований новими тенденціями у правовому навчанні. Їх особливостями є: практично-орієнтований підхід у викладанні змісту правових курсів,
врахування соціального досвіду громадян, що беруть участь у різних правовідносинах у реальному житті, формування активної громадянської позиції
особи, повага до прав людини і норм міжнародного права, забезпечення необхідного рівня юридичної грамотності особи, вирішення питань професійної
орієнтації. Правова освіта має бути орієнтованою на ретрансляцію способів
розуміння дійсності: мислення, діяльності, спілкування, поведінки.
Правова освіта – це єдина загальнодержавна система усвідомлення ролі і
дієвості права, вивчення діючого законодавства, яка охоплює всі верстви населення.
Серед спрямувань правової освіти можна запропонувати такі:
– правова освіта і правове виховання молоді;
– правова освіта за професійним спрямуванням із застосуванням норм
відповідного галузевого законодавства;
– правова освіта депутатського корпусу;
– правова освіта працівників органів місцевого самоврядування;
– правова освіта працівників громадських організацій;
– правова освіта посадових осіб та працівників комерційних структур;
– правова освіта людей пенсійного віку тощо.
Загальні цілі правової освіти конкретизуються і реалізуються засобами
цілеспрямованого формування в освітньому процесі:
– здатності до дій в складних ситуаціях (в умовах кризових проявів),
здібностей до аналізу соціальних і правових норм стосовно конкретних умов
їх реалізації;
– комунікативних здатностей (цікаві прикладні матеріали висвітлені в журналі «Комунікація»: Проект Секретаріату Кабінету Міністрів України та Університету штату Огайо);
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– системних знань у сфері права, що забезпечують актуалізацію здібностей
і становлять основу соціальних навичок;
– конкретних умінь і навичок у соціальній, економічній та політичних сферах.
Правова освіта залежно від програми розвитку, профілю, реальних можливостей навчального закладу чи того, хто здійснює процес, може будуватися в
різних форматах:
– систематичний курс;
– модульний курс разом з іншими соціально-гуманітарними курсами чи
інтегрованим курсом;
– частина інтегрованого курсу.
Найефективнішим можна вважати використання різних форматів навчальних курсів на кожному етапі засвоєння правової дійсності.
Якщо йдеться про так званий «побутовий» рівень правової освіти (тобто
роботу із широким загалом), перевагу, на наш погляд, слід надавати
діяльнісній формі. При цьому припустимим є звуження навчально-інформаційного блоку при збереженні правового практикуму, який забезпечить формування особистого ставлення до ситуацій у правовій сфері. Запропонована
методика всеобучу дасть можливість:
– набути базові навички, необхідні для того, щоб успішно діяти в реальних
правовідносинах;
– одержати реальні правові знання, в тому числі про правову систему України, діюче законодавство відповідно до проблем диференціації прав та специфікації прав4;
– сформувати здатність до аналізу політичних ситуацій, що регулюються
правовими нормами.
Навчальні заходи повинні будуватись відповідно до двох типів:
– навчальний курс, що включає елементи теорії права, забезпечує уявлення про право як про особливу предметно-практичну область, уяву про основні
права і свободи людини, про реалізацію галузей права, про систему гарантій
прав, свобод і законних інтересів згідно з діючим законодавством України;
– практикум, що забезпечує формування практичних навичок поведінки у
правовій сфері в реальному житті.
Якщо правова освіта стосується представників певних професійних напрямів, увагу слід зосередити насамперед на:
– здатності будувати власну правовідповідну поведінку в межах наявних
свобод, прав та обов’язків;
– поглибленні рівня правових знань (різних галузей права, окремих законодавчих актів тощо);
– здатності до теоретичного аналізу правових ситуацій;
– навичках реалізації своїх прав у соціальній сфері в широкому правовому
контексті.
Для забезпечення варіантного підходу до вивчення права необхідно розробити як мінімум три типи програм курсу:
– загальноосвітню;
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– гуманітарного профілю;
– соціально-економічного профілю.
Для загальноосвітнього профілю право може бути представлене окремим
модульним курсом, для гуманітарного – самостійним курсом чи деякими курсами модульного типу, для соціально-економічного профілю – самостійним
навчальним курсом чи декількома курсами модульного типу.
Перспективним підходом є також розробка курсів різного рівня складності,
що забезпечують можливість вибору відповідного інтересам рівня вивчення
права.
Програми правової освіти мають враховувати професійні навички, вік,
соціальний статус, психологічні особливості тощо.
В пропедевтичному курсі основного значення набуває навчальний, а також
практичний компоненти. Правові аспекти середовища та способу життя є на
цьому етапі фоновою умовою розвитку правосвідомості.
Важливого значення у зв’язку з цим набуває категорія «інформаційно-правовий простір», яка, на наш погляд, об’єднує всі методи, шляхи, а головне форми, що містять правову інформацію. Безумовно, до інформаційно-правового
простору належать не тільки соціальні мережі, а й монографічні видання, правова складова діяльності ЗМІ, ТБ-програми тощо.
Отже, можемо констатувати, що відповідний до вимог цивілізованого
суспільства рівень правової освіти (а як результат – і правова «зрілість»
суспільства) сьогодні є найважливішим чинником розвитку інститутів громадянського суспільства, удосконалення законотворення, законодавчої техніки, а
також сприйняття права в умовах динамічних змін суспільних відносин.
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С. 14. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і
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У статті здійснено спробу окреслити основні загальнотеоретичні проблеми конституціоналізації національного правового порядку й визначити методологічні підходи
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до їх вивчення. Аналіз конституціоналізації національного законодавства як одного із
засобів забезпечення правопорядку і реалізації правоохоронної функції держави, а також регулятивної та охоронної функцій права дозволяє розглядати конституціоналізацію як складний процес, що має соціальну та нормативну природу й може
бути досліджений у функціональному, інституційному і соціально-політичному контекстах. Це може бути здійснено на підставі інтегративного праворозуміння і використання комплексу принципів, методів та прийомів.
Ключові слова: конституціоналізація, правопорядок, методологія, інтегративна
концепція праворозуміння, законодавство, конституційний суд.
Пархоменко Н. Н. Методологические подходы к исследованию общетеоретических проблем конституционализации национального правового порядка
В статье предпринята попытка очертить основные общетеоретические проблемы конституционализации национального правового порядка и определить методологические подходы к их изучению. Анализ конституционализации национального законодательства как одного из способов обеспечения правопорядка и реализации правоохранительной функции государства, а также регулятивной и охранительной функций права позволяет рассматривать конституционализацию как сложный процесс, который
имеет социальную и нормативную природу и может быть исследован в функциональном, институционном и общественно-политическом контекстах. Это возможно на основе интегративного правопонимания и использования комплекса принципов, приёмов и
методов.
Ключевые слова: конституционализация, правопорядок, методология, интегративная концепция правопонимания, законодательство, конституционный 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 constitutionalization 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 principles, methods and techniques.
Key words: constitutionalization, the rule of law, methodology, integrative approach, the
Constitutional court.

Одним із результатів функціонування будь-якої правової системи як такої,
що складається із різних за сутністю і змістом елементів, є встановлення
національного правопорядку.
Загальноприйнятим в юридичній науці й практиці державотворення і правотворення є підхід, згідно з яким національний правовий порядок розглядається як стан впорядкованості, узгодженості суспільних відносин, що існує
на основі права в межах певної держави. Такий стан досягається за допомогою
різних засобів, серед яких засадничими є юридичні, адже будь-яке складно організоване суспільство та сучасна держава можуть існувати за умови досконалого правового забезпечення. Відповідно одним із чинників, що впливає на
зміст правопорядку, є соціальна сутність державної влади та зміст основного
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закону. Саме сутність і зміст конституції визначає сутність і зміст національного законодавства. Від того, наскільки основні конституційні принципи і положення знайшли відображення у законодавстві, залежить ступінь ефективності правового регулювання суспільних відносин. Таким чином, проблема
конституціоналізації національного законодавства лежить у площині забезпечення розвитку національного правопорядку.
Сутність конституціоналізації проявляється в тому, що конституція, насамперед, закріплює нормативну модель та юридичну конструкцію найважливіших суспільних відносин, тим самим визначає системні, структурні,
функціональні та інші зв’язки між різними суспільними інститутами, завдяки
яким забезпечується правопорядок. З іншого боку, завдяки втіленню змісту
конституційних норм і принципів у законодавство відбувається його гармонізація, забезпечується стабільність та ефективність їх розвитку.
При цьому конституціоналізація законодавства безпосередньо залежить
від змісту тих цінностей та принципів, що закладені у конституції та обумовлені особливостями національної правової системи. Як неодноразово зазначалося, в масовій суспільній свідомості України продовжують домінувати уявлення про право як знаряддя політики, інструмент примусу, зведену в закон волю якщо й не якогось окремого панівного класу, то принаймні панівної частини суспільства1. Зміна такого ставлення до права і закону, а відповідно і конституції держави, передбачає проведення низки заходів, зокрема утвердження
нових методологічних підходів до визначення права, правопорядку, з’ясування
значення конституціоналізації законодавства для розвитку суспільних відносин. Пошук нових методологічних підходів має відбуватися із врахуванням
взаємодії національного правопорядку із регіональним та міжнародним і
відповідно – шляхів, методів і способів їх пізнання.
Важливість зазначеної проблематики актуалізує потребу глибшого з’ясування змісту цієї правової категорії та перспектив її подальшого розвитку.
Розв’язання цього завдання лежить у межах філософії права, загальної теорії
держави і права, конституційного права.
Насамперед необхідно зазначити, що комплексний підхід до з’ясування методологічних засад дослідження проблем конституціоналізації національного
правопорядку передбачає плюралізм та додатковість наукових методологічних
підходів, що зрештою дозволить сформувати цілісне уявлення про досліджуваний предмет, а саме: глибше виявити природу правопорядку, його зміст, властивості, ознаки, шляхи формування та удосконалення, а також значення в
суспільстві. Крім того, комплексний підхід до дослідження конституціоналізації національного законодавства передбачає одночасний аналіз розвитку
конституційних положень у законодавстві, вплив рішень Конституційного
Суду України на реалізацію положень Конституції України, а також міжнародного та європейського права на систему права України.
Методологія права на основі загальної наукової методології пропонує систему методів дослідження правових об’єктів, узагальнює теоретичні положення, що мають гносеологічне значення, а також включає в себе світосприйняття, світогляд дослідника2. Співвідношення методології і методу може уявляти-
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ся як діалектичне співвідношення цілого і частини, системи і елемента, загального і окремого. З огляду на залежність між предметом і методом дослідження
необхідно зазначити, що будь-який предмет вимагає адекватного йому методу.
Система методів, що використовується тією чи іншою теорією права, залежить
насамперед від розуміння власного предмета. Різне розуміння природи права
правовими теоріями і школами призводить до суперечливих та взаємовиключних рішень питання про методи юридичної науки.
В результаті тривалої наукової дискусії в теорії права сформувалось
декілька наукових підходів до визначення сутності правопорядку. Зокрема, під
правопорядком розуміють: систему правовідно син; стан урегульованості
суспільних відносин на основі права та законності; стійкий правовий режим,
який базується на основі права; стан правових відносин, зв’язків і урегульованість, впорядкованість, що засновані на праві і законності, атмосферу правового життя, що встановлюється на основі точного і повного здійснення розпоряджень правових норм всіма суб’єктами права3.
Загалом ідея правопорядку має універсальний характер і сумісна із будьяким типом праворозуміння, хоча і має в рамках кожного з них специфічний
зміст4. У даному контексті слід зазначати не про сумісність, а про можливість
з’ясування сутності і змісту правопорядку.
У контексті природної концепції праворозуміння правопорядок розглядається як такий, що має витоки у природі людини і природі речей; серед
принципів його побудови – моральність, справедливість, гуманізм. З позицій
нормативізму правопорядок – це результат режиму законності, стійкості та
стабільності правового регулювання. Конституція і закони, як форма виразу
права, – інструмент або засіб забезпечення правопорядку. Соціологічна школа
права визначає правопорядок як процес діяльності судових, адміністративних,
законодавчих та інших органів державної влади щодо гармонізації інтересів
суб’єктів суспільних відносин з погляду належної та необхідної поведінки.
Прибічники інтегративного праворозуміння вважають, що правопорядок
закладається у правових нормах у процесі правотворчості, спирається на верховенство права та авторитет закону, встановлюється в результаті здійснення
законності у правореалізаційній діяльності5.
Правопорядок складається на основі роботи складного механізму взаємодії
державної волі, вираженої у виробленій під впливом громадянського
суспільства правовій політиці, суспільно-легітимній ціннісно-нормативній системі, ефективній правозастосовній діяльності органів держави, її посадових
осіб, існування певного рівня правосвідомості учасників правовідносин, чиїми
діями і вчинками правові норми здійснюються, високого рівня правових та
інших засобів, що забезпечують реалізацію прав і законних інтересів громадян
та юридичних осіб, стимулювання їх до належного виконання покладених на
них юридичних обов’язків6.
Слід погодитись із А. Ф. Крижанівським у тому, що правовий порядок – це
соціально-правове явище, яке виникає та існує як феномен і цінність, що необхідні саме суспільству, а тому формується в процесі функціонування механізму правового впливу на суспільну життєдіяльність. Правовий порядок є
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свідченням, що у реальній поведінці суб’єктів права «матеріалізуються» правові приписи і «упредметнюються» правові ідеї, принципи та цінності7. Одним із проявів правопорядку є правомірна поведінка як результат виконання
конституції та законів шляхом реалізації суб’єктивних прав та юридичних
обов’язків.
Аналіз конституціоналізації національного законодавства як одного із засобів забезпечення правопорядку та реалізації правоохоронної функції держави, а також регулятивної і охоронної функцій права, дозволяє розглядати конституціоналізацію як складний процес, що має соціальну й нормативну природу і може бути досліджений у функціональному, інституційному та соціальнополітичному контекстах.
При цьому ключовим для з’ясування зазначеної проблематики є поняття
права в різних співвідношеннях: право і конституція, право і правопорядок,
право і закон, право, людина і правопорядок, коли ці категорії одна стосовно
іншої можуть бути або метою, або ж засобом досягнення мети. Особливості
мають місце і при розгляді права у широкому чи вузькому значенні, відповідно
до широкого або ж вузького методологічного підходу до вивчення права. За
умови використання вузького підходу, коли право ототожнюється із законом,
реалізація закону, в тому числі й конституції, приводить до встановлення правопорядку. Такий підхід формалізує проблематику формування і забезпечення
правопорядку в суспільстві. За умови широкого підходу лише реалізація правового закону та конституції, в якій визнається принцип верховенства права,
веде зрештою до встановлення правопорядку.
Конституціоналізація національного законодавства як правова діяльність
спрямована на створення правопорядку шляхом забезпечення внутрішньої
впорядкованості всієї системи законодавства, тобто є одним із чинників правопорядку. З іншого боку, правопорядок є одним із засобів (критеріїв) визначення стану та ефективності національного законодавства з огляду на реалізацію
та розвиток норм Конституції України.
Зміни, що відбуваються в методології юридичної науки, насамперед, стосуються істотного розширення застосування так званого персонального (антропологічного) підходу і актуалізації використання практичного підходу, тобто
інтерпретації та оцінки конституції і національного законодавства як інструментів, важелів, засобів задоволення потреб людини, соціальних спільнот,
суспільства загалом.
При антропологічному підході людина стає центральним об’єктом загальнотеоретичного правознавства, а її природно-правові властивості та закономірності державно-юридичного забезпечення перетворюються на найважливішу складову предмета цієї науки. Виходячи з того, що однією з функцій
конституції є забезпечення впорядкування суспільних відносин з метою безконфліктної життєдіяльності суб’єктів суспільних відносин, врегулювання
відносин між людьми та їх об’єднаннями, захист інтересів прав людини і громадянина, звернення науки до людини і цінностей, що з нею пов’язані, це зумовлює пряме закріплення в нормативно-правових актах пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, а також прийняття нормативно-правових
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актів виходячи з потреби дбати про забезпечення прав і свобод людини та
гідних умов її життя. Підтвердженням цього в Україні є зміст Декларації про
державний суверенітет, Конституції України та чинного законодавства в Україні. Людина, відповідно до такого підходу, є вихідним пунктом будь-яких
досліджень в юриспруденції, зокрема в теорії держави і права, і це вимагає
активізації наукових досліджень у галузі прав людини. Антропологічний
підхід – це методологічна основа для проведення наукових досліджень і розробки сучасної вітчизняної правової доктрини, шлях позбавлення науки від
крайнощів догматизму і однобічного коментування норм законодавства. Право
має сприяти забезпеченню правопорядку шляхом безперешкодної реалізації
прав людини.
Важливим для вивчення проблем конституціоналізації національного законодавства і правопорядку є ціннісний підхід – своєрідний спосіб пізнання,
який ґрунтується на необхідності отримання двох типів інформації про об’єкт:
наукової та ціннісної8. Досягнення об’єктивної істини вимагає взаємозв’язку
та взаємодоповнення наукового і ціннісного підходів, урахування під час реформування конституції та конституціоналізації законодавства, поряд з
національними, загальнолюдських цінностей.
З іншого боку, використання цивілізаційного підходу та порівняльно-правового методу дає змогу дослідити процеси конституціоналізації правового
порядку в межах західних та східних суспільств. У країнах із західними правовими традиціями конституціоналізація розглядається в контексті її антропологізації та індивідуалізації, у східному ж – у контексті етатизації та колективізму. Вивчення особливостей процесів конституціоналізації в країнах, що
належать до різних правових сімей і перебувають на різних рівнях розвитку
світової цивілізації, значно збагачує дослідження, виводить його на більш високий рівень узагальнення.
Дослідження проблем конституціоналізації національного правопорядку,
як і будь-якої правової категорії, має відбуватися за допомогою фундаментальних принципів — вихідних ідей, положень, що характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю і відображають
суттєві положення теорії вчення, системи права9.
Відповідно дослідження проблем конституціоналізації національного правопорядку має базуватися на сукупності фундаментальних принципів, які разом утворюють певну систему. Зокрема, важливим принципом дослідження
конституціоналізації національного законодавства є принцип обґрунтованості,
застосування якого дає змогу аргументувати будь-яке твердження чи рішення
(наприклад рішення чи висновок конституційного суду), яке має ґрунтуватись
на певному фактичному матеріалі, який є об’єктивним. Об’єктивність у вивченні зазначених проблем передбачає насамперед зв’язок із розвитком системи державно-правових явищ, поєднання наукового і ціннісного підходів, надання пріоритету демократичним цінностям, які уособлюють сучасний рівень
розвитку світової цивілізації.
З принципом об’єктивності нерозривно пов’язаний принцип історизму,
який виходить «не просто з визнання змінюваності в часі, а власне з його роз-
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витку, з переходом від одного стану до іншого». Тому будь-яке явище, факт можуть бути зрозумілі та правильно оцінені лише в умовах розгляду їх у генезисі
та розвитку, в конкретних історичних умовах та зв’язках. Тільки при цьому
конституціоналізація законодавства як історичне явище виступає у систематизованому вигляді.
Поза історичним контекстом, який пов’язує сучасний конституційний процес із тими процесами, які йому передували, так само як і з тими, що виникнуть на їх основі в перспективі, неможливо пізнати саму цю сучасність. Наукове дослідження правових явищ і процесів не може обмежити себе їх станом
лише на даний момент існування, оскільки буде втрачено причинно-наслідковий зв’язок в історичному розвитку права.
Таким чином, в теоретичному дослідженні конституціоналізації має бути
реалізовано принцип історизму, який орієнтує на розгляд будь-яких явищ у їх
становленні й розвитку, в конкретно-історичних обставинах. Використання
принципу історизму дозволяє простежити логіку змін змісту та сутності процесу конституціоналізації в контексті розвитку права і держави, еволюції правового регулювання, з’ясувати, під впливом яких соціально-економічних,
політичних факторів з’являлись ті чи ті норми конституції та закони, рішення
конституційного суду, який вплив це мало на зміст і розвиток держави та права в цілому, забезпечення прав і свобод громадян.
Будь-яке дослідження джерел права в своїй основі має виходити з єдності
історичного і логічного. Без розуміння сутності конституціоналізації неможливе наукове висвітлення цього процесу, логічне визначає принципи підходу до
історичного, оскільки дозволяє встановити початок цього процесу, відмежувати його від інших видів правової діяльності. Логічний підхід дозволяє за допомогою законів формальної логіки з’ясувати особливості дії окремих конституційних приписів, конституції в цілому, виявити зв’язки (неузгодженості) між
конституцією та правовими актами, що існують в державі, і відповідно – проблеми правового регулювання.
Принцип всебічності дослідження передбачає пізнання якомога більшої
кількості суттєвих характеристик конституціоналізації. Що більша кількість
критеріїв аналізу застосовується, то вірогіднішими будуть висновки. Тому не
можна зробити загальний висновок про ефективність певної конституційної
норми на підставі лише однорідних показників (наприклад кількості статей законів та підзаконних актів, що розвивають те чи те положення конституції); абсолютизувати ту чи іншу норму конституції, спираючись на досвід однієї з
країн, і робити узагальнюючі висновки. Всебічність дослідження досягається
застосуванням усієї сукупності методів з метою отримання різноаспектних
характеристик, використання знань, отриманих в інших галузях наукового
знання.
Проведений аналіз принципів дослідження конституціоналізації законодавства дає змогу визначити їх особливе – фундаментальне значення та
невід’ємну складову методології конституціоналізації. Окремо слід наголосити на можливості залучення дослідницьких засобів інших наук як необхідної
умови розвитку будь-якої науки, в тому числі і юриспруденції. Необхідність
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звернення до інших наук виникає в тих випадках, коли мети дослідження не
може бути досягнуто власними методами.
Конституціоналізація законодавства – динамічне явище. Тому при його
дослідженні важливо враховувати не лише його мету й завдання, але і їх реальне втілення на практиці. Наприклад, соціологія права виявляє наукові факти,
що свідчать про дію законодавства в реальному житті, у регулюванні
суспільних відносин, про здатність законодавчих приписів реалізовувати мету
конституції, що закладена правотворчим органом, про сукупність соціальних
факторів, що сприяють або суперечать виконанню конституцією свого призначення. Соціологія права, таким чином, доповнює наукові факти, що отримуються порівняльним правознавством, розширює емпіричний аналіз нормативних джерел вивченням їх дії в реальних, конкретних відносинах.
Результати використання соціологічних досліджень щодо з’ясування ефективності дії конституції або конституційних законів, їх відповідність міжнародним стандартам є важливим чинником у визначенні ефективності, механізму правового регулювання в цілому. Наявність такої інформації у науковців-теоретиків і практиків, після її відповідної фахової обробки, дозволяє
зробити висновки про досліджуваний предмет – конституціоналізацію законодавства, узагальнення і пропозиції щодо підвищення ефективності цього процесу, визначити характер впливу рішень Конституційного Суду на розвиток законодавства.
Не менш важливе значення для дослідження конституціоналізації законодавства має з’ясування необхідних методів. Зокрема, використання діалектичного методу веде від менш глибокого до більш широкого і глибокого знання реалій, до швидкого нагромадження теоретично і практично значущої інформації
про соціальні процеси10. За допомогою діалектичного методу увага акцентується на виявленні особливостей і визначенні поняття конституції, конституціоналізмі, конституціоналізації національного законодавства і правопорядку, а також взаємозумовленості та зв’язку між ними. Такі парні категорії
діалектики, як форма і зміст, загальне і особливе, абстрактне і конкретне,
кількість і якість, дають змогу всебічно дослідити зазначені категорії та поняття і зробити обґрунтовані висновки. Зокрема, окремого дослідження потребує
співвідношення змісту і форми конституції, змісту і форми правопорядку та ін.
Конституціоналізація є складним процесом і тому має аналізуватися в
єдності та протиставленні внутрішніх та зовнішніх проявів. З одного боку, це
формально визначені послідовні етапи, а з іншого – динамічний вплив на чинну систему законодавства та суспільні відносини загалом.
У конституціоналізації національного законодавства можна виділити матеріальний, державно-владний, юридичний зміст. Матеріальний зміст – це закономірності процесу конституціоналізації, зумовлені об’єктивним розвитком
суспільних відносин та необхідністю їх упорядкування, його взаємозв’язок з
економічними, політичними, ідеологічними та іншими процесами. Державновладний зміст є результатом діяльності держави щодо забезпечення реалізації
інтересів всіх учасників правовідно син. Юридичний зміст конституціоналізації полягає у реалізації конституційних засад, що проявляється у:
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поведінці суб’єктів суспільних відносин; відповідності суб’єктивних прав та
юридичних обов’язків суб’єктів суспільних відносин; упорядкованості елементів цього проце су, зв’язків між ними. Внутрішнім проявом конституціоналізації є організація змісту цього процесу (внутрішньої структури), що
передбачає оформлення.
Зміст і форми конституціоналізації перебувають у єдності, що зумовлює її
ефективність. Форми конституціоналізації є більш рухомими і консервативними, а тому – стабільнішими та стійкими. При цьому форми конституціоналізації виражають її зміст, здійснюючи її формальну визначеність. Зокрема, процес конституціоналізації може відбуватися у формі прийняття законів, внесення змін і доповнень до чинних, реалізації рішень Конституційного Суду України.
За допомогою методу прогнозування шляхом аналізу правових актів та
ефективності їх реалізації виникає можливість прогнозувати напрями формування, удосконалення конституціоналізації законодавств та правового порядку.
Використання зазначеної методології зрештою дає змогу визначити
співвідношення між державним та конституційним правопорядком. Зокрема,
необхідно враховувати, що не всі суспільні відносини вимагають правового регулювання та відображені в Конституції, яка може бути ефективною та неефективною, не всі положення конституції реалізуються повною мірою.
Правопорядок і конституційний порядок відрізняються за своєю сутністю.
Тому, аналізуючи конституційний порядок та правопопорядок, необхідно враховувати соціальну сутність державної влади, форми організації, структуру й
повноваження державних органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
Конституціоналізація – державно-правове явище, що виникає виключно з
волі органів державної влади. Саме органи державної влади розробляють і
приймають конституцію, конституційні закони та інші нормативно-правові акти і джерела права у формально-юридичному розумінні, здійснюють заходи
щодо їх реалізації, тлумачення, охорони і захисту. Тому конституціоналізація
законодавства – один із напрямів діяльності держави, спрямованих на реалізацію її завдань. У правопорядку конституція через законодавство, правосвідомість, принципи права, правореалізацію трансформується в поведінку
суб’єктів суспільних відносин, визначаючи стан правопорядку і напрями
суспільного розвитку.
Таким чином, комплексне використання зазначеного методологічного
інструментарію дозволяє розглядати правопорядок як результат конституціоналізації, яка надає йому певних властивостей. З іншого боку, саме в конституції та законодавстві визначаються основні засади правопорядку та питання, що пов’язані з його формуванням, функціонуванням та підтриманням (коло відносин, суб’єктів, методи і процедури регулювання, зв’язки та ін.).
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ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ:
ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ВИДИ
У статті розглядаються різні підходи до розуміння сутності категорії «функції
системи правового регулювання», визначається їх місце та роль в теорії правового регулювання, аналізуються особливості функцій правового регулювання, звернено увагу на
основні їх різновиди.
Ключові слова: дія права, система правового регулювання, правове регулювання,
функції системи правового регулювання, види функцій правового регулювання.
Тарахонич Т. И. Функции системы правового регулипования: понятие,
особенности, виды.
В cтатье рассматриваются различные подходы к пониманию сущности категории
«функции системы правового регулирования», определяется место и роль функций системы правового регулирования в теории правового регулирования, анализируются их
особенности, обращается внимание на основные функции правового регулирования.
Ключевые слова: действие права, система правового регулирования, правовое регулирование, функции системы правового регулирования, виды функций правового регулирования.
Tarakhonich Tetiana. Functions of the system of the legal regulation: concept, peculiarities, 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 проголошенням України соціальною, демократичною, правовою державою, реалізацією ідеї проведення конституційної реформи, створення ефективної правової системи відбувається активізація зусиль щодо дослідження ролі
права як головного знаряддя соціальних перетворень, ефективного засобу впо-

РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права

89

рядкування суспільних відно син. Визначення важливості та соціальної
цінності права в суспільстві зумовило необхідність комплексного теоретичного аналізу правового регулювання як цілісної системи. На думку вітчизняних
вчених, будь-яка соціальна система складається з певної множини компонентів, частин, елементів, які належать до різних рівнів її організації, формуючи окремі блоки й структурні утворення всередині системи1.
Система правового регулювання, на думку М. Ю. Осипова, розглядається
як система людської діяльності, яка спрямована на впорядкування суспільно
значимих, вольових, повторюваних, стійких суспільних відносин, що входять
до предмету правового регулювання, що здійснюється через визначення основних елементів цих відносин. Вчений виокремлює такі її особливості, як
здатність: впорядковувати суспільні відносини, які входять до предмета правового регулювання; гарантувати свободу суб’єктів права; координувати їх інтереси; інтегрувати різноманітні соціальні групи в суспільстві загалом; забезпечувати стабільний розвиток суспільства; стимулювати соціально-позитивну
діяльність суб’єктів права та інші2.
Як слушно зазначає М. Ю. Осипов, в систему правового регулювання входять компоненти, які належать до різних універсалій, що в своїй сукупності
продукують якості, не притаманні кожному із цих компонентів окремо; серед
них виокремлюють: об’єкт, предмет, цілі, принципи, метод, механізм та динамічні компоненти, як-от: регламентація процесів правотворчості, регламентація реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, правозастосування3.
Враховуючи сказане, можна стверджувати, що в теорії права дослідження
функцій системи правового регулювання та визначення їх місця в теорії правового регулювання набуває особливого змісту й визначає актуальність нашого дослідження.
Ця проблема не була спеціальним предметом дослідження вчених, проте
деякі її аспекти знайшли належне місце в працях таких учених, як
С. С. Алексєєв, А. І. Бобильов, О. М. Вітченко, В. І. Гойман, В. М. Горшеньов,
Ю. І. Гревцов, Л. М. Завадська, О. В. Зайчук, В. П. Казимирчук, В. М. Кудрявцев, Ю. В. Кривицький, С. Л. Лисенков, О. В. Малько, О. М. Мельник,
Н. М. Оніщенко, М. Ю. Осипов, А. В. Поляков, Н.М. Пархоменко,
П. М. Рабінович, Ю. І. Решетов, В. М. Сирих, О. Ф. Скакун, В. О. Шабалін,
К. В. Шундіков, Ю. С. Шемшученко, Л. С. Явич тощо.
Метою даної статті є з’ясування теоретичних основ розуміння сутності
функцій системи правового регулювання, їх особливостей та різновидів.
Визначення сутності категорії «функції системи правового регулювання»
має певне значення для юридичної науки: по-перше, дає можливість показати
службову роль права як регулятора та організаційного фактора в системі
суспільних відносин; по-друге, її змістове наповнення зумовлює необхідність
аналізу зазначеної категорії у взаємозв’язку із суміжними правовими явищами,
дозволяє ґрунтовніше охарактеризувати ті правові категорії, які тісно пов’язані
з функціями системи правового регулювання.
В узагальненому вигляді аналіз проблеми, пов’язаної з тлумаченням функцій системи правового регулювання, доречно розглядати з таких позицій:
по-перше, з урахуванням творчого доробку науковців з подальшою загально-
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теоретичною розробкою цієї проблеми та можливими уточненнями вихідної
позиції науковців на сучасному етапі розвитку юридичної науки; по-друге,
шляхом використання різноманітного методологічного інструментарію з метою комплексного дослідження даного феномену; по-третє, через визначення
залежності функцій системи правового регулювання від правопізнання;
по-четверте, через аналіз особливостей та здійснення тлумачення категорії
«функції системи правового регулювання», ґрунтовний аналіз їх основних
різновидів.
Термін «функція» латинського походження, що в перекладі означає
здійснення. Більшість вчених схильні розглядати категорію функції як напрями, предмет і зміст діяльності державно-правового інституту4.
Поняття функцій в теорії права ґрунтовно досліджується в контексті аналізу сутності та цінності права; сформувалися та співіснують різноманітні доктринальні підходи до розуміння функцій права, які відображають специфіку
різноманітних форм суспільної свідомості. В юридичній науці більшість
науковців схильна розглядати функції права як основні напрями правового
впливу, що відображають основну роль права в упорядкуванні суспільних
відносин та поведінки людей5. Т. М. Радько, аналізуючи функції права, вказує
на соціальне призначення права, яке визначається потребами суспільного
розвитку у взаємозв’язку з напрямами правового впливу, які відповідають
потребам суспільного розвитку, є результатом законодавчої політики, яка концентрує дані потреби та трансформує їх в позитивне право6. Ю. Г. Ткаченко
розкриває поняття функції права через категорію «роль права», зазначаючи,
що під функціями слід розуміти конкретну роль права в організації суспільних
відносин7.
Поряд із категорією «функція права», близькими за своїм змістовим наповненням є такі категорії, як «роль права», «завдання права», «функціонування
права».
Термін «роль права» вказує на значення права в житті суспільства, держави, – загалом чи на конкретному етапі їх розвитку. Роль права розкривається
саме через ті функції, які воно виконує. Завдання права – це та проблема, яку
воно вирішує (економічного, політичного, соціального характеру тощо).
Функціонування права відображає дію права в соціальній системі. Це шляхи
та форми впливу на суспільні відносини8.
Функції права здійснюють свій вплив на розуміння категорії «функції системи правового регулювання», їх сутність, зміст і місце у системі наукових категорій. Так, В. М. Горшеньов пропонує розглядати функції права з точки зору
широкого та вузького підходу. У широкому значення функції права розкривають узагальнену характеристику правового впливу на суспільні відносини, коли регулювання є лише одним із способів виразу службової ролі права.
Функції права у вузькому значенні розкривають можливості власне правового
регулятивного впливу, показують, як проявляється соціальне призначення права – регулювати суспільні відносини залежно від їх характеру і значення для
соціального розвитку9.
М. Ю. Осипов під функціями правового регулювання розуміє ті, що відображають сутність правового регулювання, його місце та роль в системі
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соціального регулювання, основні напрями впливу правового регулювання на
соціальну дійсність, що пов’язані з розв’язанням конкретних завдань,
розв’язання яких неможливе або ускладнене без правового регулювання10. На
нашу думку, з огляду на зазначене, під функціями системи правового регулювання слід розуміти обумовлені соціальним призначенням права основні напрямки правового впливу на суспільні відносини та поведінку людей, шляхом
використання різноманітних засобів, способів, форм і методів, що дають можливість забезпечити у суспільстві порядок та режим законності.
Функції системи правового регулювання мають певні особливості: вони є
напрямами правового впливу на соціальну дійсність, мають відповідати правовій природі суспільних відносин, загальносоціальній сутності права, зумовлюватись його функціями, бути результатом поєднання закону з правом, з його загальнолюдськими принципами, адекватними суверенній волі народу, узагальнювати загальнолюдські цінності на основі ідеології громадянського
суспільства та демократичної, соціальної, правової держави; вони є похідними
від сутності правового регулювання, мають відображати найхарактерніші риси правового регулювання та його роль в системі соціального регулювання.
На жаль, реалії сьогодення свідчать, що функції системи правового регулювання не завжди відповідають рівневі розвитку суспільних відносин і
здебільшого відображають інтереси та потреби окремої групи суспільства; досить часто вони не реалізуються на практиці. Юридико-технічні недоліки, що
мають місце в процесі правотворчої діяльності та реалізації норм права, істотно знижують ефективність відповідних функцій. А тому важливу увагу слід
приділяти юридичній техніці як важливому фактору їх ефективності.
Враховуючи, що функції права – категорія інтегративна, вона виступає базисною основою для різноманітних правових конструкцій загалом та функцій
системи правового регулювання – зокрема. У зв’язку з цим функції системи
правового регулювання, за аналогією поділу функцій права, можна поділити
на дві групи, а саме: загальносоціальні та спеціально-юридичні.
До загальносоціальних функцій системи правового регулювання слід
віднести функції: моделювання, ціннісну, комунікативну, інформаційну, ідеологічну, координаційну тощо. Зазначені функції є напрямами впливу правових
засобів, форм і методів на суспільні відносини з метою їх закріплення, упорядкування, встановлення меж дозволеної та необхідної поведінки; вони впливають на свідомість та поведінку суб’єктів, забезпечують спілкування між
суб’єктами, пов’язані з цілями та завданнями права, реалізуються через механізм правового регулювання.
Функція моделювання передбачає, що за допомогою норм права, як одного
із різновидів засобів регулятивного впливу, моделюються ті суспільні відносини, які входять у предмет правового регулювання, визначається коло суб’єктів
суспільних відносин, встановлюється міра можливої та необхідної поведінки
суб’єктів, коло об’єктів суспільних відносин тощо. На думку С. В. Бобровник,
людський досвід є продуктом інтерсуб’єктивної діяльності, тому що створюється людиною у процесі безперервної діяльності, в результаті якої
внутрішня психічна сутність людини отримує зовнішню (знакову та соціаль-
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ну) форму свого існування11. Правове регулювання здійснюється в процесі
діяльності суб’єктів права, спрямоване на пізнання об’єктивної дійсності та
впорядкування суспільних відносин, досягнення цілей регулятивного впливу.
Ціннісна функція правового регулювання виявляється в тому, що за допомогою засобів регулятивного впливу суспільству надається рис упорядкованості, що свідчить про інструментальну цінність правового регулювання. Правове регулювання сприяє розвитку тих відно син, в яких зацікавлене
суспільство, і демонструє масштаб свободи особи в суспільстві, визначає міру
цієї свободи, є виразником ідеї справедливості, рівності та цивілізованості,
джерелом оновлення суспільства, фактором прогресивних змін. Аксіологічний
підхід, який будується на теорії цінностей та оцінок, визначає, що саме для
суспільства, держави, групи людей є цінним на даному етапі історичного розвитку. В юридичній літературі зазначається, що для визначення цінності державних чи правових явищ необхідними є критерії того, що може бути оцінене
як корисне, необхідне для суспільства. Найвищою цінністю для демократичного суспільства є права та свободи людини, як природні, так і набуті, а також
інститути демократії12.
Комунікативна функція правового регулювання сприяє визначенню реальних дій суб’єктів по реалізації цілей правового регулювання, які передбачають
створення системи впорядкованих суспільних відно син. Відно сини між
суб’єктами права та їх діяння, які реалізують ці відносини, є складовими поведінки суб’єктів права. М. М. Рассолов зазначає, що важливими правовими
засобами, які здійснюють регулятивний вплив на поведінку, є суб’єктивні права та юридичні обов’язки, які надають нормі права представницько-зобов’язуючого характеру, фіксують відносини між суб’єктами права13.
Інформаційна функція правового регулювання зумовлює можливість надання суб’єктам суспільних відносин інформації щодо соціальних можливостей їхньої поведінки, спрямовує, програмує дії суб’єктів, має як абстрактний,
так і індивідуальний характер. Т. М. Радько підкреслює, що право – це один із
важливих засобів соціальної інформації, який держава використовує з метою її
доведення до відома всіх суб’єктів права. Інформація передбачає активну поведінку громадян, сприяє досягнення позитивного результату, задоволенню
інтересів учасників правовідносин14. Інформаційна функція є різновидом ідеологічної функції. Ідеологічна функція правового регулювання передбачає
формування ціннісної орієнтації в поведінці суб’єктів, формування мотивів
правомірної поведінки.
Координаційна функція правового регулювання забезпечує можливості координації дій суб’єктів суспільних відносин шляхом об’єднання їх інтересів,
потреб та цілей, форм і видів діяльності. Важливим аспектом в реалізації даної функції є використання диспозитивного методу правового регулювання.
На нашу думку, спеціально-юридичні функції правового регулювання, як і
функції права щодо даної групи, слід поділити на такі різновиди, як регулятивні та охоронні.
Регулятивна функція правового регулювання дає можливість закріпити
ціннісні орієнтири суспільства, стандарти поведінки суб’єктів, визначити
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спрямованість регулятивного впливу – шляхом закріплення існуючих
суспільних відносин та стимулювання тих, які в майбутньому можуть бути
опосередковані за допомогою права. Можна виокремити і такі різновиди регулятивної функції правового регулювання, як динамічну, що спрямована на
формалізацію існуючих, виникнення та розвиток нових суспільних відносин,
та констатуючо-статичну, яка шляхом здійснення логічних операцій абстрагування, опису, типізації тощо забезпечує побудову нормативного матеріалу,
формування змісту нормативних актів.
Не безспірною є думка Р. А. Ромашова, який, аналізуючи регулятивну
функцію права та її співвідношення з регулятивним впливом права, підкреслює відсутність її статичної складової. Вчений зазначає, що, говорячи про процес правового регулювання, слід обмежити його динамічною, активною складовою, оскільки функція та діяльність по її реалізації – це не одне й те саме.
Безпосередня регулятивна діяльність є лише частиною механізму реалізації
регулятивної функції права. Регулятивний вплив права, поряд з активною фазою, передбачає і пасивну, коли самого факту наявності права достатньо для
забезпечення правомірної поведінки15.
Охоронна функція правового регулювання спрямована на забезпечення порядку в суспільстві, дотримання режиму законності шляхом використання
різноманітних засобів та методів, запобігання здійсненню правопорушень, застосування юридичної відповідальності до правопорушників тощо. Поділяючи погляди вчених, слід виокремити її превентивну, виховну та контрольну
складову.
Узагальнивши сказане, слід підкреслити, що:
1. Функції системи правового регулювання є важливими напрямом юридичного впливу, тісно пов’язані із суб’єктивними правами та здійснюються через них, сприяючи досягненню цілей правового регулювання.
2. Функції системи правового регулювання перебувають у тісному
взаємозв’язку з регулятивно-статичною та регулятивно-динамічною
функціями права.
3. Удосконалення функцій системи правового регулювання вимагає врахування розроблених теорією та підтверджених практикою вимог, а саме:
ціннісної орієнтації права шляхом узгодження специфічних інтересів, наукової
обґрунтованості та належної обумовленості якості та ефективності закону, системної узгодженості законів та підзаконних актів, забезпечення формування
та функціонування правового закону та організаційно-управлінських форм
діяльності уповноважених на те суб’єктів, ефективного функціонування
механізму правового регулювання та правозастосування тощо.
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ВПЛИВ ОКРЕМИХ ТЕОРІЙ ПРАВОРОЗУМІННЯ
НА СУЧАСНУ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНУ ПРАКТИКУ УКРАЇНИ
У статті розглядається вплив таких теорій праворозуміння, як історична,
соціологічна, синергетична та феноменологічна, на сучасну правореалізаційну практику України. З урахуванням положень історичної школи права зазначається, що в Україні наявні два правопорядки – офіційний та заснований на звичаєвому праві. При
дослідженні соціологічної теорії праворозуміння розглядаються як позитивні, так і негативні наслідки правореалізації основних постулатів цієї теорії. Пропонуються заходи з удосконалення правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зазначених
наслідків. Синергетичний підхід до праворозуміння позначений як універсальний, що
сприяє реалізації і інших теорій праворозуміння. В контексті вищезазначеного підходу
вказано на право сили як на важливий системоутворюючий чинник правових систем.
Дію синергетичної теорії праворозуміння проілюстровано на прикладі роботи окремих
професійних спільнот України.
Ключові слова: історична, соціологічна, синергетична та феноменологічні теорії
праворозуміння, правореалізація.
Богинич О. Л. Воздействие отдельных теорий правопонимания на современную
правореализационную практику Украины
В статье рассматривается воздействие положений таких теорий правопонимания, как историческая, социологическая, синергетическая и феноменологическая, на современную правореализационную практику Украины. С учетом положений исторической школы права указывается на наличие в Украине двух правопорядков: официального
и основанного на обычном праве. При рассмотрении социологической теории права
рассматриваются как положительные, так и отрицательные последствия правореализации основных постулатов этой теории. Предлагаются меры по усовершенствованию правового регулирования общественных отношений с учетом наличий указанных
последствий. Синергетический подход к правопониманию показан как универсальный,
которой способствует реализации и иных теорий правопонимания. В контексте выше-
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указанного подхода указывается на право силы как на важнейший системообразующий
фактор правовых систем. Действие синергетической теории правопонимания проиллюстрировано на примере работы отдельных профессиональных сообществ Украины.
Ключевые слова: историческая, социологическая, синергетическая и феноменологическая теории правопонимания, правореализация.
Boginich O. L. Impact of separate theories of legal understanding on modern practice 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 practice 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 consequences. 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 communities of Ukraine.
Key words: historical, sociological, synergetics and phenomenological approaches to the
theory of legal understanding, realization of law.

Функціонування сучасної правової системи України навряд чи можна визнати оптимальним. Загальновизнаними є такі її вади, як корупція державного
апарату, зловживання владою з боку посадових осіб, колізійність правового
масиву країни і тому подібні недоліки, які призводять до масового правового
нігілізму населення, деформації його правосвідомості. Зазначене важко узгоджується з проголошеними в Конституції України (статті 3, 8) принципами
служіння держави суспільству та його громадянам, верховенства прав громадян стосовно права держави тощо. Причини подібного становища навряд чи
можна описати, використовуючи стару позитивістську методологію.
Зазначені факти не є «здобутком» виключно України; аналогічні приклади
характерні для розвитку всіх країн колишнього Радянського Союзу. Отже, мають місце закономірності, які досі не стали об’єктом ретельного аналізу з боку наукового співтовариства, зокрема науковців гуманітарного профілю. Мабуть, саме це мав на увазі академік В. М. Литвин, коли стверджував, що по-новому належить осмислити глибинні механізми розвитку людської цивілізації
та наші (українські) національно-ментальні особливості1.
Такі особливості, зокрема на українському ґрунті, з нашого погляду, можна пояснити реалізацією правових положень окремих теорій праворозуміння,
які хоча й не завжди опосередковуються формальними джерелами, проте, як
буде показано нижче, мають істотний вплив на правореалізаційну практику.
Справа полягає в тому, що, як зазначалось вище, позитивістьке праворозуміння не дає всіх відповідей на проблемні ситуації в юридичній сфері українського суспільства та держави. А тому потрібні нові методологічні підходи до
її аналізу, за допомогою яких можна спробувати як зрозуміти дійсні процеси,
що відбуваються там, так і визначитися з можливими механізми поліпшення
ситуації в цій сфері.
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Метод, як відомо, супроводжує логіку дослідження того чи того явища
матеріального та духовного світів. Право, окрім матеріальних свідчень свого
існування – юридичних джерел у державно-організованому суспільстві
(законів та підзаконних актів), має і свій духовний вимір – правосвідомість,
яка через окремі теорії праворозуміння пізнає такий складний феномен, як
право. Такими теоріями в контексті розгляду предмета дослідження можуть
бути, зокрема, історична, соціологічна, синергетична та феноменологічна
теорії. Історична та соціологічна теорії є представниками класичних теорій
праворозуміння, синергетична та феноменологічна – уособлюють нові підходи
до права, принаймні на теренах колишніх радянських республік, а нині незалежних держав.
Як відомо, історична школа права пов’язує ґенезу права перш за все з «духом народу», тобто національними особливостями тієї чи іншої спільноти, яка
мешкає на одній території і пов’язана спільним побутом, звичаями та традиціями. Причому саме звичаям головним чином надається правовстановлююча сила, яка формує позитивне право. Незважаючи на те, що зазначений напрямок теоретичної юриспруденції був певним чином відповіддю на переможний рух «природного права», зокрема у Франції, історична школа права разом
з тим має певні методологічні здобутки, які не втратили свого значення і в наш
час.
Йдеться передусім про ті положення цієї школи права, що як основу правового генезису розглядають звичаї та традиції певного соціуму, для якого
етнічний вимір має характер вирішального.
Так, наприклад, 2009 р. в Україні вийшла монографія Ю. П. Лободи «Правова традиція українського народу (феномен та об’єкт загальнотеоретичного
дискурсу), в якій автор проводить думку про існування у правовій системі
Україні як перехідної країни двох правопорядків. «Перший правопорядок, –
пише він, – стосується панівних верств суспільства та задоволення загальнодержавних потреб (оборона, економічна та військова мобілізація), який реалізується в приписах позитивного права. Другий правопорядок – це реальний
правопорядок, який існує у народному житті. В тій частині, в якій держава чи
панівні верства не зацікавлені витрачати сили та ресурси на правове регулювання відповідних відносин, суспільні відносини регулюються правовим звичаєм, тобто звичаєвими нормами поведінки, санкціонованими (хоча б пасивно,
шляхом невтручання у справи сільської громади) державою»2.
Виходячи із цього твердження, автор робить висновок, що певна частина
українського народу у сфері свого правового життя послуговується передусім
не приписами позитивного законодавства, а враховує положення інших регулятивних систем (моралі, звичаїв тощо). Так, він пише, що, досліджуючи правосвідомість українського суспільства, не можна не брати до уваги, що більша
частина українського народу проживає у сільській місцевості, маленьких
провінційних та військових містечках, в обласних центрах областей, які за економічною ознакою прийнято відносити до сільськогосподарських. В зв’язку з
цим правова система України є невіддиференційованою, що в аксіологічному
та регулятивному аспектах має наслідком відсутність у права власної са-
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моцінності, цінності правового як такого; натомість останнє компенсується
моральною свідомістю, політичною доцільністю, побутовими звичаями3.
Із зазначеного випливає два висновки. Або державне регулювання, що
втілюється в позитивному законодавстві, не відповідає суспільним очікуванням, а тому громадянами застосовуються положення інших регулюючих нормативних систем, або «дух народу» послуговується іншими, виробленими ним
механізмами залагодження своїх прав. В першому випадку має місце дефектність правового регулювання з боку держави, у другому – дефектність
правосвідомості населення, оскільки у цьому випадку часто використовуються позаправові форми реалізації останнім своїх інтересів (дача хабара,
кумівство тощо).
Таким чином, аналіз положень історичної школи права є повчальним для
законодавця, що у своїй діяльності зобов’язаний враховувати як позитивні, так
і негативні риси цієї теорії праворозуміння, якщо він дійсно зацікавлений у реалізації на території своєї країни правопорядку, зафіксованого у приписах позитивного законодавства.
Історична школа права споріднена із соціологічною школою права, що, як
і історична школа, шукає свого коріння в реальному житті, а не в приписах
чинного законодавства. Головна ідея цієї теорії полягає в суперечності, яка
існує між «живим правом» конкретних правовідносин та правом, яке закріплене в нормах права. Стверджується, що норми права запрограмовані на
постійне відставання від реального життя, а отже, існуючі правовідносини є
зразком, на який треба орієнтуватися, і в першу чергу – органам правозастосування. Пріоритет конкретних правовідносин над чинним правом знайшов свій
вираз у такому висловлюванні одного з засновників цієї теорії – Є. Ерліха:
«...попри державний характер права, воно спирається зрештою на людські
відносини»4.
В зазначеній течії праворозуміння існує декілька підходів до оцінки дій
осіб, які застосовують правові приписи. Окремі автори пропонують, зокрема
судовим органам, при прийнятті рішення не тільки виходити з вимог існуючих
правовідносин, а й враховувати приписи чинного законодавства (А. ЛевіБрюль)5. Інші (наприклад Д. Френк) сповнені скепсису стосовно можливості
норм права адекватно реагувати на швидкоплинні процеси реального життя, а
отже, головне місце в творенні права належить суддям, які намагаються застосувати норму права до конкретної ситуації6.
Незважаючи на крайнощі, властиві окремим представникам цього напрямку в юридичній науці, на наш погляд, не слід відкидати зазначену концепцію,
оскільки дійсно: конкретні соціальні відносини, які внаслідок певного повторювання з часом набувають характер правовідносин (незалежно від того, чи
закріплюються вони пізніше як писаний закон, чи залишаються правовим звичаєм), – є основою формування норм права. «Передумовою і основою правового регулювання, – пише з цього приводу М. Цвік, – є не воля держави, що
втілюється в законодавстві, а характер суспільних відносин, які об’єктивно
складаються на базі взаємодії окремих осіб та їх об’єднань і підтримуються та
захищаються державою»7.
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Тим часом, говорячи про суспільні відносини, що набули характеру повторюваності, а отже, певних ознак правовідносин як основу формування правових приписів, не слід забувати, що окремі з них можуть бути неправовими з
погляду справедливості або загального блага. Наприклад, як зазначалося раніше, поширені в сучасній Україні прояви корупції, попри повторюваність цих
дій, навряд чи можна визнати справедливими і такими, що сприяють загальному благу, – меті, якій покликана служити держава. Звичаї кровної помсти, які
мають місце в окремих країнах, теж важко визнати такими, що можуть сприйняти цивілізовані суспільства, а тим більше – зафіксувати в нормах права.
Незважаючи на очевидну аксіоматичність вищезазначених висновків, в
літературі, на жаль, зустрічаються думки, що деякі факти сьогоднішнього
політичного та приватного життя, яке супроводжується корупційними схемами, не слід оцінювати як негативне явище, оскільки воно є проявом нової економічної і навіть історичної доби8. Йдеться про епоху постмодерну.
На наш погляд, посилання на постмодерн як нове явище постмодернової
ери, що встановлює нові правила поведінки людей, не підлягає некритичному
перенесенню на правову сферу. Існують фундаментальні підвалини людської
цивілізації, які не можна порушувати без загрози для її майбутнього.
В зв’язку із зазначеним можна нагадати прихильникам цього теоретичного
дискурсу, що в свій час саме ігнорування принципів соціальної справедливості
призвело до великих соціальних потрясінь, яке супроводжувалось численними
людськими жертвами. В цьому ряду – Жовтнева революція, діяльність квазікомуністичних режимів Китаю та Кампучії. І людство зробило висновки із цих
історичних подій. Капіталізм набув рис соціальної державності; лише радянський соціалізм не зміг пристосуватись до вимог нового часу і тому опинився в
програші. Натомість комуністичні партії Китаю та В’єтнаму змогли перелаштуватися, задіяти приватно-правові засади ведення народного господарства,
що дало неабиякий економічний і соціальний ефект.
Виходячи з останнього та оцінюючи перспективи політичної, економічної
і соціальної модернізації України, можна зробити висновок, що саме поєднання капіталістичної економічної системи на мікрорівні з централізованим державним регулюванням на макрорівні при монопартійному політичному
керівництві може потенціювати переваги кожної із систем управління та ведення господарства, мінімізувати прояви корупції та незаконного перерозподілу власності.
Таким чином, з наведеного стає зрозумілим, що соціологічна теорія права
має як позитивні, так і негативні риси реалізації своїх положень. Законодавцю
в цій ситуації головне – не схибити, спробувати спромогтись відділити зерно
від полови. І дороговказом в такій роботі, на наш погляд, повинні бути загальновизнані моральні та релігійні імперативи.
Позитивні риси соціологічної теорії права слід широко використовувати в
соціальній практиці. Тим більше, що чинне законодавство дозволяє це робити.
Наприклад, загальновідомим є диспозитивний принцип правового регулювання у цивільному праві. Тобто у випадках, коли певні відносини не врегульовані
актами цивільного законодавства, сторони можуть укласти договір на свій роз-
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суд. Ще більше: сторони в договорі можуть відступити від положень актів законодавства і знов-таки укласти його на свій розсуд (ст. 6 Цивільного кодексу
України). Єдиною пересторогою законодавця є те, щоб ці договори відповідали загальним засадам цивільного законодавства та не порушували окремих його забороняючих приписів (ч. 3 статті 6 ЦивК).
Не менш евристичною для тієї проблематики правореалізації, що розглядається в цій статті, видається синергетична теорія права. Ця нова для гуманітарного профілю наука має великий потенціал, зокрема для теорії права.
На думку А. Б. Венгерова, синергетичний підхід рівноцінний світоглядному,
котрий у якості спеціально наукового розглядає навіть діалектику9.
Сутність синергетичної теорії зводиться до того, що будь-яка система
(соціологічна, біологічна, фізична тощо) схильна до самоорганізації завдяки
іманентно властивим якостям власної системи. Окрім того, зазначений рух
створює сенс існування такої системи. Якщо екстраполювати зазначені висновки на соціум, то можна легко побачити подібність розвитку цивілізації
відповідно до цих висновків. Людство протягом своєї багатовікової історії демонструвало зразки власної самоорганізації, де потужним чинником такої самоорганізації виступало право сили. «Насильство (як форма реалізації права
сили. – О. Б.), – писав про зміну економічних формацій К. Маркс, – є повивальною бабкою будь-якого старого суспільства, коли воно вагітне новим. Саме
насильсьво є економічною потенцією»10.
Таким чином, суспільство самоорганізовувалося завдяки проявам права сили окремих індивідів, соціальних груп, окремих країн. Тобто право сили упродовж тривалого історичного періоду виступало тим системоутворюючим чинником, який супроводжував існування людської цивілізації і побічно виправдовував численні факти відкритого чи завуальованого насильства необхідністю збереження соціуму як сенсу його існування (підкорення заради
виживання). І це є характерним як для окремої спільноти (рід, плем’я), так і
для групи спільнот (держав, державних союзів).
Причому подібний вектор суспільного розвитку супроводжувався
відповідним ідеологічним обґрунтуванням, яке членам соціуму належало визнавати та якому підкорятися, виходячи із трансцендентальних властивостей
носіїв цих якостей: влада вождя, старійшин, знаті, переможця у війні тощо.
Для синергетики характерно розглядати будь-яку систему як відкриту, що
може бути як у стані рівноваги, так і у протилежному, схильному до хаосу і
розпаду. Цей погляд поширюється і на соціальні системи, в тому числі і їх
підсистеми, зокрема такі, як правові. Знаходження системи у стані, пов’язаному з відсутністю рівноваги, призводить до самоорганізації її елементів (порядок із хаосу)11. Саме цей висновок синергетики становить для нас інтерес,
оскільки дозволяє дати правильну оцінку подіям, які відбуваються всередині
українського суспільства у його правовій сфері.
Так, зокрема, корупція, про яку йшлося вище, є в Україні досить поширеним явищем. Як можна здогадатись, причина криється не тільки в готовності
громадян давати хабарі. Вона лежить значно глибше. Саме інституційна недосконалість української правової системи викликає у громадян потребу їх дава-
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ти. Тобто, не покладаючись на чинний правопорядок, який би убезпечив громадян від випадків, у яких хабарництво стає можливим, останні, підпорядковуючись вищезазначеному принципу синергетики, вимушені самоорганізовуватись для вирішення своїх справ, хоча б і в такий неправовий спосіб.
Ще більше дія цього принципу виявляється при аналізі діяльності різних
соціальних груп, об’єднаних за професійними ознаками. В умовах перманентної нестабільності політичної, економічної та правових систем України професійні співтовариства виявляють ознаки згуртованості. Всім відома корпоративна солідарність медичних працівників, працівників судових, інших правоохоронних органів, загалом усього державного апарату, бізнесових та виробничих спілок. Утворюючи соціальну підсистему, працівники цих сфер в умовах нестабільності вимушені самоорганізовуватись для задоволення своїх потреб – і, на жаль, не завжди в межах чинного правового поля.
Зазначений висновок не поширюється на випадки, коли останні суб’єкти
свідомо створюють умови дестабілізації (зовнішнього або внутрішнього стану
системи) для поліпшення власного становища, таким чином використовуючи
перевагу своєї належності до таких професійних груп.
Отже, як можна побачити з вищезазначеного, синергетична теорія права
надає для практики правового регулювання в України яскраві приклади своєї
дії. І на них не можна не звертати уваги, не впадаючи в юридичний ідеалізм.
Інакше кажучи, при виборі стратегії правового регулювання суспільних відносин, необхідно зважати на компенсаційні можливості людських спільнот до самоорганізації поза межами чинного правопорядку, коли останній є штучним і
не ґрунтується на внутрішніх закономірностях розвитку соціуму.
Крім цього, слід зауважити, що синергетична теорія праворозуміння (синергетична теорія права), з нашого погляду, грає важливу роль у прояві закономірностей історичної, соціологічної, антропологічної теорії права, оскільки
пов’язує прояв останніх з іманентними властивостями цих теорій. Можна сказати, що соціум виживав у різні історичні періоди свого розвитку саме завдяки прояву однієї з домінуючих правових моделей, зазначених вище, які на тих
чи тих історичних етапах проявляли свою дію найвиразніше. І загалом, поява
таких правових і політичних феноменів, як право і держава, є проявом синергетичних закономірностей у функціонуванні складних соціальних систем.
Таким чином, останні можна визнати базовими у побудові соціальної матерії.
Неочікованою, з точки зору теми дослідження, видається ситуація з феноменологічною теорією праворозуміння. Остання, як відомо, пов’язує ґенезу
права з існуючими апріорними моделями правового у свідомості індивідів; ці
моделі пізнаються на підставі аналізу актів свідомості12. Але правовій реальності, зокрема українській, властиві численні випадки неправових форм поведінки, і не в останню чергу – з боку високопосадовців, які часто використовують свої повноваження всупереч інтересам суспільства. У зв’язку з цим виникає логічне питання: або правосвідомості посадових осіб, які здійснюють
правозастосування, не властиве внутрішнє правове сумління, характерне для
прояву засад феноменологічної теорії права, або тут спрацьовують закономірності інших теорій праворозуміння. На наш погляд, окремим представ-
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никам людської спільноти, в тому числі тим, які здійснюють владні повноваження, властивий лише один тип правової поведінки, а саме той, який підпадає під ознаки антропологічної теорії права, – здійснення права сили. Для
представників цих верств не є характерним наявність у їх психологічному статусі правового сумління, вони визнають лише домінантні форми поведінки, де
всі інші повинні підкорятись їх волі. А оскільки, відповідно до синергетичної
теорії праворозуміння, людство вижило і продовжує й сьогодні в окремих
країнах виживати тому, що скорилося праву сильного, то в сучасній Україні немає об’єктивних підстав для реалізації положень феноменологічної теорії праворозуміння, яка проголошує здійснення права хоч би на рівні етичного
мінімуму.
Узагальнюючи все наведене з приводу проблем правореалізації в контексті
окремих теорій праворозуміння, слід наголосити, що право – це складний феномен. Воно може мати і має багато модусів свого існування, які дуже часто
реалізуються поза межами позитивного державного регулювання. Останнє може відбуватись у випадках, коли позитивне законодавство неадекватно відображає реальні суспільні відносини, коли державна влада виявляє слабкість у
гарантуванні дійсного правопорядку або коли вона сама є першим його порушником. У таких випадках громадяни вимушені сомоорганізовуватись і вирішувати справи не у правовий спосіб, передбачений позитивним законодавством,
а застосовувати нелегітимні механізми їх «залагодження», що, на думку автора, допомагає виживати людській спільноті, але не сприяє утвердженню принципу верховенства права в суспільних відносинах, в т. ч. тій ідеї, заради якої
люди об’єдналися в державний союз: позбутися сваволі у природному стані.
Протилежне – сваволя в державно-організованому суспільстві, насамперед із
боку держави, – є поверненням до попереднього стану, оскільки сваволя є родовим поняттям, ознакою хаосу, з якого людство намагається вийти протягом
всієї історії свого розвитку.
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«НОВІ ПРАВА» ЛЮДИНИ ЯК АНОМАЛІЯ ПРАВА
У даній статті пропонується новий ракурс проблеми прав людини, а саме – «нових
прав» людини, які суперечать основам суспільної моралі і природним, невідчужуваним
правам людини. Тенденція «нових прав» набуває розмаху в сучасному світі і розглядається у даній статті як аномалія права. Під аномалією права автор розуміє негативне явище правового дисбалансу, що порушує корисну міру й загальноприйняті стандарти у сфері права, зокрема, основоположних прав людини, нівелюючи гармонійну
єдність різноманітних природних проявів права та інтересу, викривлюючи, таким чином, сформоване історично розуміння суспільної моралі. Підкреслюється, що у світі активізується тенденція, коли людина сама собі встановлює закони особистого морального характеру. В результаті втрачається істинна цінність людини, її життя та
гідності, спотворюється розуміння свободи та її вищої мети.
Ключові слова: аномалія права, мораль, «нові права» людини, права людини, природне право, право на життя, евтаназія.
Львова Е. Л. «Новые права» человека как аномалия права
В данной статье предлагается новый взгляд на проблему прав человека, а именно –
«новых прав», которые противоречат основам общественной морали и естественным,
неотъемлемым правам человека. В современном мире распространяется тенденция
«новых прав», которая рассматривается в данной статье как аномалия права. Под
аномалией права автор понимает негативное явление правового дисбаланса, который
нарушает меру и общепринятые стандарты в сфере права, в частности, основоположных прав человека, нивелируя гармоническое единство разнообразных естественных проявлений права и интереса, искажая, таким образом, исторически сформированное понимание общественной морали. Подчеркивается, что в мире активизируется тенденция, когда человек сам себе устанавливает законы личностного морального
характера. В результате теряется истинная ценность человека, его жизни и достоинства, искажается понимание свободы и её высшей цели.
Ключевые слова: аномалия, мораль, «новые права» человека, права человека, естественное право, право на жизнь, эвтаназия.
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 tendency of «new rights», which is examined in this article as an anomaly of law, spreads in the modern 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 сучасному світі відбувається орієнтація правової політики держав на основні ідеї природного права, які поєднують усі найважливіші людські
цінності. Зокрема, Європейське право, що відповідає найсуворішим вимогам
до будь-якого права, вносить багато нового й цікавого до теорії й практики сучасної юриспруденції. Тому й для України на сучасному етапі важливим є наближення національного законодавства до європейського та інтерпретація
найкращих міжнародних зразків права до власного законодавства.
В середині ХХ ст. ідея прав людини була піднята на міжнародний рівень у
зв’язку з прийняттям і проголошенням 10 грудня 1948 року Загальної декларації ООН з прав людини.
Проблемам невідчужуваних прав людини в науці приділяють достатню
увагу такі вчені, як С. Алексєєв, А. Заєць, М. Козюбра, А. Колодій, Ю. Оборотов, М. Матузов, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, С. Погребняк, П. Рабінович,
В. Селіванов, О. Скакун, С. Шевчук та ін. Однак відсутні дослідження протилежного ракурсу, що стосується «нових прав» людини, які сприймаються як
певна аномалія у праві. Питання аномалій у праві розглядається переважно в
межах кримінального права або у зв’язку з правовою поведінкою чи соціальними нормами (В. Кудрявцев, В. Плахов). Однак поза увагою залишені практичні аспекти аномальних проявів в сфері прав людини, що автор і має на меті
розглянути у даній статті.
Існуючі міжнародні стандарти стали нормою, мірилом законодавства багатьох сучасних цивілізованих держав, і здебільшого відповідають загальноприйнятим принципам суспільної моралі.
Моральність, на переконання відомого політика О. Турчинова, не можливо
ввести до законодавства. Вона вище за право. Це неписані закони, правила
людських стосунків, сутність переконань, критерій віри, відображення живої
душі. Нормами істинної моралі, що закладена в основу сучасної цивілізації,
стали норми Священного Писання [21, с. 201-202].
Отже, виходячи з природного та невідчужуваного характеру основних прав
людини, з огляду на християнську традицію суспільної моралі встановлюються нині відповідні загальноприйняті стандарти та норми. Водночас у світі поширюється тенденція відхилятися від згаданих нормативних та моральних
мірил, встановлюючи так звані «нові права» людини, які беруть свій початок
не з природних засад, а є відображенням ліберальних цінностей, прояву такої
свободи, для якої критерії моральності, істинності та справедливості не є межею. Такі відхилення від правильного і нормального, від міри, від норми,
прийнято називати аномалією.
При вивченні такого явища, як аномалія в контексті дослідження норми
вчені спираються на вироблену мудрецями Еллади основу: «Зрозуміти природу соціальних норм можливо лише на підставі загального філософського вчення про міру взагалі і соціальну міру зокрема» [18, с. 6].
Міра і рівномірність є визначеннями правового розуміння норми, яким користувалися грецькі законодавці. Відомий вислів Сократа «нічого над міри»
став важливим елементом філософії [10].
Норму як баланс, а аномалію як дисбаланс і протилежність, інтерпретують
не лише філософи, фізіологи, психологи, а й правознавці.
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Так, Н. Іванов пише, що «норма є таким станом системи, який характеризує її як середнє між надлишком і нестачею, аномалія являє собою таке ухилення від цієї величини, яке здатне порушити баланс» [10].
В. Кудрявцев щодо людської поведінки підкреслює, що «в якості соціальної норми виступає така поведінка, яка відображає типові зв’язки і стосунки,
що характерні для більшості представників певного класу чи соціальної групи, схвалюється і зустрічається найбільш часто… Можна сказати, що норма –
це міра корисного, а тому типового функціонування» [14, с. 15, 34].
Таким чином, міра і баланс – з однієї сторони, дисбаланс, ухилення від корисного стандарту – з іншої, є двома протилежними явищами, такими як норма та аномалія.
За своїм характером аномальні явища можуть бути правомірними або протиправними. Протиправний характер набувають аномальні юридичні конструкції, які передбачають очевидний дисбаланс прав їх учасників, не встановлений законом або правовими звичаями, суперечать моральним засадам
суспільства, принципам справедливості, розумності тощо.
Припустимими аномальними правами слід визнавати ті з них, які не порушують справедливого балансу між вимогами загального інтересу та правами
особи [1, с. 17].
Таким чином, з огляду на викладену вище характеристику норми та аномалії як її протилежності, можна констатувати, що аномалія є негативним та
шкідливим явищем, якому притаманні такі ознаки, як порушення корисної
міри, справедливого балансу та нормального стану (природи) речей.
У контексті даного питання поняття «аномалія» вживатиметься нами як
аномалія права, під якою ми розуміємо негативне явище правового дисбалансу, що порушує корисну міру й загальноприйняті стандарти у сфері права, зокрема, основоположних прав людини, нівелюючи гармонійну єдність різноманітних природних проявів права та інтересу, спотворюючи, таким чином,
сформоване історично (споконвічне) розуміння суспільної моралі.
Серед існуючих видів аномальних правових явищ, які стають частиною
національних законодавств і багатьма країнами світу сприймаються як справедливий баланс і норма, як прояв свободи людини, на наш погляд, особливе
місце слід відвести так званим «новим правам» людини.
Одразу зауважимо, що мова йде не про те «нове право», згадуване В. Нерсесянцом в контексті створюваного нового розуміння права після подій жовтневої революції, коли нові трактування права, кожне по-своєму, заперечували
його об’єктивну природу і сутність, коли за «нове право» видавалися антиправові установки пролетарсько-комуністичної диктатури» [17, с. 163-164].
Поняття «нові права» людини за своїм характером заперечує істинну
сутність права, права природного, однак воно легалізується, впроваджується у
життя під виглядом свободи, лібералістських цінностей і суперечать природі
людини, вказуючи на явні відхилення (аномалії) від загальноприйнятої норми
(міри, стандарту).
Папа Іоан Павло ІІ у своєму вченні про права людини пише, що кризою в
сфері прав людини стала проблема морального та етичного характеру, зникла
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істина про людину, до заперечення якої призвів «релятивістський лібералізм»
[15, с. 634-640].
Тома Аквінський говорив, що права людини належать людині як такій, що
є розумною істотою. Істинні права людини передбачають гідність самої людини, її стійкі моральні основи [23, с. 542-550].
Однією з проблем у сфері прав людини є проблема ставлення до життя людини.
Право на життя – це абсолютне право кожної людини, визначене ст. 27 Конституції України 1996 р. Аналіз ч. 1 ст. 1222 Цивільного кодексу України показує, що ще ненароджена дитина не залежно від строку вагітності матері є
суб’єктом прав (права на спадкування). У той же час існує державна легалізація абортів в Україні (штучного переривання вагітності) як засобу планування сім’ї.
Вбивство ненароджених дітей сьогодні стає «медичною процедурою»,
«лікарським втручанням» тощо [16, с. 253-254]. Моральна оцінка католицької
церкви щодо цього є однозначною. Другий Ватіканський Собор називає аборт,
поряд з дітовбивством, «страшним злочином» [11].
У міжнародних документах право на аборт часто фігурує як право на
«вільний вибір», право на «рішення переривати вагітність», право на «особисті індивідуальні рішення», на «особисту цілісність», на «свободу від материнства» та ін. [6, с. 650]. Як видно, такі назви приховують істинну сутність
речей, розширюючи межі свободи людини, у тому числі свободи від обов’язку
та відповідальності.
Право на життя, таким чином, втрачає свою цінність. Таке діяння завжди
буде антизаконним у світлі природного права. Також до теперішнього часу
право на аборт не було включене до основних прав людини, не зважаючи на
зусилля деяких міжнародних організацій [6, с. 654-655].
У літературі констатується, що індивідуальність живої людини
зберігається від моменту запліднення протягом усього розвитку й аж до
смерті, змінюється тільки фенотип (зовнішній вигляд). Сьогодні це доведений,
як елементарний принцип біології, факт [2, с. 24].
На жаль, нині відсутня одностайна позиція щодо вирішення цієї проблеми
й у суддів Європейського Суду з прав людини, оскільки, зазвичай, Європейський Суд людиною вважає живонароджену людську істоту. Однак не заперечується можлива психічна діяльність людського ембріона [7, с. 110-111].
Наступним видом «нових прав» людини, що суперечить природному праву, є евтаназія, тобто свідомі дії особи, що призводять до безболісної смерті у
випадку невиліковної хвороби.
Евтаназія у перекладі з грецької мови означає «хороша смерть». Це свідома дія, що вбиває невиліковно хворого з метою покласти край його стражданням, тобто з милосердя. Тобто, пропонується вбити людину із почуття співстраждання. У той час як лікар має виконувати роль служителя життя, адекватно використовуючи свої знання на користь життя хворого [12, с. 975-976].
У літературі іноді евтаназію виправдовують принципом автономії індивіда,
відповідно до якого вимагається «інформаційна згода» хворого чи потенційно-
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го хворого. В межах нової моделі медичної етики цей принцип має регулювати «етичні проблеми, сформульовані пацієнтом, який, оскільки йому як
суб’єкту притаманна гідність, має право автономно вирішувати, прийняти йому чи відхилити те, що з ним мають намір зробити, чи йде мова про діагностику чи про лікування» [4, с. 276].
На жаль, реалізацію свободи часто використовують для захисту «негативних» прав та дій особи. Не пропонуються позитивні моделі життя, а стверджується, що потрібно поважати і захищати особистий вибір. Як результат – у
світі активізується тенденція, що людина сама собі встановлює закони особистого морального характеру і здатна до самоуправління на емпіричному рівні,
внаслідок чого втрачається істинна цінність людини, її життя та гідності, спотворюється, зокрема, розуміння свободи та її вищої мети.
Чи не сягає тенденція таких «нових прав» людини й України?
Наша держава, на законодавчому рівні дбаючи про збереження генофонду
народу України (ст. 29 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я») [8], заохочуючи материнство (ст. 57 даного закону),
закріплюючи право на життя людини (фізичної особи) (ст. 27 Конституції України 1996 р., ч. 1 ст. 281 ЦК України) та конституційно проголошуючи вищу
соціальну цінність людини (ст. 3 Конституції), разом з тим не вдається до тлумачення того, хто така людина і коли починається життя саме людини, а не
фізичної особи (тобто, учасника правовідносин), що стає такою з моменту народження (ст. 25 ЦК України). Також ч. 3 ст. 57 Основ законодавства про охорону здоров’я регламентує право жінки самій вирішувати питання про материнство з метою охорони здоров’я жінки. А ст. 50 Основ одночасно встановлює дозвіл на добровільне штучне переривання вагітності без визначення
будь-якої логічної мети та причин (медичних чи соціальних показників).
З огляду на таку суттєву прогалину у законодавстві, варто звернути увагу
на Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», який спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства [9]. Ст. 1 даного закону надає визначення термінів, таких як
тварини, дикі тварини, жорстоке умертвіння тварин (тобто умертвіння тварин
без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами
болю і страху та ін.). У контексті проблеми штучного переривання вагітності
можна констатувати сумний факт, що законодавчо тварини в Україні є надійно
захищеними на противагу зачатій людській живій біологічній істоті, яка, згідно з чисельними науковими висновками, також здатна відчувати біль і страх.
У науковій літературі людиною називають живу біологічну істоту, яка
наділена, на відміну від інших тварин, свідомістю й мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати [3]. Але ж ким
є людина для держави? Хто така особа, індивід? Коли саме живий біологічний
організм слід вважати людиною, коли виникає людське життя? Як зазначалося, законодавством не передбачено визначення таких понять.
12 березня 2012 р. до Верховної Ради України народним депутатом
А. Шкілем (фракція БЮТ) було подано проект Закону України «Про внесення
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змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони штучного переривання вагітності (абортів)». Обґрунтовуючи необхідність прийняття даного закону, автор цього законопроекту вказує, що згідно з даними біології, життя людини починається з моменту злиття мембран статевих клітин її батьків. Вона є
людиною – індивідуальною і неповторною – на кожному етапі внутрішньоутробного розвитку, вже маючи в зачатковій формі всі властивості дорослої особи. Тому не існує принципової різниці між вбивством ще не народженої та
вбивством вже народженої людини. Згідно з даними медицини (зокрема, результатами ультразвукових досліджень та внутрішньоутробних оптичних зйомок), дитина, яку абортують, зазнає таких самих страждань, як і доросла людина, яку тортурами доводять до смерті [20].
На жаль, дана жахлива правда не доводиться до відома населення.
Одним із таких кроків має бути, на нашу думку, підвищення рівня правосвідомості та правової культури населення шляхом прийняття закону про
людину, в якому б було відображено офіційну позицію держави щодо таких основних понять та явищ, як людина, життя (його початок і кінець), індивід, особа; зачатий плід (ембріон) та його емоційно-психічна діяльність; природна
індивідуальність людини, стать та ін.
Отже, таке викривлене ставлення до людини та її життя, яке набуло у світі
глобального розмаху, руйнівно впливає й на інші важливі соціальні інститути,
зокрема, на інститут сім’ї.
Деякі держави законодавчо легалізують запровадження «нових моделей
сім’ї», виходячи із розвитку сучасних технологій, а також із пануючого у сучасному суспільстві морального утилітаризму й релятивізму. До таких моделей,
зокрема, відносяться: 1) вільний союз або шлюб між людьми однієї статі, які
бажають усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 2) неповні сім’ї, тобто сім’ї з одним
з батьків, який також бажає усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 3) сім’ї як у звичайному розумінні, так і вище перераховані союзи, що включають в себе клонування чи отримання методом генної інженерії людські особистості; 4) звичайні союзи (шлюби), в яких практика абортів розглядається як форма контролю народжуваності або ж де практика евтаназії є допустимою для усунення одного з членів сім’ї, чиє існування ускладнює життя іншим членам сім’ї.
Термін «нові моделі сім’ї» очевидно має на меті переконати людей, що ці
союзи мають бути сприйняті як морально прийнятні, нарівні зі звичайним поняттям сім’ї – а саме, союзом чоловіка й жінки, які назавжди присвятили себе
один одному як чоловік та жінка, відкриті для дару народжування дітей, які
зрощують їх фізично, морально й духовно [22, с. 489-490].
З огляду на це необхідно підкреслити, що права людини починаються з
сім’ї. Законодавче визнання абортів, прийняття законів про різні способи
штучного запліднення й торгівлі тканинами внутрішньоутробного плоду
підтверджує суспільне переконання, що діти є власністю батьків.
Діти, всиновлені одностатевою парою, можуть легко стати жертвами їх
сексуальних потреб, навіть звичайне життя в такій сім’ї позбавляє дитину
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можливості жити нормальним сімейним життям та сприйняти, усвідомити,
якою є здорова модель сім’ї.
Таким чином, за допомогою нормотворчої діяльності деяких держав, які
занадто піклуються про права меншин, підростаюче покоління втягується у систему ліберальних цінностей, які суперечать споконвічному, божественному
розумінню сім’ї та, взагалі, здоровому глузду [13, с. 627].
На жаль, цінності світового порядку зміщуються у бік, протилежний від
цивільних шлюбів як союзу чоловіка та жінки. Про це красномовно свідчать
закони про «реєстрацію пар» та «зареєстроване сумісне проживання» в Голландії, «договір про загальні інтереси» і укладення «соціального союзу» у
Франції, закони «про сталі союзи» і «укладення цивільного шлюбу» в Іспанії.
Окрім того, законодавці мають намір задовольнити певні запити меншин, зокрема, надати одностатевим парам право всиновлювати дітей [19, с. 525-526].
Дана руйнівна для цінності сімейних стосунків та сімейного виховання
тенденція почала сягати й України.
Так, Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних
людей звернулася до Президента України з вимогою «продовжити курс на
рівноправність геїв».
Згідно статистичних даних, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, що де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до
200 тис. пар [5].
Є сподівання, що відповідно до запровадженого в Україні принципу верховенства права згадані вище аномалії «нових прав» людини, що поширюються
у світі, не стануть частиною національного законодавства України, а ті з них,
що мають місце, згодом зникнуть. Адже у разі панування прав людини у
ієрархії прав та правової системи, свою реалізацію знаходить саме принцип
верховенства права.
Державі залишається пильнувати і вживати відповідних заходів, щоб сучасна тенденція аномальних правових проявів, які спаклюжують істинне розуміння прав людини та свободи, не стала нормальною мірою у суспільній
свідомості і не наповнила зміст права у широкому його розумінні лібералістськими цінностями, які часто ухиляються від природних, відомих зі споконвіку, прав людини.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
У даній статті розкривається культура як особливий рівень соціального простору,
в якому формується кожне окреме суспільство. Культура трансформує історичний
досвід в цінності життя, творчості, соціальних значень, людських якостей і т.д.
Підкреслюється, що правова культура справляє значний вплив на все суспільне життя,
на утвердження, збереження і трансляцію правових цінностей.
Зроблено висновок, що високий рівень правової культури не може бути нав’язаний
суспільству, а формується тільки в результаті усвідомленого прийняття системи за-
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гальнолюдських, суспільно-правових цінностей. Це ті цінності, які нині покладені в основу сучасного праворозуміння. Саме тому питання розуміння права прямо впливає на
те, як кожна окрема особа усвідомлює право та відображає його у суспільному житті,
яка система цінностей стає домінантою правосвідомості людини.
Ключові слова: культура, правова культура, право, рівність, свобода, справедливість.
Макаренко Л. А. Правовая культура как ценность общественной жизни
В данной статье раскрывается культура как особенный уровень социального пространства, в котором формируется каждое отдельное общество. Культура трансформирует исторический опыт в ценности жизни, творчества, социальных значений,
человеческих качеств и т. д. Подчеркивается, что правовая культура оказывает значительное влияние на всю общественную жизнь, на утверждение, сохранение и трансляцию правовых ценностей.
Сделан вывод, что высокий уровень правовой культуры не может быть навязан обществу, а формируется только в результате осознанного принятия системы общечеловеческих, общественно-правовых ценностей. Это те ценности, которые сегодня положены в основу современного правопонимания. Именно поэтому вопросы понимания
права напрямую влияют на то, как каждая отдельная личность осознает право и отображает его в общественной жизни, какая система ценностей становится доминантой правосознания человека.
Ключевые слова: культура, правовая культура, право, равенство, свобода, справедливость.
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 considerable 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.

Важливим завданням демократичної, соціальної і правової держави є створення повноцінного механізму правового забезпечення суспільства, під яким
слід розуміти нормативно-правову основу культури, правові гарантії реалізації, захисту і відповідальності суб’єктів культурно-правових відносин.
Перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним процесом. Починається він з групи людей, які є носіями нової
світоглядної культури, що викликає в їхніх душах відповідний резонанс. В
умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуваючи моральну
відповідальність за своє суспільство, державу.
Кожна людина потенційно є охоронцем і творцем культури. Остання живе
або помирає завдяки людині, і людина відповідальна за неї. Будь-який людсь-
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кий крок, будь-який вчинок, будь-яке проголошене слово, з одного боку, створює, а з іншого – наслідує соціокультурні взірці, що є актом існування культури. Все, що робиться, робиться так чи інакше у контексті існуючих взірців, а
все, що зроблене, висловлене, записане, стало минулим, у свою чергу, входить
в універсум культури, набуває функцій взірця і визначає тією чи іншою мірою
подальше життя людей1.
Кожна епоха, кожне соціальне утворення, що займають своє місце на
різних етапах розвитку суспільної культури, створюють власні моделі
суспільних відносин, свої суспільні ідеали, яким надається важливе загальнолюдське значення2.
Проблема розуміння права в цілому як соціально-культурного феномену
завжди займала важливе місце в духовному арсеналі людини. Право – багатоаспектне поняття, а наука про право розробляє і консолідує глибокі і досить
різноманітні відомості, що нагромаджені за довгі роки; практика суспільного
побуту стала складною і багатоманітною, тому ускладнюється як право, так і
уявлення про нього. Крім того, різні культури вкладають у це поняття різний
зміст, а деякі моменти в розумінні права навіть спорідненими правовими культурами мають істотне значення3.
Розглядаючи право та аналізуючи його як вияв культури, ми акцентуємо
увагу на багатогранності та складності явища. На процес його утворення впливають різні причини, на нього перехресно діють численні елементи та умови
суспільного життя, і важко знайти той аспект життєдіяльності суспільства, на
який би право не мало визначального або істотного впливу.
Цінність сучасного права відображається не лише в його можливості забезпечити високий рівень впорядкування суспільних відносин, а і в реальному задоволенні різноманітних законних, соціально-справедливих інтересів
суспільства загалом та окремих індивідів. Право має стати справжнім мірилом
свободи та соціальної справедливості.
Основним призначенням сучасного права є: забезпечення суспільної злагоди, гарантування стабільності суспільних відносин; забезпечення автономності особи, визначення міри свободи поведінки особи, гарантування соціальної захищеності індивідуальних суб’єктів; утвердження духовних цінностей та
загальнолюдських ідей; знаходження соціального компромісу та врегулювання
конфліктів на основі цивілізованих принципів.
Сьогодні, коли відбувається широкомасштабна трансформація соціального
буття, змінюються соціальні цінності, норми діяльності і поведінки людей,
особливого значення набуває ефективне нормативно-правове упорядкування
процесів суспільного розвитку. Необхідність розв’язання цього завдання зумовлює підвищення ролі та значення правової культури, цілеспрямований
вплив її цінностей на процес трансформації суспільних відносин.
Правова культура як суспільний феномен є неодмінною умовою динамізації трансформаційних процесів у напрямі формування в Україні правової
держави і громадянського суспільства. Цілісність правової культури є важливою складовою здійснення суспільно-правової реформи в країні, утвердження
верховенства права в усіх сферах соціального буття, свободи, різноманітних
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способів і форм реалізації правового статусу особи, її прав. Правова культура
є основою відтворення правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних
орієнтацій4.
Як слушно зазначає Ю. Шемшученко, правова культура є необхідною умовою розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу, утвердження
цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій, передусім сучасного юридичного світогляду, правових ідеалів, сучасного праворозуміння. Право і культура є взаємопов’язаними, взаємодіючими категоріями, оскільки право є елементом культури суспільства, його соціальною цінністю5.
Правова культура, яка органічно поєднує в собі національні і загальнолюдські цінності, є неодмінною передумовою наближення та інтеграції України в європейський і світовий правовий простір. Нарешті, правова культура
– це детермінанта, здатна стимулювати правовий прогрес, формувати
суспільно-правове й духовне поле для реалізації правових цінностей, правового потенціалу людини6.
На думку П. Рабіновича, традиційно правова культура розглядається як сукупність правових знань, духовних цінностей, принципів, правової діяльності,
правових звичаїв. Водночас правова культура визначається як ступінь правової
розвиненості особи, характер її правової діяльності та юридичної практики,
рівень засвоєння суб’єктом правових норм і можливості об’єктивної оцінки та
прогнозування подальшого розвитку суспільства й держави, характер участі у
перетворенні правової дійсності, рівень її правової активності; оволодіння
культурою правового мислення. Це така властивість особи, яка характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і
вмінням їх здійснювати, а також активною правомірною поведінкою в усіх
життєвих ситуаціях7.
Правова культура складається з духовних і матеріальних цінностей, які належать до правової дійсності і не мають власної предметності. Творець, носій
і реалізатор правової культури – особа. Правова культура – це спосіб діяльності, і в цьому розумінні вона постає як спосіб мислення, норми і стандарти
поведінки, включає в себе лише те, що є прогресивного, соціально корисного
і цінного8.
Ю. Ведєрніков зазначає, що правова культура – це система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і
відображають у правовій формі стан свободи, інші соціальні цінності
(об’єктивне і суб’єктивне право, правові принципи, правомірна поведінка, законність і правопорядок)9.
На думку М. Осипова, правова культура – це елемент правової системи, що
являє собою соціальний феномен, який відображає, породжує та моделює правове життя у всьому його різноманітті10.
Виокремлюють три форми правової культури: матеріальна (писемні
пам’ятки права, чинні нормативні акти, міжнародні договори, акти правозастосування, договори, інші писані документи); організаційна (дії та діяльність
суб’єктів права, що мають юридичне значення); духовна [(ідеологеми (ідея
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класового права, ідея природного права, утилітаристська концепція права, ідея
божественного походження держави тощо), міфи, вчення, концепції, доктрини
тощо)].
Структура правової культури багато в чому залежить від того, якої концепції ми дотримуємося. Виходячи з антропологічної концепції, елементами
правової культури можна вважати будь-які об’єкти, створені людиною у правовій сфері: законодавство, звичаї, правові доктрини, юридичні установи тощо. Якщо взяти за основу соціологічну концепцію, елементами правової культури будуть правові норми, цінності та цілі. Якщо дотримуватися філософської концепції, то елементами правової культури будуть способи буття людини
у правовій реальності – як суб’єкта правотворчості, реалізації, застосування і
тлумачення права. Структура правової культури – це її внутрішня будова, тобто розміщення елементів правової культури та зв’язків між ними. Елемент правової культури – це будь-яке правове явище, що бере участь у здійсненні
функцій правової культури і характеризує її особливості. У свою чергу, всі елементи правової культури поділяються на матеріальні (юридичні) документи,
організаційні (юридично значимі дії суб’єктів права) і духовні (ідеологеми,
міфи, доктрини, концепції, вчення, ідеології тощо)11.
В теорії права можна виокремити різні види правової культури залежно
від: а) належності (правова культура суспільства; правова культура особи; правова культура групи осіб); б) рівня розвитку (традиційна правова культура;
правова культура модерну; правова культура постмодерну); в) особливостей
взаємодії правової культури з іншими правовими культурами (відкрита правова культура; закрита правова культура; змішана правова культура)12.
У науковій літературі існує кілька класифікацій правової культури, однією
з яких є класифікація її за носіями, коли розрізняють два основні види: правову культуру суспільства та правову культуру особи. Але слід зауважити, що ці
поняття не можна розглядати окремо, оскільки вони здійснюють взаємний
вплив та доповнюють одне одного. Правова культура суспільства, на думку
О. Скакун, – це система правових цінностей (форм, норм, принципів та інститутів), що нагромаджуються постійно розвиваються юридичною наукою,
освітою і практикою з метою забезпечення якісного стану правового життя
особи і суспільства13.
Отже, поняття «правова культура» відображає складний зміст реального
соціального явища – права, і в нашому розумінні може розглядатись як на рівні
особи, коли акценти зміщуються в бік особистих якостей і властивостей
індивіда, так і на рівні універсальних узагальнень, коли йдеться про правову
культуру суспільства в цілому. Таке розуміння відповідає широкому поглядові
на культуру як на категорію, що охоплює всі цінності, створені людством у
процесі його духовної та матеріальної діяльності.
Як зазначалося, серед найпоширеніших у сучасній філософії права цінностей можна назвати справедливість, рівність, свободу, людську гідність,
невід’ємні права людини, практичну розумність, здоровий глузд тощо. Ідеї
свободи, рівності та справедливості є фундаментальними принципами для
права. Задекларовані як основні постулати кожної правової системи, вони на-
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бувають специфічного змістового забарвлення в різні історичні епохи та в
різних культурних ареалах14.
Нині в українському суспільстві відбувається поступова переоцінка багатьох правових цінностей, їх нове переосмислення. У сучасній вітчизняній теорії
права загальновизнано, що норми закону є правовими лише за умови, що вони
виражають сутність права, тобто закріплюють принципи справедливості й гуманізму, визнають і забезпечують права і свободи, честь і гідність людини, виходять з визнання її найвищою соціальною цінністю. Це нове праворозуміння
створює основу для нового розуміння всіх інших правових явищ у суспільстві.
От же, правова культура має бути визначена як сукупність до сягнень
суспільства, його соціальних груп у сфері регулювання суспільних відносин,
яке забезпечує верховенство права в суспільному житті, тобто панування правових принципів справедливості й гуманізму, захист прав і свобод людини, її
честі та гідності, реальне забезпечення місця людини як найвищої соціальної
цінності15. Усвідомлення цінності права, отже, обов’язково має бути пов’язане
з усвідомленням цінності людини.
Цілком очевидно, що питання права, його розвитку в сучасних умовах
потрібно розглядати як невід’ємну складову сучасної правової культури. Остання охоплює ідею права, суть якої полягає в тому, що саме воно як узагальнююча міра свободи, рівності і справедливості в суспільстві має сприяти реальному втіленню людських ідеалів, пов’язаних з людиною як найважливішою
соціальною цінністю з погляду не лише національних, а й міжнародних вимог.
Пріоритетною ознакою правової культури є рівність, яка полягає в тому, що
права людини, незважаючи на свою неповторність і особливість, взаємодіють
як рівні одне з одним16. «Рівність не передбачає зрівнялівку, коли всі мають бути однакові. Рівність передбачає те, що кожна людина може мати можливості
для реалізації свого потенціалу»17. Ще однією не менш важливою ознакою
правової культури є свобода, зміст якої полягає в тому, що право поширюється
лише на вільних громадян, причому свобода означає дещо більше, ніж тільки
можливість кожного учасника правовідносин виявляти свою волю і проводити
власну лінію поведінки. Свобода у сфері права виключає самоуправство та
сваволю, оскільки в цьому випадку право виступає як форма, норма і міра свободи. Особливість свободи полягає в тому, що коли особа хоче бути вільною,
то вона повинна співвідносити власну волю з визнанням волі інших. Саме так
виникають правові відносини. До ознак правової культури слід віднести і
справедливість, яку слід розглядати як еквівалентність та збалансованість прав
та обов’язків, які є невід’ємною складовою правових відносин суспільних
суб’єктів. Причому справедливість як ознака права може істотно відрізнятися
від соціальної і моральної справедливості. Правова культура виявляється
внутрішньою духовною складовою правової системи в суспільстві й проймає
правосвідомість, право, правовідносини, законність, правопорядок, правотворчу, правозастосовну та будь-яку іншу діяльність у сфері функціонування права в суспільстві18.
Слід наголосити, що право є не лише складовою сучасної правової культури, що зумовлюється і визначається рівнем культури в суспільстві. Феномен
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права, на нашу думку, значною мірою полягає у взаємному впливі, в єдності і
взаємній гармонії права та культури. Так, стан культури в суспільстві істотно
залежить від стану та розвитку права, від стану законодавства, його застосування і правосвідомості членів суспільства. Передумовами розвитку права виступають також інші елементи культури, які визначають спрямованість, рівень
і глибину тих чи тих правових пошуків і конструкцій, виділяють ті види
суспільних відносин, які потребують правової регламентації.
Зокрема, високий рівень правової культури людини і суспільства, в якому
функціонують ефективні механізми відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні демократичних засад життєдіяльності.
Однак високий рівень правової культури не може бути нав’язаний
суспільству, а формується тільки в результаті усвідомленого прийняття системи загальнолюдських, суспільно-правових цінностей. Це ті цінності, які нині
покладені в основу сучасного праворозуміння. Саме тому питання розуміння
права прямо впливає на те, як кожна окрема особа усвідомлює право та відображає його у суспільному житті, яка система цінностей стає домінантою правосвідомості людини. З огляду на це можна сподіватися, що природно-правові
цінності, які інтегруються та відтворюються в сучасній юридичній науці, стануть частиною суспільної правової свідомості та правової культури як пересічних громадян, так і вищих посадових осіб держави.
Саме тому кожен громадянин України має свідомо брати участь у проведенні реформ, які потребують високого рівня правової культури наших громадян. Йдеться про таку правову культуру, яка б відповідала викликам глобалізаційних процесів, власним історичним традиціям, ментальності нашого
народу, слугувала б гарантом розбудови правової, соціальної держави, ефективної дії громадянського суспільства19.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ МІЖДЕРЖАВНІ
ОБ’ЄДНАННЯ В ІНШИХ РЕГІОНАХ СВІТУ
(порівняльно-правовий аналіз правової природи)
Статтю присвячено аналізові підходів до визначення юридичної природи Європейського Союзу та його правової системи. Виокремлюються і досліджуються ознаки
міжнародної міжурядової організації, конфедерації та федерації в юридичній природі
ЄС. Розглядаються також особливості, притаманні праву цього міждержавного
об’єднання, зокрема такі, як верховенство щодо норм права держав-членів та пряма
дія в межах національних правових систем. Ці особливості дозволяють дослідникам
права ЄС стверджувати, що в рамках цього міждержавного об’єднання сформувалася самостійна правова система sui generis, що не має аналогів на правовій карті світу.
Існує й інша точка зору, відповідно до якої правопорядок ЄС належить до нового, третього типу правових систем – так званих інтеграційних (або наднаціональних), які
займають самостійне місце як щодо національних правопорядків, так і міжнародноправової системи загалом. У цьому контексті здійснюється порівняльний аналіз юридичної природи ЄС та міждержавних об’єднань інтеграційного типу в Європі й інших
регіонах світу (Ради Європи, Андського співтовариства, МЕРКОСУР тощо).
Ключові слова: Європейський Союз, право Європейського Союзу, міждержавні
об’єднання інтеграційного типу.
Стрельцова О. В. Европейский Союз и межгосударственные объединения интеграционного типа в других регионах мира
Статья посвящена анализу подходов к определению правовой природы Европейского Союза и его правовой системы. Выделяются и исследуются признаки международной межправительственной организации, конфедерации и федерации в юридической
природе ЕС. Также рассматриваются особенности, свойственные праву этого межгосударственного объединения, в частности такие, как верховенство относительно
норм права государств-членов и прямое действие в рамках национальных правовых систем. Эти особенности позволяют исследователям права ЕС утверждать, что в рамках этого межгосударственного объединения сформировалась самостоятельная правовая система sui generis, не имеющая аналогов на правовой карте мира. Существует
и другая точка зрения, в соответствии с которой правопорядок ЕС относится к ново-
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му, третему типу правовых систем – так называемых интеграционных (или наднациональных), занимающих самостоятельное место как относительно национальных правопорядков, так и международно-правовой системы в целом. В этом контексте осуществляется сравнительный анализ юридической природы ЕС и межгосударственных
объединений интеграционного типа в Европе и других регионах мира (Совета Европы,
Андского сообщества, МЕРКОСУР и т. д.).
Ключевые слова: Европейский Союз, право Европейского Союза, межгосударственные объединения интеграционного типа.
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 federation were described in the EU legal nature. Features, peculiar to the law of these intergovernmental 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 conducted 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.

Серед значної кількості міжнародних міжурядових організацій сучасності
Європейський Союз (далі – ЄС) займає особливе місце. Це передусім пов’язано з тим, що за досить короткий з погляду історичного розвитку відтинок часу (близько шістдесяти років) ЄС перетворився з невеликої регіональної організації економічного характеру в унікальне, якісно нове, наддержавне утворення універсальної компетенції, що здійснює свою діяльність у найрізноманітніших сферах суспільного життя. Водночас, еволюціонувавши від міжнародної міжурядової організації у бік квазіфедеративного утворення, ЄС так і
не перетворився на державу, тому питання щодо правової природи цього
об’єднання все ще залишається дискусійним.
Теоретичною основою дослідження юридичної природи ЄС та його права
слугують праці таких знаних вітчизняних та зарубіжних вчених, як Г. де Бурка, В. Денисов, А. Капустін, С. Кашкін, П. Крейг, К. Лінартс, В. Муравйов,
П. Нуффел, Р. Петров, А. Слейтер, Л. Тимченко, Ю. Юмашев та ін. Проте не
всі аспекти юридичної природи ЄС та його права досить повно розкрито у
спеціальній літературі, а деякі з них взагалі залишаються поза межами наукового аналізу.
Завдання цієї статті – виокремлення рис міжнародно-правових форм об’єднання держав (міжнародної міжурядової організації, конфедерації) та федеративної держави в юридичній природі ЄС, а також порівняльний аналіз правової
природи ЄС та деяких інших міждержавних об’єднань інтеграційного типу.

118

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Складність питання про правову природу ЄС обумовлена тим, що ЄС
займає перехідну ланку між міжнародно-правовими формами об’єднання держав і державним утворенням, а отже, має риси декількох видів державних
союзів: міжнародної міжурядової організації, конфедерації та федерації.
Серед рис міжнародно-правових форм об’єднання держав (міжнародної
міжурядової організації, конфедерації) у правовій природі ЄС можна виділити
такі:
1) ЄС наділений міжнародною правосуб’єктністю;
2) членами ЄС є суверенні держави;
3) акти, що конституюють ЄС (установчі документи), за своєю формою є
міжнародними договорами;
4) найважливіші рішення в рамках ЄС приймаються на основі принципу
одностайності (тобто за державами-членами з деяких питань зберігається право вето);
5) у певних сферах співробітництво здійснюється переважно на міждержавному рівні за допомогою міжнародно-правових механізмів та засобів правового регулювання. Так, у сфері Спільної зовнішньої політики та політики
безпеки (СЗППБ – колишня друга опора ЄС) суверенітет держав-членів обмежений незначною мірою; ключове місце при прийнятті рішень належить міжурядовим органам – Європейській раді і Раді ЄС; натомість повноваження наднаціональних інститутів – Європейського парламенту, Європейської комісії та
Суду ЄС або обмежені, або повністю відсутні (наприклад, питання СЗППБ вилучені з-під юрисдикції Суду ЄС);
6) на рівні установчих договорів за державами-членами визнається право
на добровільний вихід зі складу ЄС тощо.
Водночас, як зазначалося вище, у правовій природі ЄС є риси федеративної держави, зокрема:
1) ЄС має власну територію, якою є сукупна територія держав-членів з єдиним кордоном, спільним візовим і митним режимами; на території ЄС
функціонує внутрішній ринок, у рамках якого забезпечена свобода руху товарів, осіб, послуг і капіталу; внутрішній ринок ЄС обслуговується загальносоюзною грошовою одиницею – євро;
2) розподіл компетенції між ЄС і державами-членами подібний до федеративного зразка (ЄС має виключну компетенцію, до якої належать питання, вилучені з відання держав-членів, і є спільна компетенція ЄС та держав-членів);
3) управління ЄС здійснюється єдиною системою інститутів, органів і установ; депутати представницького інституту ЄС – Європейського парламенту – обираються прямими загальними виборами (на відміну від парламентських асамблей міжнародних міжурядових організацій, члени яких призначаються зі складу депутатів національних парламентів);
4) ЄС має скоординовану правоохоронну систему, яка включає наднаціональну судову систему (Суд ЄС, Загальний Суд, спеціалізовані палати),
Європол як координуючий поліцейський орган, Євроюст як спільний орган з
функціями прокуратури [2, 17–19];
5) в ЄС створено систему органів зовнішніх зносин, до якої входять Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки (в проекті Кон-
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ституції ЄС ця посада іменувалася Міністр закордонних справ ЄС), Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (дипломатична служба ЄС) та
делегації ЄС у третіх країнах і при міжнародних організаціях;
6) спільний бюджет ЄС формується переважно з власних джерел (наприклад відрахування з податку на додану вартість);
7) з погляду змісту і значення для правової системи ЄС установчі договори
ЄС відіграють роль Конституції. Так, Суд ЄС, оцінюючи значення установчих
актів для правової системи ЄС, визнав, що Договір про заснування Європейського економічного співтовариства (нині – Договір про функціонування ЄС),
хоч і укладений у формі міжнародної угоди, є конституційною хартією цього
об’єднання [9];
8) поряд із національним громадянством держав-членів у рамках ЄС введено єдине громадянство, а громадяни мають спільний правовий статус, закріплений як в установчих договорах, так і в Хартії ЄС про основні права 2000 р.;
9) суб’єктами права ЄС виступають як держави та їх органи, так і фізичні
та юридичні особи тощо.
Наведене свідчить про те, що ЄС є об’єднанням особливого характеру, в
якому суверенітет його держав-членів істотно обмежений, а його правова природа носить змішаний, комплексний характер.
Праву, що склалося і функціонує в межах ЄС, також притаманна низка
особливостей. Зокрема, це право наділене верховенством, переважною юридичною силою відносно норм національного права його держав-членів і колізії
між ними розв’язуються на користь першого. Правові акти інститутів ЄС (регламенти, рішення, а за певних умов – і директиви) мають безпосередню, пряму дію в національних правових системах і є обов’язковими не тільки для держав-членів та їх органів, а й для фізичних і юридичних осіб, які перебувають
під їх юрисдикцією (тобто своїми рішеннями ЄС може зобов’язувати і уповноважувати також і приватних осіб). Отже, право ЄС є складовою частиною правових систем його держав-членів, а регламенти, директиви і рішення ЄС виступають також джерелами внутрішньодержавного права [6, 290, 294; 8, 5].
Національні суди повинні безпосередньо застосовувати норми права ЄС. Зазначені специфічні риси вирізняють право ЄС з-поміж значної кількості інших
правопорядків, які функціонують на теренах Європи та дозволяють дослідникам права ЄС стверджувати, що в рамках цього міждержавного об’єднання
сформувалася навіть не окрема система права, а самостійна правова система
sui generis (лат. – своєрідна), що не має аналогів на правовій карті світу і в силу цього є автономною щодо національних правових систем держав-членів і
міжнародного права [4, 124].
В науковій літературі висловлюється і дещо інша точка зору стосовно визначення юридичної природи ЄС та його правової системи. Відповідно до неї
правопорядок цього міждержавного об’єднання належить до нового, третього
типу правових систем – так званих інтеграційних (або наднаціональних, наддержавних), які займають самостійне місце як щодо національних правопорядків, так і міжнародно-правової системи загалом. На думку прихильників
такого підходу, крім ЄС, до цього різновиду правових систем належать також
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правопорядки Ради Європи та деяких латиноамериканських міждержавних
об’єднань (Андське співтовариство, МЕРКОСУР) тощо [10, 333; 1, 204; 3, 43].
Особливість міждержавних об’єднань інтеграційного типу полягає у тому,
що розподіл компетенції між ними та їх державами-членами (в тому числі у
правотворчій сфері) виходить за межі, притаманні традиційним міжнародним
міжурядовим організаціям. З іншого боку, держави-члени таких об’єднань не
втрачають незалежності і продовжують зберігати суверенітет у найважливіших сферах діяльності (наприклад, у сфері зовнішньої політики). Остання
обставина не дозволяє однозначно стверджувати, що інтеграційні міждержавні
об’єднання набувають абсолютного політичного і правового верховенства над
державами, які входять до їх складу.
В доктрині виокремлюють низку рис, характерних для міждержавних
об’єднань інтеграційного типу.
По-перше, до компетенції таких об’єднань входять питання, що традиційно
належать до внутрішньої компетенції держав (регулювання ринків, митні питання та ін.). Крім того, існує практична можливість розширення предметної
компетенції інтеграційних міждержавних об’єднань через розширювальне
тлумачення положень установчого договору або використання наднаціональними органами (передусім судовими) доктрини дорозумілих повноважень.
По-друге, функції, що здійснюють інтеграційні міждержавні об’єднання за
назвою і навіть за змістом тотожні традиційним функціям держав – законодавчим, виконавчим та судовим.
По-третє, міждержавні об’єднання інтеграційного типу можуть приймати
обов’язкові рішення загального характеру, що безпосередньо застосовуються в
кожній державі-членові. З цією метою у судовій практиці відповідних органів
таких об’єднань розроблені концепції та правові механізми, які забезпечують
безпосереднє застосування їх правових норм у внутрішніх правових системах
держав-членів, зокрема, концепція прямої дії та верховенства наднаціонального права.
По-четверте, існує реальна організаційна незалежність міждержавних
об’єднань інтеграційного типу від держав-членів. Це проявляється в тому, що
більшість органів цих об’єднань є наднаціональними, тобто складаються з незалежних експертів (наприклад Європейська комісія та Суд ЄС) або з представників народів держав-членів, обраних шляхом прямого загального голосування (наприклад Європейський парламент).
По-п’яте, інтеграційні міждержавні об’єднання наділені високим ступенем
юридичної та фінансової самостійності. У кожному з таких об’єднань формуються власна правова система та відповідний внутрішній правопорядок, який
функціонує поряд із правопорядками держав-членів і має пріоритетний щодо
них характер. Ці об’єднання мають також власні фінансові ресурси, в яких
вне ски держав-членів займають не значне місце в загальному бюджеті
об’єднання.
Таким чином, особливостями предметної юрисдикції є: яскраво виражений
наднаціональний характер низки органів інтеграційних міждержавних
об’єднань, надання переваги правовим методам регулювання при збереженні

РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права

121

політичних, включення населення держав-членів до реалізації цілей інтеграції
та створення органів народного представництва – все це надає значної специфіки міждержавним об’єднанням інтеграційного типу. Водночас у рамках
таких об’єднань продовжують існувати елементи традиційного для міжнародних міжурядових організацій міждержавного співробітництва [1, 204–207]*.
Щодо наведених тверджень хотілося б зауважити, що ЄС та інтеграційним
міждержавним об’єднанням країн Латинської Америки справді притаманні деякі спільні ознаки. Подібно до ЄС, Андське співтовариство та МЕРКОСУР
функціонують на основі митного союзу, наділені міжнародною право суб’єктністю, їх інституційні системи багато в чому аналогічні інституційній
системі ЄС. Вони проводять поступове зближення економічних політик і гармонізацію національних законодавств. Не випадково ЄС уклав торговельноекономічні угоди безпосередньо із цими об’єднаннями, а не з їх державамичленами. Можна припустити, що ЄС розглядає їх як інтеграційні об’єднання з
такою самою юридичною природою, як і його власна, а також те, що ЄС прагне сприяти формуванню наднаціонального права регіональних інтеграційних
об’єднань як особливого типу правових систем світу.
Разом з тим, незважаючи на істотну схожість, механізми функціонування
внутрішніх ринків у південноамериканських інтеграційних об’єднаннях значно відрізняються від тих, що існують в ЄС. Зокрема, як в Андському співтоваристві, так і в МЕРКОСУР відсутнє регулювання конкуренції, не скасовані нетарифні обмеження, немає спільної регіональної та сільськогосподарської
політики тощо. Хоча співробітництво в рамках цих об’єднань є лише економічним, воно має переважно міждержавний характер, а це негативно впливає на переплетіння народних господарств країн-учасниць [5, 79–80].
Щодо Ради Європи, то в її правовій природі присутні переважно міжнародно-правові риси. Єдиним виразом наднаціональності (у формі часткового обмеження державного суверенітету) в рамках Ради Європи є система гарантій
основних прав відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. [7, 5]. Згідно з положеннями цієї Конвенції фізичні та
юридичні особи у разі порушення державою-учасницею визначених у ній прав
можуть безпосередньо звертатися до контрольного інституту Конвенції –
Європейського суду з прав людини, який, у передбачених випадках, повноважний накласти на державу-порушницю обов’язок виплатити справедливу компенсацію особі, права якої порушено. В усіх інших сферах діяльність Ради
Європи має міждержавний та консультативний характер [7, 4].
Наведене спонукає до висновку, що ЄС є найрозвиненішою інституційною
формою регіональної інтеграції не тільки в Європі, а й у світі, оскільки такого
рівня співробітництва не до сягнуто у жодному іншому інтеграційному
об’єднанні. Відповідно, право, яке створене та функціонує в його межах, з одного боку, не може бути повністю відокремлене від загального міжнародного
* Необхідно зазначити, що А. Капустін розглядає інтеграційні міждержавні об’єднання як особливий різновид регіональної міжнародної організації / Капустин А. Я.
Международные организации в глобализирующемся мире. – М., 2010. – С. 204–207.
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права, а з іншого – утворює автономний правопорядок, нову правову систему,
якій притаманні власні механізми та засоби правового регулювання.
1. Капустин А. Я. Международные организации в глобализирующемся мире: монография. – М.: РУДН, 2010. – 320 с. 2. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: учеб. пособие / [под ред. С. Ю. Кашкина]. – М.: ИНФРА М, 2002. – 137 с.
3. Порівняльне правознавство: підручник / [Погребняк С. П., Лук’янов Д. В., Биля-Сабадаш І. О. та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2011. – 272 с. 4. Право Европейского Союза: учебник для вузов / [под ред. С. Ю. Кашкина]. – М.: Юрайт, 2010. –
1119 с. 5. Юмашев Ю. М. Региональная интеграция и международные отношения //
Московский журнал международного права. – 2006. – № 1 (61). – С. 75–88.
6. Enchelmaier S. Supremacy and Direct Effect of European Community Law Reconsidered,
or the Use and Abuse of Political Science for Jurisprudence // Oxford Journal of Legal Studies.
– 2003. – Vol. 23, № 2 (61). – Р. 281–299. 7. Joris T., Vandenberghe J. The Council of Europe
and the European Union: Natural Partners or Uneasy Bedfellows? // Columbia Journal of
European Law. – 2008/2009. – № 1 (Winter). – Р. 2–40. 8. Maduro M. P. Interpreting
European Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism // European
Journal of Legal Studies. – 2007. – Vol. 1, № 2. – Р. 1–21. 9. Opinion 1/91, First EEA Case
[1991] ECR 6079. 10. Slaughter A., Burke-White W. The Future of International Law is
Domestic (or, The European Way of Law) // Harvard International Law Journal. – 2006. –
Vol. 47. № 2 – Р. 327–352.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ:
ОКРЕМІ АНАЛІТИЧНІ РОЗДУМИ
У статті проаналізовано загальнотеоретичні засади визначення центрального
елементу правової системи. Зазначається, що більшість вітчизняних і зарубіжних вчених під центральним елементом правової системи розуміють право. При цьому автор
вважає, що таке розуміння центрального елементу правової системи є дещо звуженим. Дана позиція аргументується, зокрема, тим, що окремо взяте право як центральний елемент правової системи не може зв’язати всі інші її елементи між собою,
оскільки для цього потрібні відповідні соціальні зв’язки. Крім цього, на думку автора,
за характером лише одного права ще не можна судити про сутність всієї правової системи суспільства. З урахуванням зазначеного, а також інших аргументів автор робить висновок, що центральний елемент правової системи є дуальним за своєю природою, оскільки він включає в себе складне та багатоаспектне перетинання двох фундаментальних складових: права та суб’єкта.
Ключові слова: правова система, центральний елемент правової системи, право,
суб’єкт, правові засоби, статичні елементи правової системи, динамічні елементи
правової системи.
Сунегин С. А. К вопросу о центральном элементе правовой системы: некоторые
аналитические размышления
В статье анализируются общетеоретические основы определения центрального
элемента правовой системы. Указывается, что большинство отечественных и зару-
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бежных учёных под центральным элементом правовой системы понимают право. При
этом автор считает, что такое понимание центрального элемента правовой системы является несколько узким. Данная позиция аргументируется, в частности, тем,
что отдельно взятое право как центральный элемент правовой системы не может
связать все её другие элементы между собой, поскольку для этого нужны соответствующие социальные связи. Кроме того, по мнению автора, по характеру лишь одного
права ещё нельзя судить о сущности всей правовой системы общества. С учётом сказанного, а также других аргументов, автор делает вывод, что центральный элемент
правовой системы является дуальным по своей природе, поскольку он включает в себя
сложное и многоаспектное пересечение двух фундаментальных составляющих: права
и субъекта.
Ключевые слова: правовая система, центральный элемент правовой системы, право, субъект, правовые средства, статические элементы правовой системы, динамические элементы правовой системы.
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 central element of legal system. However the author thinks that such comprehension of the central 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 elements 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.

Сучасна соціальна дійсність характеризується складними та суперечливими процесами свого розвитку, які потребують адекватної реакції насамперед з
боку правової системи. Слід зазначити, що перед Україною як незалежною
державою, що перебуває на перехідному етапі свого розвитку, сьогодні стоїть
чимало об’єктивних викликів, на які потрібно дати вчасну та дієву відповідь.
Зокрема, основними викликами для України, на думку автора, є всеохоплюючий масштаб глобалізації, яка нерівномірно «захопила» практично всі сфери
суспільного життя і надто суперечливо відбивається на процесі розвитку України, світова фінансово-економічна криза, що вже зумовила прийняття окремих не особливо популярних у суспільстві державно-владних рішень (наприклад підвищення пенсійного віку для жінок), відсутність чіткої та стратегічної
державної ідеології, спрямованої на довготривале застосування та реалізацію
найбільш важливих і складних завдань та цілей, низький рівень правової та
політичної культури переважної більшості громадян тощо.
Безумовно, що адекватна відповідь на вказані виклики сучасності – це не
справа одного дня або навіть одного чи декількох років, оскільки для її втілення в реальне життя потрібна тісна й ефективна взаємодія всіх підсистем та елементів соціальної системи сучасного українського суспільства, активізація

124

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

всього масиву нормативних і ненормативних складових соціального регулювання в цілому. Водночас, як свідчить історія та сучасна реальна практика,
найдієвіший та необхідний нормативно-організуючий вплив на суспільство
справляє саме правова система за допомогою комплексу відповідних правових
засобів, з яких вона складається.
Загальнотеоретичні проблеми розуміння правової системи, її особливостей, елементів та функцій знайшли належне відображення у працях багатьох
вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких варто назвати С. Алексєєва, Р. Давида, О. Зайчука, О. Малька, М. Марченка, М. Матузова, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, А. Полякова, П. Рабіновича, О. Скакун, Т. Тарахонич, Л. Фрідмена,
Ю. Шемшученка та ін. Незважаючи на таку широку палітру наукових
досліджень, присвячених тим чи іншим аспектам загальнотеоретичної сутності та функціонування правової системи, все ж мусимо визнати, що в юридичній науці й досі залишається чимало проблемних та невирішених питань,
пов’язаних із теорією правових систем і, зокрема, з визначенням або виокремленням її центрального елементу.
У зв’язку із зазначеним метою цієї статті є з’ясування теоретико-прикладних основ розуміння сутності центрального елементу правової системи. Враховуючи поставлену мету, спробуємо дослідити основні сучасні підходи до
визначення поняття і структури правової системи, в тому числі місця та ролі її
центрального елементу.
Загальновідомо, що правова система – це багатогранне явище, що складається з певної кількості елементів, тісно взаємопов’язаних та взаємодіючих
між собою. Відомий авторитет української юридичної науки Ю. С. Шемшученко справедливо зазначає, що сутність правової системи розглядається як така, що відображає баланс інтересів різних соціальних груп, виступає важливим стабілізуючим та організуючим чинником. Процес реформування правової системи – складний та багатофункціональний, він вимагає здійснення глибокого аналізу правової дійсності, всебічного пізнання основних закономірностей функціонування сучасних правових систем світу, подальшого розвитку
теорії правової системи. Саме через правову систему та її елементи відбувається зв’язок позитивного права з державою, її органами, всією політичною
структурою суспільства1.
У сучасній юридичній літературі пропонується широкий діапазон визначень поняття «правова система», який у найзагальнішому значенні можна звести до двох основних підходів: вузького та широкого. Так, С. Алексєєв пропонує під правовою системою розуміти все позитивне право, що розглядається в
єдності з іншими активними елементами правової дійсності – правовою ідеологією та судовою (юридичною) практикою. Відтак елементами правової системи, на думку С. Алексєєва, є: 1) позитивне право як сукупність загальнообов’язкових норм, виражених у законі або інших визначених державою формах; 2) правова ідеологія як активна сторона правосвідомості; 3) судова (юридична) практика2.
Необхідно зазначити, що в сучасних умовах соціального розвитку навіть
такий підхід до розуміння правової системи є дещо звуженим, оскільки він,
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по-перше, не враховує інші важливі складові правової системи (наприклад,
правову культуру, правові відносини, суб’єкти права, їхні права та обов’язки
тощо) і, по-друге, фактично ототожнює судову та юридичну практику, хоча остання насправді є ширшою категорією, оскільки включає в себе не тільки сукупність судових рішень з аналогічних справ, що конкретизують певні правові
норми, встановлені у законах та інших формах права, але і будь-яку іншу сферу практичної діяльності професійних юристів, спрямовану на забезпечення
реалізації законодавства.
З урахуванням наведеного більшість сучасних вітчизняних та зарубіжних
вчених слушно розуміють під правовою системою значно ширше поняття. Зокрема, на думку О. Скакун, правова система – це зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісний комплекс взаємозалежних та
узгоджених правових засобів (спеціальних і загальних), які призначені для регулювання суспільних відносин або виникають внаслідок такого регулювання,
що постійно відтворюються і використовуються людьми та їх організаціями (у
тому числі і державою) як суб’єктами права для досягнення приватних і
публічних цілей, забезпечення правопорядку. Як елементи правової системи
український вчений виділяє норми та принципи права, суб’єктивне право, акти тлумачення та застосування права, правосвідомість, правомірну поведінку,
юридичну практику, правову культуру, правове виховання, дозволи, заборони,
зобов’язання тощо3.
Російський правознавець М. Матузов вважає, що правова система – це сукупність внутрішньо узгоджених, взаємопов’язаних, соціально однорідних
юридичних засобів (явищ), за допомогою яких публічна влада здійснює регулятивно-організуючий та стабілізуючий вплив на суспільні відносини, поведінку людей та їх об’єднань (закріплення, регулювання, дозвіл, зобов’язання, заборона, переконання і примус, стимулювання та обмеження, превенція,
санкції, відповідальність тощо). При цьому структуру правової системи вчений конструює шляхом виділення центрального елементу правової системи, її
ядра та нормативної основи, яким виступає право, а також інших елементів:
правотворчості, правосуддя, юридичної практики, правовідносин, суб’єктивних прав і обов’язків, правосвідомості, правових установ (суд, адвокатура,
прокуратура) та ін.4
Натомість В. Четвернін дає стисліше визначення правової системи, яке також відповідає широкому підходу. Вчений вважає, що правова система – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих правових засобів, які регулюють
суспільні відносини, а також правових явищ, що існують в окремих національних державах. До елементів, які взаємодіють на різних рівнях правової системи, на думку вченого, треба віднести: 1) діючі правові норми і систему джерел
права; 2) особливості правосвідомості та правової культури, правові поняття,
юридичну науку та правову ідеологію, правову політику; 3) систему правовідносин, стан законності та правопорядку; 4) юридичну практику; 5) юридичну техніку5.
Слід зазначити, що саме з урахуванням наведених визначень і структурних
елементів правової системи більшість вітчизняних вчених, серед яких варто
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виділити таких провідних дослідників, як В. Бабкін, О. Зайчук, О. Копиленко,
Н. Оніщенко, цілком справедливо поділяють думку, згідно з якою центральним
елементом правової системи, що утворює її нормативний стрижень, є право6,
тобто сукупність встановлених чи санкціонованих державою правових норм,
за допомогою яких забезпечується цілеспрямований та необхідно організуючий вплив на суспільні відносини. Водночас у юридичній літературі із цього
приводу існує і зовсім інший погляд: центральним елементом правової системи є суб’єкт7, тобто в юридичному значенні – це фізична або юридична особа,
якій належать ті чи ті права та обов’язки, а також органи місцевого самоврядування, органи державної влади відповідного рівня, що реалізують визначені
законодавством владні функції.
Якщо підходити до визначення сутності центрального елементу правової
системи з позиції або першого, або другого підходу, то, на думку автора, матиме місце штучне звуження центрального елементу такого складного, динамічного та багатоаспектного явища, як правова система. Зокрема, попри те,
що перший і поширений серед більшості сучасних вчених підхід до центрального елементу в структурі правової системи є цілком виправданим та
найбільше методологічно обґрунтованим, все ж, на думку автора, його застосування певним чином звужує соціальний аспект або вимір правової системи,
який представлений насамперед суб’єктом права. Якщо ж підходити до центрального елементу правової системи лише з позиції другого підходу, то в цьому разі нівелюється нормативна основа правової системи, що свідчить про
певну однобічність та неповноту даного підходу.
З урахуванням наведеного можна припустити, що центральний елемент
правової системи є дуальним за своєю природою, тобто він включає в себе
складне та багатоаспектне перетинання двох фундаментальних елементів
(права та суб’єкта), що тісно взаємопов’язані між собою, взаємозумовлюють,
взаємодоповнюють та взаємовпливають один на одного, але не змінюють при
цьому свою власну структуру. Зокрема, такий дуалізм центрального елементу
правової системи випливає з визначень останньої, що даються О. Скакун та
М. Матузовим, зміст яких було розкрито вище.
Спробуємо методологічно обґрунтувати дану позицію.
По-перше, варто наголосити на тому, що правова система, як і політична,
економічна, духовна та інші системи, є підсистемою в межах ширшої,
складнішої та динамічної категорії – «соціальна система». Загальновідомо, що
соціальна система включає в себе сукупність соціальних явищ і процесів, які
перебувають у тісних взаємозв’язках між собою. Вказані явища і процеси
структуруються за відповідними ознаками, утворюючи відповідні підсистеми,
взаємодія між якими та з навколишнім середовищем обумовлюють існування
та функціонування соціальної системи в цілому. Таким чином, соціальна система – це цілісна єдність взаємопов’язаних частин (підсистем), основним елементами якої є люди, їх взаємовідносини та зв’язки. Отже, специфіка соціальної системи полягає в тому, що вона складається на базі спільноти людей (група, організація), а її елементами є люди, чия поведінка зумовлена соціальними
позиціями (статусами) і соціальними функціями (ролями) та індивідуальними

РОЗДІЛ 2 • Проблеми теорії держави і права

127

якостями. Таким чином, основним елементом соціальної системи є людина.
Крім цього, елементами соціальної системи є також різні ідеальні елементи
(вірування, уявлення тощо)8.
З урахуванням наведеного можна зробити висновок, що людина як соціально-біологічна істота та центральний (основний) елемент соціальної системи в
цілому пронизує всі відповідні підсистеми, що функціонують в її межах, в тому числі й правову. При цьому правова система є частиною соціальної системи і тісно взаємопов’язана з явищами й процесами, які відбуваються в інших
складових цього складного та цілісного утворення (наприклад, у сферах економіки, політики, культури тощо).
По-друге, окремо взяте право як центральний елемент правової системи не
може зв’язати всі інші її елементи між собою, оскільки для цього потрібні
відповідні соціальні зв’язки між суб’єктами, які наділені волею та свідомістю.
Крім того, за характером лише одного права, якщо тільки його не розуміти в
безмежному значенні, ще не можна судити про сутність всієї правової системи
суспільства. Це пов’язано з тим, що правова система, як і будь-який інший
складний об’єкт, включає в себе статичний та динамічний блоки елементів, які
не можна розглядати ізольовано один від одного, оскільки обидві вказані складові її структури утворюють діалектичну єдність і зумовлюють одна одну.
Статичні елементи правової системи включають в себе: правові норми,
принципи права, інститути та галузі права (у загальному розумінні це так званий нормативний елемент правової системи); законодавчі, виконавчі та судові
органи влади, які забезпечують здійснення правотворчої та правозастосовної
діяльності, функцій захисту права, правової політики держави, а також правові
установи або заклади юридичного профілю, які здійснюють науково-дослідну
діяльність у юридичній сфері, тобто університети, науково-дослідні інститути
тощо (у загальному розумінні це – так званий організаційний, або інституційний, елемент правової системи); правову доктрину, правову культуру та
правосвідомість (у загальному розумінні це так званий ідеологічний елемент
правової системи). Отже, сутність статичних елементів правової системи зводиться до того, що вони є стійкими та відносно незмінними правовими засобами, які формують організаційну структуру правової системи та автоматично
самі собою не діють, оскільки відображають відповідні правові моделі або
зразки, тобто є своєрідними правовими інструментами, які потребують певного використання для досягнення визначеної мети.
Динамічні ж елементи, на відміну від статичних, включають в себе правовідносини, правотворчість, правозастосування та інші види юридичної
діяльності, за допомогою яких у конкретну соціальну дійсність втілюються
статичні елементи правової системи. При цьому динамічні елементи правової
системи мають енергетичний, або активний, характер, що виявляється в конкретній поведінці суб’єктів права та передбачає відповідну правову діяльність
з використання правових інструментів9. Враховуючи це, динамічні елементи
правової системи орієнтують, в першу чергу, на людський фактор, оскільки
відповідна соціально-правова активність може бути реалізована лише через
людську поведінку.
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Таким чином, правова система – це цілісна єдність статики і динаміки, основними елементами якої є не тільки право, а й суб’єкти права, які забезпечують необхідну соціальну взаємодію, взаємозв’язок, відносини і зв’язки між собою з приводу втілення в реальне життя відповідних правових засобів. Ці
відносини і зв’язки мають стійкий характер і відтворюються на основі спільної
діяльності людей.
По-третє, дуалізм центрального елементу правової системи орієнтує будьякого дослідника на людське сприйняття права, його настанов, принципів, постулатів тощо, від чого безпосередньо залежить якість відповідних правовідносин та юридична діяльність в цілому. Адже загальновідомо, що реалізація права, в тому числі його застосування компетентними державними органами, може досягти свого корисного для суспільства ефекту лише у разі належного сприйняття права відповідними суб’єктами, тобто людьми та їх
об’єднаннями. Якщо ж з певних причин належне та адекватне сприйняття права та його настанов не спрацьовує, реалізація права і, як наслідок, юридична
практика матимуть чимало вад і протиріч. Отже, в такому випадку не можна
говорити про належний рівень законності та правопорядку в суспільстві, які є
кінцевою метою функціонування будь-якої правової системи.
По-четверте, загальновідомо, що цінність та соціальне призначення права
проявляється, насамперед, у процесі реальної дії правових норм. З цього приводу цілком справедливо зазначає Т. Дідич: «право є справжнім регулятором
суспільних відно син лише у випадку його практичної поширеності на
суспільні відносини, що надає змогу втілити волю правотворця у реальне життя суспільства, тим самим забезпечивши відповідний правовий ефект, що був
закладений в основу прийняття самої норми права»10. Інакше кажучи, право як
універсальний регулятор суспільних відносин втрачає свою основну мету та
призначення, тобто сенс свого існування, якщо воно не реалізовується у фактичній правомірній поведінці суб’єктів і не задовольняє таким чином їхні
власні потреби та інтереси. Крім того, якщо право не реалізується, а існує лише «на папері» у формі того чи того нормативно-правового акта або іншого
формального джерела, то неможливо визначити конкретний ступінь сприйняття настанов правових норм суб’єктами права, а також рівень їх правосвідомості і правової культури.
Отже, якщо у ролі центрального елементу правової системи розглядати лише право, відкидаючи при цьому суб’єкта його реалізації (або навпаки), то це,
на думку автора, певною мірою звужує наукове пізнання правової системи,
оскільки в цьому випадку право розглядається лише в аспекті його існування
як самостійного, найбільш дієвого та універсального регулятора і не враховується його реальна дія в конкретних суспільних відносинах через правомірну поведінку суб’єктів.
Враховуючи все вищенаведене, можна зробити такі узагальнені висновки:
1) центральний елемент правової системи є дуальним за своїм змістом,
оскільки він включає в себе право як встановлену державою нормативну основу соціальної системи та суб’єкта, який забезпечує необхідні соціально-правові зв’язки в межах конкретного суспільства з приводу практичної реалізації
відповідних правових засобів;
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2) дуалізм центрального елементу правової системи передбачає складне та
багатоаспектне перетинання двох тісно взаємопов’язаних між собою складових (права та суб’єкта). Вказані складові взаємозумовлюють, взаємовпливають
та взаємодоповнюють один одного, але не змінюють при цьому свою власну
унікальну структуру;
3) дуалізм центрального елементу правової системи є своєрідним компромісним підходом до визначення його сутності.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНО-ПРАВОВОГО ТА
ПОЗИТИВНО-ПРАВОВОГО АСПЕКТІВ
ФІЛОСОФІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
У статті розглядаються питання природно-правового та позитивно-правового
аспектів філософії праворозуміння. Зазначено, що вони мають безпосередній зв’язок із
забезпеченням прав людини як загальної сучасної тенденції гуманізації суспільних відносин. Визначено основні напрямки правової науки в Україні, пов’язані передусім з тенденціями глобалізації, деформалізації та антропологізації. Зроблено висновок, що в сучасному українському правознавстві поширюється філософське розуміння права,
пов’язане з такими цінностями, як свобода, рівність, справедливість, права і свободи
людини.
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Ключові слова: філософія праворозуміння, природно-правовий і позитивно-правовий підходи.
Васецкий В. Ю. Соотношение естественно-правового и позитивно-правового
аспектов философии правопонимания в контексте гуманизации общественных отношений
В статье рассматриваются вопросы естественно-правового и позитивно-правового аспектов философии правопонимания. Отмечено, что они имеют непосредственную связь с обеспечением прав человека как общей современной тенденции гуманизации
общественных отношений. Указаны основные направления правовой науки в Украине,
связанные, прежде всего, с тенденциями глобализации, деформализации и антропологизации. Сделан вывод, что в современном украинском правоведении распространяется философское понимание права, которое связано с такими ценностями, как свобода,
равенство, справедливость, права и свободы человека.
Ключевые слова: философия правопонимания, естественно-правовойо и позитивно-правовой 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 globalization, deformalization. It was concluded, that modern Ukrainian law-understanding covers 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.

Останнім часом у працях українських вчених формулюється широке поняття права, що включає в себе права та обов’язки особи, правосвідомість,
правовідносини. Замість ізольованого, диференційованого вивчення окремих
аспектів правової діяльності нині запропоновано її узагальнене усвідомлення,
уявлення про цінність правової структури суспільства, про багатогранність
підходів до праворозуміння, про необхідність поєднання системного, структурно-функціонального підходів до вивчення правової дійсності з нормативноціннісним, аксіологічним підходом1.
В умовах сьогодення теорія і філософія права потребують дослідницького,
методологічного антропоцентризму, що дозволить, з одного боку, глибше проникнути у сутність права через пізнання природи людини, а з іншого – допоможе краще зрозуміти природу людини через пізнання сутності права2.
У контексті змін, що відбуваються у світі, в Україні здійснюється встановлення єдиних принципів і стандартів, значущих для всього світового співтовариства. Права людини стають безпосередньо діючим правом і можуть застосовуватися всупереч законові, якщо закон суперечить фундаментальним правам
людини (не відображає природно-правові засади; не відповідає загальновизнаним міжнародно-правовим принципам і нормам про права людини і громадянина; прийнятий нелегітимним органом державної влади тощо)3.
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В цьому стосунку актуальними стають питання, пов’язані з проблемами
співвідношення загальних питань природно-правового та позитивно-правового аспектів філософії праворозуміння, що мають безпосередній зв’язок із забезпеченням прав людини – загальною сучасною тенденцією гуманізації
суспільних відносин. Розгляд деяких аспектів зазначеної проблеми є основним
предметом цієї роботи.
Типологія права складається з таких загальновизнаних підходів, як: нормативістський, соціологічний, теорія природного права, філософське розуміння
права, інтегративна юриспруденція4.
Сучасні наукові концепції (теорії) праворозуміння можна звести до трьох
підходів: нормативного, соціологічного, ідеологічного5. За нормативного
підходу під правом розуміються нормативні акти, що виходять від держави, які
закріплюють правила поведінки людей (інакше кажучи – норми), тобто зрештою ототожнюються такі поняття, як «право» і «закон». Соціологічний підхід
до права пов’язаний із пошуком права не в нормах, а в суспільних відносинах,
що склалися у самому житті. За такого підходу, коли вивчається не стільки
«книжне право» (право як належне), а право як суще, вказується, що правовідно сини, відображені у правосвідомості, передують нормам, які їх
закріплюють. Правовідносини можуть об’єктивно існувати навіть незалежно
від їх закріплення в юридичних нормах. Ідеологічний підхід розрізняє право й
закон, вказує, що право втілює в собі такі прогресивні демократичні ідеї, як
справедливість, рівність, воля. Підкреслюється, що закон і право співвідносяться як форма й зміст, що закон можна використати як форму легалізації сваволі, що є прямою протилежністю права, тобто закон може бути неправовим.
У контексті теми дослідження одним із найважливіших аспектів є питання
про тип праворозуміння – зумовлений світоглядною позицією пізнаючого
суб’єкта образ права, що відображає найсуттєвіші, відповідно до цієї позиції,
ознаки права6.
Типологія праворозуміння може здійснюватися за різними критеріями. З
позиції сформульованого предмета філософії права, історії і теорії розвитку
правової думки називають такі два протилежні типи праворозуміння: юридичне (від jus – право) і легістське (від lex – закон), в основі яких лежать питання
розмежування права і закону7.
На відміну від юридичного праворозуміння, легізм ототожнює право і закон (позитивне право), відриває закон як явище від його правової сутності, заперечує об’єктивні правові властивості, якості, характеристики закону, тлумачить його як продукт волі (і сваволі) законоустановчої влади8. В. Бабкін і
К. Жолковський також підкреслюють, що сучасний легізм ґрунтується на ототожненні права і закону, запереченні об’єктивних, незалежних від закону та законодавця властивостей і характеристик права. Для прихильників легізму
існуюче право виводиться із правил, яким влада підпорядковує не лише поведінку людей, а й усі сфери життя суспільства. В основі легістського праворозуміння лежить принцип визнання правом лише того, що є наказом, примусово-обов’язковим установленням офіційної влади. Легізм існує в різних його
проявах, але всі вони зводять право до закону як позитивного права, акцентуючи увагу на примусовому характері останнього9.
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Для юридичного типу праворозуміння характерним є не довільне і
суб’єктивне владне веління, щось, що не залежить від волі, розсуду або сваволі
законоустановчої (державної) влади, а певне, відмінне від інших, соціальне
явище (особливий соціальний регулятор) зі своєю об’єктивною природою і
специфікою, своєю сутністю, особливим принципом. Цим принципом є принцип формальної рівності, що виражає сутність і особливості права, його
відмінність від інших соціальних явищ, норм і регуляторів. Безсумнівним здобутком юридичного позитивізму є обґрунтування ряду найважливіших принципів теорії права: верховенство права та правового закону; законність - вимога неухильного виконання чинних законів державними органами, громадянами
й іншими особами, загальнообов’язковість системи норм рівності, волі й справедливості.
У рамках юридичного типу праворозуміння існує два різніх підходи: лібертарно-юридичний; природно-правовий.
Перехід від вузьконормативного (легістського) розуміння права як права
влади до лібертарного розуміння права як міри свободи, що встановлює гуманістичний, ціннісний зміст права, збагачує наше уявлення про право і правову систему, сприяє створенню особливої поваги до права і правомірності поведінки, ціннісних орієнтацій суспільства, держави і людей10.
У рамках лібертарної, або юридико-лібертарної, концепції праворозуміння
отримав розвиток один із найпослідовніших напрямів філософського розуміння права. Відповідно до даної концепції право - це загальна і необхідна
форма свободи в суспільних відносинах людей, загальна справедливість, в основі якої лежить принцип формальної рівності11.
Природно-правовий підхід (юснатуралізм) - один з найдавніших типів праворозуміння, який виходить із визнання природного права. Історично теорія
природного права виникла як відгук на історичний злам раннього періоду Нового часу: завершення формування основних національних держав, виникнення державності нового типу і перемога абсолютизму; загострення у зв’язку з
цим історичного протистояння держави і суспільства; продовження гострої боротьби за територіальне розмежування Європи12.
Природно-правовий підхід не мав би протиставлятися праву позитивному.
Як зазначають науковці, природне право виступає як постійне і незмінне і
прирівнюється до досконалих законів природи13. Воно є втіленням справедливості, добра, моральності і гуманізму14. Природне право виступає певним критерієм для законодавця і зводиться до визнання існування певних ідеальних
правових засад, першооснови, що покликана визначити, яким має бути право,
виражене в нормативно-правових актах, сформулювати ряд вимог до законодавства задля відображення в ньому ідей справедливості, прав людини, інших
соціальних цінностей15.
Проблема співвідношення природного і позитивного права, на думку
С. Рабіновича, потребує такого підходу, який дав би змогу:
– не обмежувати предмет дослідження виключно юридичною доктриною
або ж самими лише нормами державно-юридичного права, а виявити
взаємодію юридичних норм з іншими чинниками соціальної регуляції (як нормативними, так і фактичними);
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– встановлювати діалектичні взаємозв’язки між нормативними і фактичними компонентами правової реальності на матеріалі інститутів, що реально
функціонують;
– розглядати «позитивне право» як один із елементів ширшої соціорегулятивної цілісності (системи);
– сприяти у розв’язанні конкретних юридико-прикладних проблем галузевого характеру;
– утримувати в полі зору як ідеально-цілісні, так і соціально-емпіричні аспекти взаємодії природного й позитивного права16.
Зв’язки між природно-правовими уявленнями та позитивним правом проявляються в тому, що при сильному громадянському суспільстві суб’єктивне
природне право може бути нав’язане державі, і в цьому випадку воно стане реальним позитивним правом. Такий підхід притаманний західноєвропейській
правовій традиції, однак у перспективі він може стати актуальним для пострадянських правових систем у процесі розвитку в них демократичних засад і
створення справді громадянського суспільства.
На необхідний зв’язок між природним і позитивним правом звертав увагу
Й. Покровський, який вважав, що кожне позитивне право є певною соціальною волею до розумного і справедливого. У внутрішньому прагненні до розумного полягає секрет незнищенності ідеї природного права. «Поміж правом
позитивним і правом природним, таким чином, немає нездоланної межі, навпаки, одне дано разом з іншим, дано з усією психологічною неминучістю:
право позитивне неодмінно прагне бути розумним правом, а «право розуму»
стає правом позитивним»17.
Схожу думку вже в наш час висловлює філософ В. Плавич, який вважає,
що для формування сучасного праворозуміння ще не використані можливості
традиційних підходів, ще недостатньо розкриті змістові характеристики формально-нормативної системності права. Необхідно виробити таке праворозуміння, яке могло б уникнути апріоризму теорії природного права та релятивізму юридичного позитивізму18. Конвергування принципів права і використання індивідуальної автономії – це шлях, який ґрунтується на розумних
рішеннях совісті і сприяє демократичному праворозумінню.
Останнім часом спостерігаються кардинальні зміни уявлення про найзагальніші прояви у матеріальній і духовній сферах дійсності. Розв’язання загальних проблем праворозуміння в межах філософії права пов’язане з трансформаційними перетвореннями у методології цієї науки, які зумовлені передусім антропологізацією його предмета, і відповідно – розвитком філософсько-правової і юридичної антропології. Тенденції антропологізації предмета
філософії права пов’язані з появою однієї з найновіших парадигм у філософії
права – антропологічної парадигми19.
Як зазначає М. Козюбра, антропологічний «переворот» у науці, який
відбувся в 60-х роках XX ст., актуалізував антропологічний підхід до праворозуміння20.
Правова антропологія – це вчення про місце людини в праві і права у людини, його відношення до правових явищ, здатність створювати право і сприй-
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мати його зміст. Безпосереднім об’єктом антропології права виступає правове
буття людини в об’єктивно існуючій правовій системі конкретного
суспільства, об’єктом дослідження антропології права виступає правове існування людини у відповідних нормативних системах. П. Рабінович зазначає, що
предметом юридичної антропології є закономірності правового буття людини
в об’єктивно існуючій нормативній системі (система соціальних регуляторів
поведінки, позитивне право), яке отримує свій зовнішній вияв у можливості
(суб’єктивне право) та необхідності (суб’єктивний обов’язок) певної поведінки людини21. Змістова інтерпретація предмета юридичної антропології
буде похідною від типу праворозуміння.
Ще один аспект філософії праворозуміння пов’язаний із радикальними перетвореннями, які притаманні передусім пострадянським країнам, в тому
числі й Україні. Це стосується, зокрема, поширення уявлень про невідчужуваність прав людини як безпосереднього критерію правомірності правової
діяльності, пріоритету міжнародно-правових норм порівняно з нормами
національного законодавства та ін. Проблеми, що постають перед професійними юристами, не можуть розв’язуватися за допомогою вироблених раніше положень теорії правотлумачення. Іншим аспектом у народжуваних демократичних державах є активна участь у правотворенні широких верств населення,
врахування громадської думки, врахування пропозицій науковців і
спеціалістів-практиків. Усі думки і висловлювання щодо удосконалення законодавства мають бути адекватно витлумачені законодавцем. Тому суб’єкти
правотворчості повинні володіти методами, технікою, навичками адекватного
розуміння правотворчих пропозицій, починів, ініціатив.
Процеси інтегрування України в європейське співтовариство потребують
також інтегрування вітчизняної юридичної системи в європейське право і зумовлюють рецепцію низки понять та конструкцій, змістовою основою яких є
західноєвропейський юснатуралізм як особливий спосіб осмислення правової
реальності (верховенство права, права людини, розумність, розсудливість,
пропорційність тощо)22.
На думку ряду українських вчених, сучасні тенденції у зміні об’єкта й,
відповідно, предмета загальнотеоретичної юриспруденції обумовлюють питання про стан її методології та визначають основні напрямки вітчизняної правової науки. До таких тенденцій належать передусім глобалізація, деформалізація та антропологізація23.
Основні тенденції сучасного етапу розвитку суспільства пов’язані, перш за
все, з процесами глобалізації – всесвітнім процесом, що об’єднує національні
утворення в єдину світову систему. Глобалізація передбачає зближення
національних правових систем, створення єдиних правових стандартів, які мають першоджерелом насамперед сферу прав людини.
Процес деформалізації закономірно зумовлений реальними потребами перехідного стану, в якому перебуває нині Україна, зокрема необхідністю забезпечити підвищену динамічність, рухливість, гнучкість державно-юридичних
інституцій, їх здатність швидко реагувати на соціальні зміни, пристосовуватися до них.
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Стосовно антропологізації як сучасного напрямку досліджень філософського праворозуміння розвитку правової науки в Україні необхідно відзначити
підвищену зацікавленість до вивчення закономірно стей виникнення,
функціонування й розвитку загальносоціальних прав, свобод і обов’язків людини та, як наслідок, становлення основ загальної теорії прав людини як неодмінного підрозділу, а тепер, навіть концептуального ядра вітчизняної загальної теорії права та держави24.
Як підсумок можна констатувати, що в сучасному українському правознавстві поширюється філософське розуміння права, що пов’язується з такими
цінностями, як свобода, рівність, справедливість, права та свободи людини.
Всі ці філософсько-ціннісні виміри права мають не тільки теоретичне, а й
практичне значення. В Україні вони утверджують дуже важливий в даний час
принцип верховенства права, що є виразом загальнолюдських цінностей та
проявом розвитку правової культури суспільства.
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принципы международного права становятся нормами национального права. В статье
произведен анализ и определены особенности юридического механизма взаимодействия
норм международного и национального права в современных условиях. Рассмотрена
возможность и реальное участие международно-правовых норм в национальном
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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 modern world. It describes the opportunity and the real part of the international law norms in
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На нинішньому етапі правового розвитку людства правовий механізм
взаємодії міжнародних та національних правових систем є об’єктивно необхідним, оскільки сприяє сумісності різних за типологічними та іншими озна-
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ками правових систем та здатності їх взаємодіяти між собою. Кожний такий
механізм у межах своїх завдань сприяє скороченню відставання ряду
національних правових систем від сучасних надбань і вимог правового розвитку людської цивілізації.
Сьогодні очевидним стає той факт, що життєво важливі для людства проблеми успішно вирішуються лише зусиллям усіх держав і народів1. Розширення простору взаємодії національних правових систем та міжнародно-правових
систем між собою потребують ефективних правових засобів, які сприяли б
гармонійному функціонуванню вказаних систем у сучасному правовому просторі. Проблеми взаємодії та взаємозв`язку норм міжнародного та національного права потребують теоретичного забезпечення, розробки відповідних наукових концепцій, орієнтирів та понять.
Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці вітчизняних
та зарубіжних вчених у галузі загальної теорії права і теорії міжнародного права М. І. Абдулаєва, Т.Ф. Аксуріна, С.С. Алексєєва, Є.М. Аметистова, І.І. Лукашука, Э.Г. Лук`янова, А.А. Лунца, А.М. Колодія, Н.М. Оніщенко, В.П. Поповича, П.М. Рабіновича, Г.І. Фулей та ін.
За останні роки захищено ряд дисертацій які містять науковий аналіз окремих елементів співвідношення норм міжнародного та національного права.
Взаємозв`язок норм міжнародного та національного права визначено як
складну історично-сформовану, відносно стійку систему співвідношення
взаємовпливу та взаємозалежності різнопорядкових правил суспільно значущої поведінки суб`єктів права. До сучасного міжнародного права взаємовплив
та взаємозалежність між нормами цих двох систем права були мінімальними.
В сучасних умовах відбувається зменшення обсягу понять, у результаті чого
збільшується його зміст, формуються видові або конкретні поняття такі як,
«норма національного права», «принципи національного права», «регіональна
правова система».
Але на сьогоднішній день в Україні, як і в минулому, робота з упорядкуванням законів і нормативно-правових актів є слабкою і недостатньо ефективною.
Це пояснюється тим, що правотворча практика носить неузгоджений, нестабільний характер. Нормативно-правова база – є одним із основних засобів
для вдалого управління державними справами і від ефективності законодавства залежить соціально-економічний розвиток та добробут громадян. Закон є
ефективним та якісним, якщо він відповідає суспільним потребам і реально регулює суспільні відносини відповідно до поставленої при його прийняті мети2.
Однією з актуальних проблем є використання загальновизнаних принципів
і норм міжнародного права національними судами. Загальновизнані принципи
і норми міжнародного права можуть застосовуватися судами у разі суперечності між нормами національного права, а також коли одне і теж питання в
цілому однаково регулюється і національним законодавством і загальновизнаними нормами міжнародного права.
Основними способами впливу норм міжнародного права на норми національного права є відсилання, рецепція та трансформація. Відсилання являє
собою приклад колізійної норми, що складається з обсягу та прив`язки і без-
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посередньо не містить правил поведінки (диспозиції). Розрізняються два
основні види відсилок – загальна та спеціальна.
При рецепції міжнародно-правова норма дослівно відтворюється в акті
національного законодавства.
Рецепція – це, перш за все, сприйняття, визнання і схвалення національною
правовою системою норм і принципів наднаціонального права, спрямовані на
універсалізацію останнього. Прикладом рецепції є закріплення на національному рівні нормативно-правових приписів щодо прав та свобод людини та громадянина, що містяться в основних міжнародно-правових актах.
Трансформація – це об`єктивне явище, що виражається в різних способах
здійснення міжнародних зобов`язань держави через видання нею нормативноправових актів. Розрізняють два види трансформації: загальна (генеральна)
трансформація та спеціальна (індивідуальна) трансформація. У науці іноді
також виокремлюють пряму й опосередковану трансформацію. Так, на думку
І.І. Лукашука, при прямій трансформації правила договору породжують тотожні правила в національному праві в силу самого акта ратифікації або іншого виду прийняття договору. Такий вид трансформації іноді називають інкорпорацією або включенням.
Таким чином, сьогодні широко визнаються можливість і реальна участь
міжнародно-правових норм у національному правозастосуванні, у регулюванні певних національних правовідносин. Деякі автори виокремлюють такі
спо соби впливу норм міжнародного права на національне право: гармонізацію, уніфікацію, стандартизацію, імплементацію, адаптацію та як кінцевий результат – універсалізацію. Ці способи часто використовуються науковцями, однак є вже застарілими для сучасної держави. Такі способи впливу
норм міжнародного права на національне право є кінцевим результатом впливу, а не процесом.
В умовах глобалізації на зміну примату національного права фактично
прийшов примат міжнародного права. Якщо раніше участь національних держав у формуванні міжнародного права була більш визначною, то в сучасних
умовах державам частіше доводиться зважати на норми міжнародного права,
що вже прийняті3.
В українському законодавстві питання співвідношення між національним і
міжнародним правом певною мірою регулюється Конституцією 1996 року.
Водночас слід наголосити на тому, що в Конституції України йдеться не про
міжнародне право в цілому, а лише про таке його джерело, як міжнародний договір. До того ж йдеться не про всі види міжнародного договору, а лише про
такі договори, які потребують згоди на обов’язковість із боку Верховної Ради
України. Між національним і міжнародним правом існують тісний
взаємозв’язок і взаємодія. Міжнародне право акумулює досягнення національних систем права. За структурою міжнародне право наближається до їх структури (поділ на дві підсистеми – приватну і публічну, наявність галузей права –
міжнародне економічне, космічне, повітряне, морське, гуманітарне тощо), що
свідчить про вплив національного права на міжнародне право.
Міжнародне право (у формі міжнародно-правового договору) є одним із
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юридичних джерел національного права, допускає пряме „входження” норм
міжнародного публічного і приватного права в конституційне, цивільне,
кримінально-виконавче тощо.
Яскравим прикладом впливу норм національного права на норми міжнародного права є скасування рабства. Ще одним із прикладів впливу норм
національного права на норми міжнародного права є впровадження закріплення на міжнародному рівні права на свободу совісті та віросповідання, яке є одним із фундаментальних прав, що закріплені в усіх міжнародних документах,
які містять перелік прав людини. Починаючі з другої половини ХХ ст. відбувалось активне формування міжнародної судової та квазі-судової практики захисту цього права, що надало його змісту певної динаміки.
Науковці виокремлюють такі види колізій, що виникають у процесі
взаємодії міжнародного та національного права: колізії між нормами
національного та нормами міжнародного права; колізії між міжнародно-звичаєвими нормами, включаючи загальноприйняті принципи і норми міжнародного права, вираженими ззовні у формі міжнародного звичаю, та нормами
національного законодавства; колізії між міжнародно-правовими нормами та
актами їх тлумачення тощо. Імплементація як процес виконання державою
міжнародно-правових норм відбувається на стадії нормотворчості, на стадії
реалізації, у тому числі застосування права. Колізії між нормами міжнародного права та нормами національного законодавства є лише одним із видів юридичних колізій, що виникають у процесі взаємодії міжнародного та національного права. Специфіка розв’язання питання співвідношення норм міжнародного та національного права в українській державі – включення до нормативної
системи певних міжнародних норм, що застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства – визначає першочерговість
дослідження, насамперед, колізій між нормами національного законодавства і
нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, які слід віднести до колізій у законодавстві, тому що застосування норм міжнародного права, згода на обов’язковість яких для України надана іншим, ніж парламент, органом, не можуть безпосередньо конфліктувати
під час правозастосування з нормами національного законодавства, оскільки
безпосереднє застосування таких міжнародних норм в Україні є неконституційним. Тому у цьому разі скоріше йдеться про вирішення колізій у контексті приведення національних нормативно-правових актів у відповідність до
зобов’язань, взятих Україною за такими міжнародними нормами права з метою їх належної реалізації. Існування колізій між нормами міжнародного та
нормами національного права існують в законодавстві будь-якої держави. Однак, саме їх кількість та наявність обґрунтованих шляхів подолання колізій і
свідчить про рівень ефективності національного законодавства.
Нинішній період розвитку української правової системи пов`язаний як з
удосконаленням основних ознак континентального права, так і з формуванням
способів зближення її з європейськими міжнародними правовими системами,
про що свідчить зростання значення міжнародно-правових договорів у системі
джерел права. Згідно Конституції України національне законодавство приво-
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диться у відповідність до конституційних положень, європейських міжнародних стандартів4.
У зв’язку з цим постійним завданням держави залишається підвищення
якості правових рішень, зниження до мінімуму кількості неефективних нормативних актів.
Однак далеко не всі нормативно-правові акти в Україні відповідають вимогам життя, а в процесі їх розробки ще недостатньо враховуються економічні,
соціальні, політичні, демографічні та інші чинники. Не завжди прогнозуються
і наслідки таких нормативно-правових актів. Однією із причин повільного реформування суспільства є відставання системи законодавства від його потреб.
Українські законодавці ще недостатньо засвоїли істину про те, що кожна помилка нормотворців в умовах перехідного суспільства тягне за собою невиправдані матеріальні втрати, порушення інтересів громадян. Відтак ефективне
впровадження та укорінення нових правових норм на всіх рівнях української
правової системи – або ж справа майбутнього, за умови збереження нинішніх
умов, або ж вона безпосередньо залежатиме від якісного реформування нормативної складової правової системи з урахуванням наявного європейського
досвіду.
Сьогодні відбувається процес посилення ролі міжнародного права та звуження меж регулювання в рамках національної держави, норми і принципи
міжнародного права стають нормами національного права.
Основним напрямком трансформації національної правової системи є зростання впливу міжнародного права на національне право і універсалізація
національного права. Національне право може впливати на міжнародне право
через: використання суверенних прав держави для впливу на створення норм
міжнародного права; участь у створені структур і організацій, діючих у міжнародному праві; вплив на створення інститутів і галузей, у чомусь відповідних
нормам національного права; свої стійкі правові потреби. У разі, якщо у
більшості учасників міжнародних відносин вони є схожими, виникає загальний інтерес, в результаті чого відбувається міжнародне укрупнення предметів
національного регулювання5.
Невід`ємним елементом механізму взаємодії як на національному, так і на
міжнародному рівні, є національні органи, зарубіжні органи держави міжнародні органи, які беруть учать у процесі взаємодії.
Не можна також забувати про головний напрямок нашої зовнішньої політики – європейську та євроатлантичну інтеграцію, яка передбачає не тільки виведення чинного законодавства на новий рівень демократичності, але й гармонізацію його із правом Європейського Союзу, яке серед різновидів своїх
джерел має також судовий прецедент. Це означає, що Україна має трансформувати свою правову систему таким чином, щоб майбутня інкорпорація норм, що
складають судовий прецедент права ЄС, відбувалася б оперативно та не порушуючи загальних засад національної правової системи, в якій наразі судовий
прецедент не є джерелом права.
Однак, процес адаптації повинен охоплювати всю розгалужену систему
національних нормативних правових актів і не оминати сферу їх застосування.
Європейська інтеграція виявляється також неможливою за відсутності умов
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реформування адміністративних структур, що сприяють ефективному пристосуванню правового надбання Європейського співтовариства. Цей процес ще
ускладнюється тим, що стандарти ЄС (з огляду на зміст поняття «acquil
communautaire») мають динамічний характер і відзначаються тенденцією до
постійного розширення6.
Повноцінну і широкомасштабну інтеграцію України у єдиний правовий та
економічний простір Європи може дати лише якісне законодавче забезпечення
інтеграційних процесів. Згідно із взятими на себе зобов’язаннями Україна фактично, повинна створити нове законодавство, яке б відповідало вимогам Європейського співтовариства.
Сьогодення вимагає синхронізації законодавчих реформ – приймаючи нове
законодавство, необхідно переглядати його суть. Тобто не просто копіювати запозичувані правові конституції, поняття, принципи регулювання правовідносин, а використовувати увесь цей масив з обов’язковим його адаптуванням7 до
особливостей української правової, економічної, соціальної сфери, культурних
та історичних надбань нашої держави. Автор також вважає, що вивчення
досвіду країн, що пройшли шлях інтеграції до ЄС і зараз є повноправними
членами Європейського співтовариства за належної уваги і наполегливої праці
з боку України дасть можливість подолання проблем і труднощів у сфері адаптації національного законодавства із значно меншими витратами та протягом
меншого часу порівняно із країнами, досвід яких вивчаємо8.
Порівнюючи правові механізми взаємодії правових систем Ради Європи,
Європейського Союзу з національними правовими системами, можна зробити
висновок, що на поточному етапі формування та розвитку Європейського правового простору обидва механізми взаємодії є об’єктивно необхідними, через
те, що вони сприяють сумісності різних правових систем Європи та здатності
їх взаємодіяти між собою. Кожна з них по-своєму, в межах своїх завдань,
сприяє скороченню відставання правових систем низки держав-учасниць від
сучасних потреб і вимог правого розвитку людської цивілізації.
Правовий механізм взаємодії права Європейського союзу з національними
правовими системами, як відзначає Л.А. Луць9, є тільки ефективним, оскільки
він не просто сприяє зближенню, а й забезпечує інтернаціоналізацію правового регулювання, гармонізацію правових систем, їх збалансованість у межах
відповідного правового простору.
Сучасний етап генезису людського суспільства потребує з’ясування не
тільки відмінних, а й спільних ознак національних та міждержавних правових
систем, виявлення можливостей їх взаємодії, створення ефективного правового механізму, який сприяв би їх зближенню. Сьогодні все більша кількість
норм міжнародного права інкорпорується внутрішньодержавним правом, поряд із тенденцією до конституціоналізації міжнародного права прослідковується конституціоналізація зовнішньої політики держав; зміни у міждержавних правових системах впливають на національні правові системи.
Таким чином, виходячи з усього комплексу поглядів та проблем щодо правового механізму взаємодії норм міжнародного та норм національного права
можемо сформулювати наступні висновки.
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Характер взаємодії міжнародного права, права різних держав є складним і
обопільним. З одного боку, держави учасниці найвпливовіших міжнародних
організацій формують визначальні принципи та норми міжнародного права,
керуючись при цьому здобутками у сфері правового регулювання своїх країн,
з іншого, норми міжнародного права, набувши силу через систему своїх джерел, стають обов’язковими та більш пріоритетними, вищими за юридичною
силою ніж норми національного права. Крім того, правові системи різних держав в рамках тісної взаємодії між собою на підставі відповідних договорів також зазнають взаємного впливу, проходячи різні форми уніфікації норм свого
національного права. Тому не можна не зважувати на такі зв’язки і слід виходити при їх оцінюванні з глибинної сутності права та його ролі на сучасному
етапі розвитку людського суспільства.
Відносно ж питання, що стосується підходів до застосування норм міжнародного права у межах національних правових систем, то тут неможна, на нашу думку, припускати того, щоб право міжнародне ігнорувалося, чи визнавалося нижчим за юридичною силою від права національного, адже вплив
міжнародного права на національні правові системи, у випадку його пріоритетності, дає можливість зблизити законодавство багатьох країн, сформувати
спільне (загальне – на рівні принципів права, або, навіть, на рівні конкретних
норм та інститутів права) бачення у питаннях правового регулювання, що, в
свою чергу, може сприяти досягненню самої сутності права як регулятора
суспільних відносин – миру, законності та правопорядку, матеріального достатку тощо. Таким чином, міжнародне право носить, окрім нормативного,
йще позитивний соціальний міжнародний характер.
Україна як демократична держава, яка прагне стати повноцінним членом
Європейського співтовариства та євроатлантичних структур, здобути членство
у провідних міжнародних організаціях, визнає пріоритет норм міжнародного
права над внутрішнім законодавством, що є значним кроком у напрямку реалізації зазначених прагнень.
Але конституційно проголошений принцип лише закладає загальні підвалини під формування вітчизняного правового механізму взаємодії української
правової системи та норм міжнародного права, правових систем інших країн.
Рівень нормотивізації цього аспекту правового регулювання в нашій державі
ще залишає багато прогалин, тому слід провести якісну та разом із цим оперативну правотворчу роботу щодо цього, адже від неї залежатиме не тільки
справжній рівень демократії в нашій державі, але й ступінь інтегрованості
України до світового співтовариства загалом та європейського зокрема.
В першу чергу має бути проведена робота з визначення юридичної сили
різних міжнародно-публічних нормативних актів, тому що чинна вітчизняна
система вже містить досить багато міжнародних договорів різного рівня і потребує відповідної нормотивізації з боку законодавчого органу країни. На нашу думку, було б доцільно розробити і прийняти кодекс міжнародного права,
який би мав побудовану за пандектним принципом структуру: загальна частина містила б основи взаємодії національного права з правом міжнародним, іноземним. Особлива ж частина цього кодексу визначала особливості набуття
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нормами останніх юридичної сили залежно від характеру міжнародних правовідносин (публічного чи приватного) та залежно від компетенції відповідних національних органів державної влади та управління.
Окремо хотілося б звернути увагу на потребу реформування джерел права
вітчизняної правової системи, виходячи із об’єктивних потреб, які склалися на
сучасному етапі розвитку України та її головного зовнішньополітичного курсу. Йдеться про гармонізацію національної правової системи з таким джерелом міжнародного та іноземного права як судовий прецедент. У цьому питанні
Україна має зробити певні кроки, які також повинні бути відображені у вітчизняному законодавстві. На нашу думку, має бути створено спеціалізований державний орган, який би займався питаннями розробки проектів законів, інших
видів нормативних актів національної правової системи, яка передбачала б
гнучку інкорпорацію норм прецедентного права у внутрішнє законодавство,
зберігаючи при цьому усталені традиції нормотворення нашої держави. Крім
того, цей орган займався б також проведенням експертних оцінок міжнародних та міждержавних нормативних актів щодо їх відповідності внутрішньому
законодавству та випрацюванням механізмів їх легітимації.
На сучасному етапі свого розвитку Україна наближує своє законодавство
до європейського на різних рівнях: через приєднання до багатосторонніх
міжнародних конвенцій, виконання зобов`язань, що випливають із членства в
міжнародних організаціях, а також в ході підготовчої роботи до вступу в такі
організації; у рамках регіональних угод, наприклад, угод країн Чорноморського басейну, проведення робіт щодо гармонізації з орієнтацією на окремі блоки.
Лише завдяки виваженим, науково обґрунтованим законам, які відображають інтереси людей, та ефективному механізму запровадження їх у життя
можна досягти динамічного розвитку держави й суспільства. Необхідно також,
щоб законотворча робота здійснювалась системно й комплексно, аби правове
регулювання тих чи інших відносин мало завершений вигляд, врахувало різноманітні соціальні чинники та інтереси. Прийняття кодексів і законів, нехай на
перший погляд і досконалих, але не забезпечених механізмами їх реалізації, не
погоджених з усією системою законодавства або чинними законами, не тільки
робить неможливою ефективну реалізацію законів на практиці, а й підриває
віру в них.
Правові норми не можуть не враховувати природних фактів і повинні пристосовуватися до них. Якщо з`ясовується, наприклад, що певні схеми поведінки обов`язково закладені в «біологічній програмі» людей і встановлюють
жорсткі межі «пластичності» людської поведінки, то тим самим обмежують і
регулятивні можливості права. Отже, реалії визначають і обмежують дії правових норм. Можливість добровільного підпорядкування нормам тим вища,
чим більше право узгоджується з реальними біологічними задатками і природними потребами людей. «Чим більше право буде співзвучне природним диспозиціям поведінки людей, тим більше буде вірогідність добровільного підпорядкування правовим нормам. Але це зовсім не означає, що право завжди поконформістському підтримує природні схильності людини. В умовах розвиненого суспільства природні схильності людини можуть діяти дисфункціонально і тоді підлягають культурному оформленню і коригуванню. Не тільки нор-
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мативного збагачення, а й нормативного коригування вимагають схильності
поведінки суб`єкта у розвиненому суспільстві, де вони виглядають пережитками і, таким чином, є дисфункціональними»10.
Норма національного та міжнародного права буде ефективною та дієвою
лише в тому випадку, якщо вона буде адекватно відображати об’єктивну існуючу реальність, стан міждержавного співробітництва та закономірності її
взаємодії і тенденції їх розвитку. Існує пряма залежність між правильним
пізнанням сукупності об’єктивних, суб’єктивних, юридичних факторів і
суспільних відносин, що потребують правового регулювання та дієвість у подальшому норм національного і міжнародного права.
Взаємодія пізнавальної діяльності на національному та міжнародному
рівнях передбачає взаємовплив, який полягає в тому, що сформовані національні потреби набувають форм правового закріплення на національному рівні
і, таким чином, визначають правову позицію держави і її поведінку на міжнародній арені в процесі формування норм міжнародного права.
З наведеного випливає, що кожна буква закону повинна відповідати духові
справедливості, тобто духові права. Тоді у нашому суспільстві буде створено
умови, що дадуть можливість людині здійснити її природні права, сприятимуть формуванню суспільної правосвідомості гуманістичного характеру, що
слугуватиме інтеграції Українського суспільства до Європейського союзу11.
Слід врахувати те, що укладання нової базової угоди між Україною та ЄС
вимагатиме розробки оновленої загальнодержавної стратегії, що визначить
перспективи і напрямки подальшого наближення вітчизняного законодавства
до правових стандартів ЄС, а також національної програми з гармонізації, яка
передбачить поетапні кроки у проведенні цього процесу.
Необхідні заходи із забезпечення процесу гармонізації створять підґрунтя
для послідовного планування розвитку національного законодавства у напрямку зближення з правовими стандартами ЄС. Вбачається також, що ефективність заходів із гармонізації національного права з правом ЄС збільшилася б
завдяки впровадженню процедур контролю над правотворчим процесом з
метою визначення відповідності проектів законодавчих та підзаконних актів
правовим стандартам ЄС ще до того, як вони будуть ухвалені та наберуть чинності. Важливого значення для вдосконалення процесу правової гармонізації
набуває управління цим процесом, яке, у світлі майбутньої Угоди про асоціацію також потребуватиме певних внутрішніх інституційних змін12.
1. Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи. Реалії та
перспективи: Монографія / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2011. – С. 128. 2. Плавич С.В. Удосконалення і розвиток законодавства України в умовах трансформації суспільства // Проблеми державотворення і правотворення в умовах модернізації України. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 20-й річниці незалежності України. Відп. ред. доктор політ. наук В.П. Горбатенко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2011. – С. 150-151. 3. Іванченко О.М. Співвідношення норм міжнародного і національного права. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса. – 2011. – С. 12. 4. Теоретико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної
України. Наукові записки / Відп. ред. В.П. Горбатенко. – К.: Інститут держави і права
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в системе категорий современного конституционного и муниципального права. Выделяются элементы современного муниципализма и раскрывается их сущность в контексте идей, заложенных в Конституции Украины. Проанализирован процесс развития
законодательства о местном самоуправлении в Украине с позиции принципов классического муниципализма.
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Еволюція демократичної державності в сучасному світі переконливо
підтверджує, що до абсолютних цінностей конституційного рівня належить
муніципалізм – система муніципальних ідей та фундаментальних принципів
місцевого самоврядування, порядок його організації та функціонування, сукупність інститутів, що забезпечують реалізацію і захист прав і свобод особи
на локальному рівні, а також механізми, які традиційно використовуються з
метою обмеження державної влади.
Муніципалізм оцінюється як історично еволюційний і закономірний етап
лібералізації та демократизації суспільно-політичного життя цивілізованих
держав, що детермінується об’єктивними потребами розвитку соціуму і необхідністю вироблення гарантій соціального функціонування. Це об’єктивно
необхідний процес функціонування цивілізованих демократичних держав на
основі принципів верховенства права і визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю. У цьому аспекті і варто розуміти зафіксований у
Європейській Хартії про місцеве самоврядування мотив її прийняття: «Охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим
внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади».
Муніципалізм як теорія і практика становлення та розвитку місцевого самоврядування – іманентного атрибуту конституційної демократичної держави
і громадянського суспільства – належить до тих фундаментальних цінностей
світової цивілізації, які вироблялися людством протягом усього його розвитку.
Теоретичні витоки сучасного муніципалізму закладені в юридико-правових, філософських, історичних, культурологічних поглядах на місцеве самоврядування мислителів минулого. З часом вони збагачувалися, наповнювалися
новим змістом, перманентно розвивалися, відображаючи реалії сучасності. По
суті, йдеться не лише про виникнення, становлення та реалізацію у муніципальному будівництві відповідних соціальних ідей та наукових теорій про походження місцевого самоврядування, а й в цілому про процес формування
муніципального праворозуміння та його основних типів. Адже ідея місцевого
самоврядування виконує особливі пізнавальні функції. Вона дає первинні
знання про місцеве самоврядування, відображає те істотне, що притаманне
цьому інститутові в різні конкретно-історичні періоди, є характерним та особливим для країн, які його визнають. Тобто в ідеях віддзеркалюються загальні
та особливі елементи будь-якої моделі місцевого самоврядування в їх динаміці. Саме в еволюційному аспекті – через генезис сутнісних властивостей
муніципальної влади, взаємопов’язаність змін у її природі залежно від процесів диференціації та інтеграції, а також історично сформованої організації
суспільства – можна оптимально концептуалізувати місцеве самоврядування
та сформувати цілісну теорію сучасного муніципального права.
З огляду на вказане актуалізується проблематика становлення, розвитку та
реалізації законодавства про місцеве самоврядування в Україні з позицій фундаментальних засад сучасного муніципалізму.
Теоретичні та прикладні проблеми становлення, розвитку та реалізації законодавства про місцеве самоврядування в Україні знайшли своє висвітлення
у працях таких вітчизняних науковців, як М. О. Баймуратов, В. І. Борденюк,

148

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

І. П. Бутко, В. М. Кампо, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, А. Р. Крусян,
П. М. Любченко, Н. В. Мішина, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, О. В. Прієшкіна,
М. О. Пухтинський та ін.
Місцеве самоврядування як принципово нова система організації публічної влади на місцях є одним з тих атрибутів сучасного конституціоналізму та
соціально-правової демократичної державності, що у контексті європейського
вектору розвитку Української держави вимагає свого всебічного конституювання та інституціоналізації на принципах гуманізму, людського виміру влади
та верховенства права. Адже визнання державою інститутів місцевого самоврядування стало гаслом реформаторських дій усіх без винятку постсоціалістичних держав Європи, у тому числі й України. Фундаментальними
принципами проведення сучасних реформ проголошується децентралізація
публічної влади та субсидіарність у наданні публічних послуг.
Саме тому, на наш погляд, визнання на конституційному рівні як одного з
ключових принципів конституційного ладу та сучасного конституціоналізму
інституту місцевого самоврядування стало як конституційно-легальним
підтвердженням того, що одним з концептуальних орієнтирів на шляху до формування в Україні соціально-правової та демократичної державності мають
стати ідейні засади класичного муніципалізму, так і конституційним обов’язком держави всебічно гарантувати місцеве самоврядування та муніципальні
права особи.
Незважаючи на колосальний науковий інтерес до питань місцевого самоврядування в сучасній Україні, проблематика генезису законодавства України
про місцеве самоврядування з позиції принципів класичного муніципалізму,
його сутності, змісту та системи залишається майже не дослідженою у вітчизняній юридичній науці.
Сучасний етап розвитку інститутів муніципалізму в Україні обумовлений
істотними змінами у механізмі конституційно-правового регулювання
суспільних відносин та якісним оновленням системи, структури й змісту конституційного і муніципального права. На наш погляд, сутність і зміст класичного муніципалізму необхідно розглядати й розуміти з різних позицій, зокрема аксіологічної, гносеологічної (епістемологічної), онтологічної, вітальної,
цивілізаційної, праксеологічної, функціональної, організаційної, комунікативної, конститутивної, дефінітивної тощо1.
Колосальне значення у процесах становлення класичного муніципалізму у
будь-якій державі відіграє дієве законодавство про місцеве самоврядування.
Адже саме на муніципальному рівні не лише «локалізується» влада народу та
відбувається децентралізація публічної влади, результатом чого і є формування муніципальної влади – публічної влади територіальної громади. На муніципальному рівні реалізується ідея індивідуалізації владних відносин, коли останні виступають своєрідним сумарним вираженням політичної та економічної влади населення, здійснення індивідуальних та колективних прав і
свобод особи за місцем проживання, що є своєрідним «детектором» демократичності держави й суспільства.
На цьому рівні реалізації публічної влади відбувається також діалектичне
поєднання волі і дій законодавця з конкретними інтересами місцевого населен-
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ня, яке стає не лише первинним суб’єктом локальних конституційно-правових
відносин, а й основним суб’єктом управлінських, адміністративно-правових
відносин, а також приватних, цивільно-правових відносин, що є однією з характерних рис місцевого самоврядування. У зв’язку з цим варто підтримати
позицію, згідно з якою єдиним шляхом здійснення людиною публічної діяльності у рамках будь-якого співтовариства (за обов’язковості нормативного регулювання подібної поведінки) є реалізація наявних у неї прав і свобод. Через
сукупність суб’єктивних прав і свобод можна розглянути весь спектр відносин, що виникають у процесі спільної діяльності людей2.
Теоретичні засади сучасного муніципалізму мають істотний вплив не
тільки на становлення вітчизняної муніципальної науки, а й на муніципальне
будівництво нашої країни, слугуючи своєрідним інтегруючим орієнтиром правової ідеології. Зокрема, вони істотно вплинули на зміст низки ключових законів про місцеве самоврядування, відповідних положень Конституції України
1996 р. і відіграють вагоме значення у процесі сучасних законопроектних
робіт, які стосуються можливих змін до чинної Конституції або пропозицій до
нової Конституції України щодо місцевого самоврядування.
На наш погляд, є пряма залежність між різними муніципальними концепціями та сучасним муніципальним будівництвом, розвиток якого значною
мірою пов’язаний із Законом СРСР «Про загальні засади місцевого самоврядування та місцевого господарства»3, який концептуально виходив із необхідності забезпечити можливість вирішальної участі у самоврядуванні населення, верховенство представницького органу – ради. Розподілу представницької та виконавчої влади як самостійних гілок територіального самоврядування не було. Характерною особливістю цього Закону стало визнання необхідності забезпечення економічної незалежності та самостійності органів
місцевого самоврядування. Розвиток місцевого господарства пов’язувався із
наявністю комунальної власності, широкими бюджетними правами. По суті,
це був перший документ про місцеве самоврядування у сучасному значенні
цього поняття, який концептуально виходив із державної природи місцевого
самоврядування. Місцеві ради залишалися органами державної влади, але кардинальним чином змінювалися відносини місцевих рад із вищестоящими органами, в основу яких було покладено відмову від командно-адміністративних
методів.
Ретроспективний аналіз розвитку місцевого самоврядування в конституційній та політичній системі України останнього десятиріччя ХХ – початку
ХХІ ст. вказує на те, що історично першим етапом пострадянської еволюції
стала, власне кажучи, його радянсько-муніципальна модель (1990–1992 рр.),
яка характеризувалася пануванням комуністичної партії в органах самоврядування, які в реальному житті залишалися державними структурами, здійснюючи, умовно кажучи, «квазісамоврядування» і навіть офіційно йменувалися
«державними органами місцевого самоврядування». Закон УРСР 1990 р.4, на
думку більшості експертів, був перехідним актом, своєрідним компромісом
між радянською і децентралізованою моделями організації публічної влади.
Його прийняття не привело (і не могло привести) до повної децентралізації
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влади, а компромісний характер цього Закону стосувався, зокрема, статусу
місцевих рад, які визначалися як представницькі органи державної влади, що
свідчить про збереження ієрархії рад. Тобто за деякими зовнішніми атрибутами державної концепції місцевого самоврядування фактично зберігалася його
радянська сутність.
Нова редакція Закону «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве та
регіональне самоврядування в Україні»5 закріплювала місцеве самоврядування як основу демократичного устрою влади в Україні. По суті, це фактично означало повну відмову від радянської моделі територіальної організації влади,
хоча на конституційному рівні вона ще продовжувала існувати (на той час в
Україні діяла Конституція УРСР 1978 р.).
Однак ці, хоча і повільні, спроби демократизації місцевого життя та
політичної системи на принципах класичних теорій місцевого самоврядування наштовхнулися на потужний опір пострадянської номенклатурної системи.
Окремі політичні сили ще на початку 1994 р. намагалися провести адміністративну і муніципальну контрреформу, яка мала на меті повернути Україну майже до класичної радянської організації місцевої влади за схемою: місцеві
ради – виконкоми на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу.
Навіть саме найменування Закону «Про формування місцевих органів влади та
самоврядування» від 3 лютого 1994 р.6 дозволяє зробити висновок, що держава, проявляючи до місцевого самоврядування підвищений інтерес та довіру,
трансформує його в органи державної влади на місцях, делегуючи на обласний, районний та міський рівень функції державної влади.
Закон «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про формування місцевих органів влади та самоврядування»7 забирав у місцевого самоврядування функції державної влади, визнавши таким чином публічно-владну самостійність місцевого самоврядування, але делегував представницьким органам самоврядування та їх виконавчим комітетам, у порядку та межах, передбачених і визначених законом, функції та повноваження державної виконавчої
влади та наділив їх власною компетенцією, у межах якої дозволив їм діяти самостійно. У даному випадку істотний вплив на профільне законодавство мали
ключові ідеї державної теорії місцевого самоврядування.
На цьому етапі (1995–1997 рр.) варто відзначити і позитивні демократичні
кроки держави, які, незважаючи на посилення контролю виконавчої влади за
місцевим самоврядуванням, обмеження місцевих фінансів тощо, дозволили
дещо стабілізувати систему місцевого самоврядування і вивести її зі стану
перманентної політичної кризи, в якій перебувала політична система
суспільства. Прийняття Конституції України, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»8 та ратифікація Європейської хартії про місцеве самоврядування9 значною мірою сприяли запровадженню лібералізованої моделі місцевого самоврядування, визнанню прав територіальних громад на самоврядування, що створило певні правові межі інституціоналізації муніципальної влади
як самостійного виду публічної влади в Україні.
Так, наприклад, статтею 7 Конституції в Україні «визнається» місцеве самоврядування, що зводить даний інститут у ранг природного права тери-
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торіальної громади, а якщо взяти за основу статтею 140 Основного Закону України, в якій йдеться про територіальну громаду як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, то можна дійти висновку, що вибір у нашій країні було
зроблено на користь громадівської теорії. Про це ж свідчить і той факт, що
місцеве самоврядування здебільшого самостійно вирішує питання місцевого
значення та зосереджується лише в селах, селищах та містах як «природних»
населених пунктах, а населення районів та областей не визнається самостійним суб’єктом місцевого самоврядування. Однак ці норми і досі залишаються декларацією; динаміки, механізму функціонування територіальних
громад, умов для формування дієздатного місцевого самоврядування, а отже,
й розвитку муніципальної влади, на жаль, створити не вдалося.
Водночас чимало важливих положень чинного законодавства України про
місцеве самоврядування написано у дусі державної теорії. Так, якщо у Конституції територіальна громада фіксується як первинний суб’єкт муніципальної
влади, то в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплюється фактична конкуренція суб’єктів локальної демократії: якщо територіальна громада буде нездатною здійснювати своє право на місцеве самоврядування (хто це
буде визначати, залишається невідомим), то воно буде здійснюватися під
відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Така законодавча можливість фактично нівелює конституційне право територіальної
громади на самостійне здійснення місцевого самоврядування, фактично усуває її на другий план у вирішенні питань місцевого значення. Отже, класичні
принципи громадівської моделі муніципальної демократії та сучасного
муніципалізму у Законі проігноровано й переведено у площину державної теорії місцевого самоврядування. За формально-атрибутивним збереженням територіальної громади як «первинного суб’єкта місцевого самоврядування»
криється функціональний пріоритет органів місцевого самоврядування.
Такі централістські тенденції свідчать не тільки про тотальну державну недовіру територіальній громаді, а й про намагання держави модернізувати природу місцевого самоврядування через інститути виконавчих органів місцевого
самоврядування та служби в них, перетворивши його на додатковий (державний за змістом діяльності) елемент свого апарату.
У цьому аспекті концептуального бачення курсу на формування громадівської моделі місцевого самоврядування, закладеної у Конституції України, фактично не досягнуто. У цьому плані Україна є яскравим негативним
прикладом ігнорування як позитивного зарубіжного досвіду муніципального
будівництва, так і концептуальних засад демократії, втілених в основних теоріях місцевого самоврядування. Сучасна законодавча модель місцевого самоврядування, яка за роки незалежності сформувалася в Україні, є внутрішньо
суперечливою та неузгодженою, як з позиції законодавчої регламентації та
практики своєї організації та функціонування, так і концептуально, з погляду
класичних моделей і теорій муніципального права.
Слід констатувати, що держава й досі підтримує життя цієї моделі, використовуючи у своїх цілях ті чи інші її прояви, у тому числі й концептуально-теоретичне обґрунтування державновладних засад муніципальної влади. Під
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впливом цих ідей у сучасних реформаторських ініціативах рельєфно проглядається чергова спроба під прикриттям цінностей демократії та свободи, реалізації інтересів населення, об’єднаного територіальною спільнотою, побудувати таку систему взаємозв’язку територіальних громад і держави, яка б забезпечувала б державну єдність не на балансі централізму та децентралізму, а на
переважному розвиткові державного централізму. На небезпеку посилення такої тенденції вже звертали увагу провідні асоціації органів місцевого самоврядування10.
Свідченням того є, наприклад, Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р.11, прийняття якого фактично позбавило територіальні громади можливості проводити місцеві референдуми12. Ілюструє
проблему й досвід реалізації Закону України «Про асоціації органів місцевого
самоврядування»13, стаття 17 якого передбачено, що однією із основних форм
взаємодії асоціацій з органами державної влади є надання висновків асоціацій
до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого та
регіонального розвитку14. Звернімо увагу і на проект Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» № 9673 від 11 січня 2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України15, однією з основних відмінностей якого
від його чинної редакції є спроби поширити відповідні норми Закону України
«Про державну службу» на службу в органах місцевого самоврядування.
У силу зазначеного можна зробити висновок про амбівалентність вітчизняної моделі місцевого самоврядування, що обумовлено, з одного боку, конституційним визнанням та гарантуванням місцевого самоврядування як публічної
влади територіальної громади, рухом до децентралізації публічної влади, її видової та функціональної градації на державну та муніципальну владу,
закріпленням відмінних принципів їх організації та функціонування, стрімким
розвитком доктрини муніципального права, а з іншого – суперечливою державною політикою України у сфері місцевого самоврядування, посиленням
тенденцій рецентралізації інституту місцевого самоврядування, тобто його
розвитку всупереч конституційним принципам місцевого самоврядування у
зворотному напрямі, у бік централізації, звуженням його автономного від державної влади статусу, прагненням одержавити його, інтегрувати в державноуправлінські публічні відносини як з точки зору організації, так і функціонування. Аналогічні процеси вже відбулися в Російській Федерації (так звана
«рецентралізація від Путіна»)16.
Зміни, які намічаються у галузі місцевого самоврядування, можна розглядати як чергову муніципальну контрреволюцію, в результаті якої на місцевому
рівні конструюється нова політико-правова реальність, яка радикально
відрізняється від традицій та реформаторських намірів та ініціатив 90-х років
минулого століття. Основне протиріччя, на фоні якого формується нова
муніципальна реальність, полягає у тому, що модель організації муніципальної влади за Конституцією України заснована на принципах місцевого самоврядування, за якого предмети відання та повноваження територіальних громад і органів місцевого самоврядування встановлюються органами державної
влади, але в рамках їх здійснення муніципальна влада є повністю самостійною
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(за умови дотримання вимог законодавства). На формування цієї моделі безумовний вплив мала громадівська теорія місцевого самоврядування, яка, за
свідченнями експертів, є більш демократичною за змістом, ніж модель,
закріплена в Європейській хартії місцевого самоврядування.
Модель децентралізації та деконцентрації публічної влади, яка пропонується сьогодні, характеризується фактичною вбудованістю місцевого самоврядування в систему державного управління, залежністю від держави та
відсутністю політичних, економічних, управлінських амбіцій. Місцеве самоврядування за такого варіанту політико-правового оформлення поєднує в собі
властивості муніципальних самоврядних колективів та публічної державної
влади, допускає можливість не тільки юридичного, а й адміністративного
втручання в свою діяльність.
Сучасна модель місцевого самоврядування останнім часом переживає фазу свої своєрідної деградації та мутації, поступово трансформуючись на патерналістську модель самоврядування, яка за своїм духом близька до радянської
моделі місцевої влади. А за таких умов виникає небезпека кардинальної трансформації у цьому напрямі і всієї політичної системи в Україні. У силу цього,
особливої актуальності набуває проблема концептуального осмислення сутності, змісту, принципів та функцій сучасного муніципалізму, формування
національної муніципальної доктрини, її змістового наповнення і перспективного розвитку.
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ПРО ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Аналізуються стан і перспективи розвитку науки конституційного права в умовах
становлення інформаційного суспільства в Україні. Вказується на відсутність у сучасній науці системного аналізу конституційно-правових проблем інформаційних відносин, окреслюються певні напрямки їх розв’язання.
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Костецкая Т. А. О некоторых тенденциях развития науки конституционного
права в условиях становления информационного общества
В статье анализируются состояние и перспективы развития науки конституционного права в условиях становления информационного общества в Украине. Обращается внимание на отсутствие в современной науке системного анализа конституциионно-правовых проблем информационных отношений, намечаются некоторые направления их разрешения.
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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 огляду на те, що одним з головних пріоритетів Україна на законодавчому
рівні визначила прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен
міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний
доступ, користуватися та обмінюватися ними1, а в сучасній юридичній науці
фактично відбувається формування концептуальних засад відповідних процесів, метою представленої статті є висвітлення ролі вітчизняного конституційного права у становленні й розвитку інформаційних відносин як різновиду конституційно-правових відносин.
Дослідження проблематики конституційно-правового регулювання інформаційних явищ у державі й суспільстві зумовлюється, зокрема, питаннями
оцінки його ефективності з позиції визначеності, однозначності конституційно-правових приписів у відповідній сфері відносин, всебічності, повноти
їх охоплення; уніфікованості формулювання норм, ступеня їх реалізації тощо.
Можна сказати, що в даному випадку окреслене інформаційне суспільство виконує функціональну роль – виступає вагомим чинником розбудови конституційних інститутів, розвитку та зміцнення демократичних цінностей тощо.
Важливі сегменти інформаційного суспільства є предметом конституційноправового регулювання. Основний Закон України, втіливши міжнародно-правові стандарти щодо прав людини, закріплює право кожного вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в
інший спосіб (ч. 2 статті 34); права особи давати згоду на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про неї; права кожного перевіряти достовірність інформації про себе і членів своєї сім’ї; спростовувати недостовірні відомості в судовому порядку; права кожного на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням недостовірної інформації про себе і членів своєї
сім’ї (стаття 32); права на забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (стаття 31); права на вільний доступ
і поширення екологічної інформації (стаття 50). Інформаційну складову
містять й інші самостійні конституційні права і свободи людини: право на
звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб (стаття 40); право кожного заарештованого та затриманого на невідкладне повідомлення про мотиви арешту чи затримання
(ч. 4 стаття 29); право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності,
їх свободу (стаття 54); право на доступ до правової інформації, що випливає
закріпленого в Конституції положення щодо гарантій права кожного знати свої
права і обов’язки (стаття 57) та ін. Крім того, засадничими є норми, які встановлюють: одну із найважливіших функцій держави, справу Українського народу – інформаційну безпеку (стаття 17); гласність судового процесу як одну
із засад судочинства (п. 7 стаття 129); заборону цензури (стаття 15) тощо.

156

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Поєднані єдиним предметним критерієм, системно-логічними зв’язками,
названі та інші конституційні положення, що є практичним застосуванням
існуючих на момент прийняття Конституції України 1996 р. наукових уявлень,
втілених законодавцем, щодо інформаційної складової національних суспільних відносин, стали їх системоутворюючими засадами, забезпечили стійкість
і перспективність розвитку одних із найдинамічніших з-поміж них – інформаційних відносин. Основний Закон, визначаючи засади конституційного ладу, закріплюючи основні інформаційні права людини, здійснює регулятивний
вплив не тільки на окремі подібні суспільні відносини, а й на інформаційну
сферу в цілому, створюючи умови для її функціонування, встановлюючи основи для регулювання інформаційними процесами з боку державной влади.
Безперечно, проблематика інформаційного суспільства тісно пов’язана із
конституційними ознаками держави Україна, які, на наш погляд, є політикоправовою основою для побудови і розвитку концепції такого суспільства,
відкритої інформаційної держави, критерієм якої є, зокрема, вільний доступ до
будь-якої інформації. Усвідомлення нагальності вирішення питань модернізації та вдосконалення інформаційного забезпечення всіх сфер діяльності
держави і суспільства підвищує вимоги до комплексного аналізу різних аспектів формування інформаційного суспільства, високоефективного інформаційного середовища у глобальному вимірі.
Нині фактично відбувається формування основних теоретичних засад
створення інформаційного суспільства. Збільшується кількість філософськополітологічних праць, у яких робляться спроби осмислити та спрогнозувати ті
суспільні зміни, які відбуваються під впливом нових інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах життєдіяльності держави і
суспільства. Активно розробляються, зокрема, політологічні аспекти інформаційного розвитку сучасної України, розуміння ролі інформації як ефективного засобу модернізації українського суспільства2.
В останні роки підвищився науковий інтерес дослідників, як зарубіжних,
так і вітчизняних, в тому числі правознавців – в основному представників науки адміністративного, цивільного права, а також нової галузі знань – інформаційного права, теоретичні основи розвитку якої наразі розвиваються, як до
самого соціального феномену, яким є інформація, так і до сутності інформаційних відносин у цілому3.
Що ж до безпосередньо проблематики категорій «інформаційна сфера»,
«інформаційне суспільство», можна констатувати, що в українській науці така
наразі тільки формується4.
Спробу визначити сутність інформаційної сфери – об’єкта конституційноправового регулювання – як систему суспільних відносин з приводу збирання,
зберігання, використання, поширення інформації (інформаційних відносин),
що підлягають правовому регулюванню, здійснено порівняно недавно5.
Не заперечуючи ґрунтовності, значущості доробку вітчизняних та зарубіжних правознавців у названих напрямках, вважаємо, що теоретико-методологічні засади подібних досліджень з урахуванням національних особливостей остаточно ще не визначені.
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Стан і перспективи розвитку теорії конституційного права та конституційного законодавства як концептуальної основи становлення інформаційного суспільства – важлива актуальна проблема на сучасному етапі.
Слід наголосити, що в науці конституційного права тематика конституційно-правових засад інформаційних відносин, що набула особливої актуальності вже після прийняття Закону України «Про інформацію» в 1992 р. та
активно почала розроблятися після прийняття Конституції України зі згаданими вище положеннями, втілена у насамперед у монографіях, наукових статтях,
розроблених та прийнятих нормативно-правових актах.
Як свідчить аналіз, конституційно-правові розробки науковців здебільшого
стосувалися окремих аспектів інформаційних відносин залежно від досліджуваної сфери правового регулювання. Зокрема, вперше предметом досліджень
стали: правові аспекти інформаційного забезпечення форм безпосередньої демократії – виборів та референдумів; конституційно-правові засади діяльності
відповідних органів державної влади і управління; конституційні засади
інформаційних відносин в Україні6.
Основними напрямами дисертаційних досліджень у вітчизняному конституційному праві є, зокрема: теоретико-прикладні проблеми реалізації принципу гласності діяльності органів державної влади України7; з’ясування суті,
функцій, структури, особливостей виникнення і розвитку права на інформацію
як природного в умовах розбудови правової, соціальної і демократичної держави та впливу на відповідні процеси світового досвіду, зокрема практики
Європейського Суду з прав людини, гарантій реалізації8; дослідження правової природи та змісту права на до ступ до інформації як самостійного
суб’єктивного конституційного права кожного9; проблеми забезпечення конституційного права людини і громадянина на невтручання в їх особисте і
сімейне життя10.
Інформаційні аспекти конституційно-правових відносин висвітлювалися
також у межах дисертаційних досліджень щодо окремих конституційних прав,
свобод людини і громадянина, конституційно-правових проблем правової
культури виборців тощо.
Очевидно, що пріоритетними у конституційно-правових, як і інших галузевих, здійснюваних паралельно, наукових дослідженнях стали насамперед
питання права на інформацію, його сутності, змісту, гарантії реалізації, тоді, як
ціла низка актуальних конституційно-правових проблем залишається на сьогодні недо статньо дослідженою. Тобто, фактично, наявні дослідження
здійснювалися відповідно до існуючих конституційних цілей: встановлення,
реалізація інформаційних прав і свобод людини; забезпечення інформаційної
безпеки держави.
Разом з тим аналіз існуючих наукових розробок свідчить, що вони не ставлять за мету, а отже, на наш погляд, не дозволяють сформулювати, зокрема,
висновки щодо принципів та методології побудови єдиної та збалансованої
системи конституційно-правового регулювання інформаційних відносин в
Україні.
Аналіз найвагомішого в досліджуваній проблематиці доробку вітчизняних
науковців щодо інституту права на інформацію свідчить, наприклад, про
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відсутність уніфікованого підходу до розуміння цього поняття. Чимало нерозв’язаних проблем, що стосуються права на інформацію, потребують подальших спеціальних науково-теоретичних і прикладних зусиль науковців та
практиків. Доказом цього є, зокрема, дискусії, що продовжуються в сучасній
науці з приводу сутності, змісту і правової природи права на інформацію, його місця в системі конституційних прав та свобод, гарантування механізму реалізації. Притому, як наголошують авторитетні вчені-юристи, проблема права
на інформацію вельми важлива, перш за все, в плані практичного його застосування, оскільки дослідження процесу включення цього права людини та громадянина в систему національного та міжнародного права зумовлює питання,
пов’язані із життєдіяльністю та еволюцією його як юридичної категорії11. Додамо: як конституційно-правової категорії.
Отже, відзначаючи підвищення уваги вчених-юристів до дослідження
інформаційних аспектів суспільних відносин, слід наголосити, що конституційно-правові проблеми цієї сфери відносин, які могли б стати фундаментальними для всіх галузевих розробок, в сучасній науці конституційного права все ще не отримали комплексного і системного висвітлення.
Слід підкреслити, що превалюючою в дослідженнях окресленої проблематики в українській юридичній науці на сьогодні залишається адміністративноправова методологія розробки відповідних питань. Подібна ситуація, на наш
погляд, не зовсім точно відповідає тенденціям сучасної науки щодо комплексного аналізу правової дійсності як у межах загальної теорії держави і права,
так і в інших галузях.
Актуальними стають дослідження теоретичних проблем конституційноправової науки, пов’язаних із осмисленням переходу України в
постіндустріальну стадію свого розвитку. При цьому суттєвим є, мабуть, використання у конституційно-правових дослідженнях доробку суміжних наук.
Водночас розробка концепції реалізації конституційних принципів у галузевому законодавстві має відбуватися відповідно до моделі, сформованої в межах
конституційного права.
Існує важлива теоретична проблема визначення меж і перспективи конституційно-правового регулювання у відповідній сфері відносин.
Дослідження конституційних засад правового регулювання інформаційної
сфери об’єктивно сприятиме, на наш погляд, її розвитку та формуванню законодавства, спрямованого на впорядкування її функціонування. Межі конституційного регулювання інформаційних відносин визначаються стратегічними
завданнями, поставленими перед державою у зв’язку з необхідністю формування й розвитку в Україні складових інформаційного суспільства, залежних
від світових тенденцій глобалізації інформаційного середовища.
Певно, що ще одна проблема пов’язана із питанням про співвідношення
так званої «формальної» та «юридичної» Конституції з «ре альною»,
відповідності чинних конституційно-правових норм та принципів дійсності їх
реалізації. Таким чином визначається ефективність конституційно-правового
регулювання у досліджуваній сфері.
Вважаємо, що модель конституційних засад правового регулювання можливо розглядати на основі таких базових категорій та інститутів консти-
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туційного права, як засади конституційного ладу, конституційно-правовий статус людини і громадянина, інститут форм безпосередньої демократії, інститут
державної влади.
На нашу думку, питання дослідження конституційно-правових засад регулювання інформаційних відносин, як теоретико-методологічна проблема, можуть бути представлені в сукупності певних науково-теоретичних завдань, реалізація котрих зможе усунути існуючі прогалини у вітчизняній доктрині конституційно-правового регулювання інформаційних відносин.
Такими є, зокрема: з’ясування реального стану та обґрунтування основних
напрямів інформаційного розвитку українського суспільства в умовах правової
реформи; систематизація наявних наукових здобутків і підходи, що включають
аналіз основних складових інформаційного суспільства України; визначення
конституційно-правової понятєво-категоріальної основи досліджень тощо.
Виходячи із викладеного розуміння проблеми, а також у світлі поставленого на законодавчому рівні державою завдання створити цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань розвитку
інформаційного суспільства (розділ Ш, п. 2 Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”), та
враховуючи перспективи підготовки оновленого тексту Основного Закону України нині, доцільно порушувати питання про необхідність формування
вітчизняної конституційної доктрини у сфері регулювання інформаційних
відносин.
Актуальними проблемами доктринального тлумачення в контексті конституційної реформи можна назвати, зокрема, такі:
– обгрунтування доцільності виокремлення конституційного права на
інформацію як самостійного. Закріплення відповідного права в окремій статті
відповідало б існуючій загальній міжнародній тенденції до конституційного
встановлення названого права як самостійного, “суверенного” права з різновидами його змісту;
– уточнення й доповнення конституційних гарантій права на інформацію.
Конституційний механізм нормативної регламентації не спрацьовує достатньою мірою, в тому числі і через декларативність формулювань визначальних
положень стосовно вихідної категорії права на інформацію, інших встановлених на конституційному рівні інформаційних прав людини, насамперед у частині закріплення гарантій реалізації. Встановлена поточним законодавством
низка гарантування прав залишається недостатньо наповненою реальним
змістом і, в наслідок чого ускладнюється реальна пряма дія конституційних
норм;
– аналіз ролі та особливостей інформаційної інфраструктури як об’єкта
національної політичної системи, змісту та організаційних форм політичних
комунікацій, правових засад їх функціонування тощо. Сьогодні, коли існує загальна тенденція до зростання технологічних аспектів політичного процесу,
інформація стає елементом і вагомим чинником функціонування політичної
системи суспільства.
Актуальною проблемою теоретичного і практичного характеру в науці конституційного права є, зокрема, необхідність поглиблення наукових досліджень
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інформаційних аспектів виборчого процесу у світлі визнаної багатьма науковцями і практиками доцільності розроблення нової доктрини виборчого права
України. Завданнями подібних досліджень має, зокрема, стати: аналіз конституційних засад інформаційного забезпечення виборів в Україні; визначення
поняття, сутності, змістової характеристики інформаційного забезпечення виборів як категорії науки конституційного права; з’ясування його структурних
елементів як юридичної конструкції; розкриття змісту основних напрямків
інформаційного забезпечення; дослідження використання засобів масової
інформації у виборчому процесі; аналіз чинного законодавства та розроблення
пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інформаційного забезпечення виборів тощо;
– конституційно-правові дослідження інституту державної влади, де важливою теоретико-прикладною проблемою є потреба конституційно-правового
осмислення ролі держави в інформаційних процесах України, її функціонального призначення, виявлення подальшої перспективи основних форм її діяльності, шляхів удосконалення існуючих.
Викладені загальні підходи до конституційно-правових проблем дають, на
наш погляд, уявлення про напрямки і характер наукових досліджень,
діяльність законодавця з удосконалення понятєво-категоріального апарату законодавства у сфері регулювання інформаційних відносин як системного явища.
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Розглянуто найбільш актуальні проблеми реформування військової організації Української держави. Розглядаючи військову реформу під кутом зору нової редакції
Воєнної доктрини України, автор досліджує найістотніші аспекти, що мають бути
притаманні самій концепції такої реформи, зокрема: економічну складову, яка повинна
обмежувати військовий бюджет і військове виробництво рамками розумної та необхідної достатності; соціально-політичну складову, якою визначається роль та місце
Збройних сил України у національній системі українського суспільства, становище й
соціальна захищеність військовослужбовців у суспільстві та державі; правову, яка законодавчо регулює внутрішні й зовнішні функції Збройних сил України; технічну складову, яка визначає якісні та кількісні параметри озброєнь і бойової техніки, необхідної
для ефективного стримування та усунення воєнної загрози.
Ключові слова: реформа, воєнна організація, держава,економічна складова, Воєнна
доктрина, політична складова, соціальна складова, правова складова, технічна складова.
Антонов В. А. Проблемы реформирования военной организации Украинского
государства
Рассмотрены наиболее актуальные проблемы реформирования Военной организации Украинского государства. Рассматривая военную реформу под углом зрения новой
редакции Военной доктрины Украины, автор исследует наиболее существенные аспекты, которые должны быть присущи самой концепции этой реформы: экономическую
составляющую, которая должна ограничивать военный бюджет и военное производство рамками разумной и необходимой достаточности; социально-политическую составляющую, которой определяется роль и место Вооруженных сил Украины в национальной системе Украинского общества, положение и социальная защищенность военнослужащих в обществе и государстве; правовую, которая законодательно регулирует внутренние и внешние функции Вооруженных сил Украины; техническую составляющую, которая определяет качественные и количественные параметры вооружений и
боевой техники, необходимой для эффективного сдерживания и устранения военной
опасности.
Ключевые слова: реформа, военная организация государства, экономическая составляющая, Военная доктрина, политическая составляющая, социальная составляющая, правовая составляющая, техническая составляющая.
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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 adequacy; 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 external functions of the Armed Forces of Ukraine; and finally the technical component that determines qualitative and quantitative options of armaments and battle equipment that are needed 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 роки незалежності в Україні відбулися фундаментальні зміни, проте на
тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі постають нові виклики
Військовій організації Української держави, що притаманні початкові
ХХІ століття. Зокрема, такі загрози, як поширення зброї масового ураження,
міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність, нелегальна міграція, піратство, ескалація міждержавних і суспільних конфліктів, стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіони і держави. Зростають
регіональні загрози міжнародній безпеці, які за своїми негативними наслідками та масштабами можуть мати потенціал глобального впливу.
Спостерігається досить небезпечна тенденція перегляду національних кордонів поза межами норм міжнародного права. Застосування сили і погрози силою повернулися в практику міжнародних відносин, у тому числі в Європі.
Різновекторні геополітичні впливи на Україну в умовах неефективності
гарантій її безпеки, «заморожених» конфліктів біля її кордонів, а також критична зовнішня залежність національної економіки обумовлюють вразливість
України, по слаблюють її роль на міжнародній арені та виштовхують
українську державу на периферію світової політики, у «сіру зону безпеки».
Проте сьогодні більш нагальними залишаються внутрішні виклики
національній безпеці України. Реформа неефективної по ст радянської
суспільної системи, насамперед державної влади, викривлення демократичних
процедур, які штучно стримувало процеси кадрового оновлення державних
органів, обумовили слабкість, а подекуди і неспроможність держави виконувати її функції, перш за все у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, зростаючу недовіру до держави з боку суспільства.
Важливо зазначити і те, що подальше використання неефективної економічної моделі, відсутність розвитку стимулів до інноваційних процесів і динамічного розвитку нових технологічних укладів обумовлюють неконкурентоспроможність української економіки, унеможливлюють кардинальне підвищення рівня та якості життя населення, провокують посилення соціальної напруги, поширення протестних настроїв у різних верствах суспільства.
Зазначені чинники разом із незадовільним станом системи забезпечення
національної безпеки, поширенням корупції в усіх органах влади перешкоджа-
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ють розв’язанню нагальних проблем суспільного розвитку, сприяють
політичній радикалізації, призводять до зростання екстремістських настроїв і
рухів, що у стратегічній перспективі може створити ре альну загрозу
національному суверенітетові і територіальній цілісності України.
Ухвалена вперше 2007 р. Стратегія національної безпеки України не стала
керівним документом для практичної діяльності органів державної влади, які
зосередили свою увагу на досягненні короткострокових політичних і економічних цілей, нехтуючи при цьому потребами стратегічного розвитку
суспільства і держави. Внаслідок цього посилилися загрози національній безпеці, послабилася спроможність України захищати свої національні інтереси.
Такий стан справ змушує нас заново оцінити рівень і вплив загроз життєво
важливим інтересам України, визначитись у стратегічних пріоритетах політики військової організації Української держави, напрямках її удосконалення та
механізмах їх реалізації.
Розглядаючи концептуально-правові аспекти військової організації і зокрема Української держави, слід зазначити, що це охоплена єдиним керівництвом
певна сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених
відповідно до Конституції і законів України, діяльність яких перебуває під демократичним контролем суспільства і відповідно до Конституції та законів
України безпосередньо спрямована на розв’язання завдань захисту інтересів
держави від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Військова організація Української держави в процесі свого становлення й
розвитку пройшла досить непростий шлях від безсистемної сукупності окремих її складових до відносно цілісної та дієздатної структури.
Аналізуючи структуру військової організації Української держави, слід зазначити, що вона включає до свого складу: Збройні сили України, Внутрішні
війська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонні війська України, військові підрозділи Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інші військові формування, утворені відповідно до Конституції та законів України.
Ефективність діяльності військової організації значною мірою залежить
від чіткого розмежування повноважень та функцій між її основними військовими формуваннями.
Важливим у цьому аспекті виступає класифікація функцій щодо захисту
національних інтересів у військовій сфері. До таких функцій слід віднести:
зовнішні, внутрішні, основні, неосновні, загальні та специфічні.
Зокрема, критерієм поділу функцій на зовнішні та внутрішні виступають
типи загроз, які бувають як зовнішніми, так і внутрішніми. В Законі України
«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронною органами держави» (2003) зазначається, що діяльність органів державної влади та військових формувань, утворених відповідно до Конституції
та законів України має бути безпосередньо спрямована на вирішення завдань
захисту інтересів держави від внутрішніх і зовнішніх загроз1.
До зовнішніх функцій військової організації Української держави слід
віднести: оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та
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недоторканності її кордонів, протидія іншим зовнішнім загрозам воєнного характеру, зміцнення військово-політичної стабільності в регіоні і світі; захист
законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної
діяльності іноземних спеціальних служб.
Важливим законодавчим актом у процесі реалізації зовнішніх функцій
військової організації Української держави необхідно вважати Указ Президента України від 8 червня 2012 р. «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»2.
У новій редакції Стратегії національної безпеки зазначається, що у
зовнішньому просторі спостерігаються тенденції які виступають потенційними джерелами загроз національним інтересам Української держави.
Зокрема, звертається увага на чинники, що загрожують міжнародній
стабільності та негативно позначаються на безпековому середовищі:
– загострення конкуренції між світовими центрами впливу, застосування
сили або погрози силою у міжнародних відносинах всупереч загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, спроби держав розв’язувати
проблеми за рахунок інших держав;
– криза існуючої та невизначеність засад нової системи міжнародної безпеки, розмивання системи міжнародних угод у галузі стратегічної стабільності,
послаблення ролі міжнародних безпекових інститутів, що у комплексі з недосконалою системою міжнародного права уможливлює безкарне застосування
сили на міжнародній арені для реалізації власних інтересів;
– виникнення самопроголошених квазідержавних утворень на територіях
суверенних держав, поява небезпечних прецедентів визнання іншими державами деяких із цих утворень, що стало стимулом для процесів регіонального
сепаратизму;
– посилення конкуренції за доступ до природних ресурсів, встановлення
контролю за маршрутами їх постачання на ринки споживання в умовах зростаючого дефіциту сировини ресурсів;
– інтенсифікація процесів мілітаризації окремих держав і регіонів,
збільшення кількості держав, які на порушення вимог міжнародних режимів
нерозповсюдження намагаються заволодіти зброєю масового ураження та засобами її доставки;
– поширення тероризму, піратства, наркоторгівлі, незаконної торгівлі
зброєю і ядерними матеріалами, транснаціональної організованої злочинності,
злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, поширення нелегальної
міграції, торгівлі людьми, кіберзлочинності;
– надмірне ант ропогенне навантаження на довкілля, що зумовлює
збільшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і як наслідок – глобальні зміни клімату, зростання дефіциту продовольства,
питної води, небезпечні техногенні аварії, пандемії, що загрожують населенню
і потребують додаткових ресурсів для реагування на них.
Значне місце у Рішенні Ради національної безпеки і оборони посідає аналіз
регіонального безпекового середовища навколо України. Звертається увага на
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те, що регіональне безпекове середовище навколо Української держави погіршилось, що зумовлено дією та впливом певних чинників:
активізація процесів формування сфер впливу або зон геополітичної
відповідальності, які супроводжуються зростанням конфліктності, поширенням практики провокування конфліктних ситуацій, у тому числі збройних, посиленням різновекторних зовнішніх впливів у регіоні, загрозами превентивного застосування збройних сил окремими державами за межами своїх кордонів;
подальша ескалація конфліктів у Чорноморсько-Каспійському регіоні,
внутрішня нестабільність у багатьох державах регіону, невизначеність перспектив і відсутність спільного бачення щодо розвитку регіональної інтеграції;
посилення мілітаризації регіону, збільшення іноземної військової присутності та розміщення новітніх систем озброєнь інших держав на територіях
держав регіону;
незавершеність процесу договірно-правового оформлення державних кордонів, розмежування виключних (морських) економічних зон і континентального шельфу держав регіону, невирішеність державних проблемних питань
щодо забезпечення національно-культурних прав осіб, які належать до національних меншин, що уможливлює повернення в регіональний порядок денний
питання про територіальні претензії.
В зазначеному рішенні Ради національної безпеки і оборони виключно
важливим є те, що вказуються і безпосередні виклики національній безпеці
України. Зокрема, звертається увага на те, що сучасна геополітична складова
довкола Української держави є досить складною і її слід розглядати як продукт
взаємодії вже існуючих та нових полюсів (центрів), що знаходяться у процесі
формування в сучасних умовах; незважаючи на посилення миролюбивих тенденцій, загроза виникнення збройного протиборства продовжує реально існувати. Серед таких безпосередніх зовнішніх викликів слід назвати:
наявність неврегульованого конфлікту у придністровському регіоні Республіки Молдова, що безпосередньо межує з Україною;
невирішеність питання щодо розмежування лінії державного кордону акваторії Чорного і Азовського морів та керченської протоки, відсутність демаркації державного кордону України з Російською Федерацією, Республікою
Білорусь і Республікою Молдова, що стримує врегулювання правових засад
забезпечення його режиму та облаштування, ускладнює ефективну протидію
транснаціональним загрозам;
наявність неврегульованих проблемних питань, пов’язаних із тимчасовим
перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, недосконалість договірно-правової бази у цій сфері;
недосконалість державної політики у сфері міграції, неефективність системи державного регулювання міграційних процесів, що не забезпечують належний захист прав та інтересів громадян України, які працюють за кордоном, не
створюють умов для допуску іммігрантів в Україну відповідно до її національних інтересів, для належної інтеграції іммігрантів в українське суспільство.
Іншою, не менш важливою функцією воєнної організації Української держави виступає її внутрішня функція. До внутрішніх функцій, враховуючи
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певні умовності щодо класифікації, слід віднести: захист конституційного ладу та територіальної цілісності; захист економічного, науково-технічного та
оборонного потенціалу України; боротьба з організованою злочинністю і тероризмом; забезпечення захисту населення на випадок катастроф, стихійного лиха, небезпечних соціальних конфліктів, епідемій; забезпечення внутрішньої
політичної стабільності в Українській державі.
Аналізуючи зміст внутрішніх функцій воєнної організації Української держави важливо звернути увагу на те, що з прийняттям нової редакції Стратегії
національної безпеки України від 8 червня 2012 р. спостерігається певне нормативно-правове нівелювання проблем, пов’язаних з діяльністю органів державної влади щодо вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх
та внутрішніх загроз. Зокрема, в Законі України «Про основи національної безпеки України» (2003) у статті 7 зазначається, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України у
внутрішньополітичній сфері є порушення з боку органів державної влади та
органів місцевого самоврядування Конституції та законів України, прав і свобод людини та громадянина, в тому числі при проведенні виборчих кампаній,
недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог Конституції і виконанням законів України. Нова редакція Стратегії національної безпеки України
розглядає ці проблеми лише під кутом зору недостатньої ефективності у діяльності органів державної влади, а саме:
високий рівень і системний характер корупції в інститутах державної влади;
серйозні недоліки у функціонуванні судової влади, що підривають довіру
населення до держави і права, обмежують захист прав і свобод громадян, загрожують законним інтересам господарюючих суб’єктів;
недосконалість правового регулювання суспільних відносин, зокрема неналежний рівень захисту права власності та непрозорість відносин у цій сфері,
неефективність контролю за додержанням законодавства;
неадекватність реагування державних органів на конфліктні загострення у
сфері політичних, економічних, соціальних, міжетнічних, міжконфесійних
відносин, радикалізацію суспільних настроїв і поширення проявів екстремізму, зокрема інспірованих іззовні.
Таке бачення на законодавчому рівні, на наш погляд, призводить до нехтування причинами, що сприяють виникненню загроз національним інтересам
Української держави. Оскільки саме порушення та невиконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування Конституції та законів України щодо прав і свобод людини та громадянина породжують основні причини виникнення загроз у внутрішньому безпековому середовищі України.
Важливою проблемою у дослідженні повноважень військових формувань
воєнної організації Української держави щодо забезпечення захисту її
національних інтересів постає питання стосовно рівня цих повноважень. Розглядаючи цей аспект, слід зазначити, що рівень повноважень військових формувань воєнної організації України у справі захисту національних інтересів
здійснюється на підставі поділу функцій на основні та неосновні.
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Основними слід вважати такі функції, які визначають основне призначення того чи того військового формування і яким підпорядкована вся їх
діяльність по захисту національних інтересів Української держави.
Неосновними функціями є такі, які не визначають основного призначення
військового формування воєнної організації, не регламентують його
діяльність, мають другорядний характер і можуть виконуватись тільки в разі
нагальної необхідності та надзвичайних ситуацій, у випадку, якщо вони не суперечать виконанню основних функцій, які збігаються з ними у певній сфері
діяльності.
Виконання тими чи тими військовими формуваннями воєнної організації
Української держави як основних, так і неосновних функцій щодо захисту її
національних інтересів потребує чіткого закріплення та регламентації вищими
законодавчими актами їх діяльності.
Реалізація цих повноважень щодо захисту національних інтересів Української держави ставить на порядок денний питання про докорінну перебудову
усіх військових формувань її Воєнної організації, основу якої становлять
Збройні сили України.
Відповідно до статті 17 Конституції України оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості покладаються на
Збройні сили України3.
Процес здійснення цієї функції забезпечується, з одного боку, належною
підтримкою рівня обороноздатності Збройних сил України для відсічі збройної агресії, ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного конфлікту і збройного захисту національних інтересів, а з іншого – всебічним і достатнім забезпеченням Збройних сил України. Слід зазначити, що ця функція покладається
також і на інші військові формування Воєнної організації Української держави, які повинні взаємодіяти із Збройними силами України у воєнний час і яка
для них виступає не основною.
До основних функцій Збройних сил належать також: зміцнення воєннополітичної стабільності в регіоні і у світі; протидія іншим зовнішнім загрозам
воєнного характеру.
Розглядаючи зазначені функції Збройних сил України у контексті трансформаційних змін ХХІ століття, слід відзначити, що вихідні умови формування нової воєнної політики в сучасних умовах, коли, з одного боку, реально визначилась тенденція до зниження рівня загрози воєнної небезпеки іззовні, а з іншого – сама ця політика перетворюється в один із компонентів системи безпеки,
коли усвідомлюється або переосмислюється роль збройних сил як засобу ненасильницької політики. Здавалося б, армія втілює в собі ідею насильства у чистому вигляді, проте в сучасних умовах політичне, правове і психологічне
закріплення за арміями сучасних цивілізованих країн світу функції стримування у зовнішній політиці і гарантії стабільності суспільства у внутрішній політиці веде до розширення можливості використання армії у ненасильницьких
цілях. Інакше кажучи, ми, вочевидь, спостерігаємо парадоксальне явище, коли
армії існують не для того, щоб розпочати війну, а для того, щоб їй запобігти.
На цей парадокс вчені як Заходу, так і Сходу звернули свою увагу зовсім
нещодавно, оскільки в умовах конфронтації кожна із сторін вважає власні
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збройні сили суб’єктом миру, а армію протилежної сторони – потенційним агресором.
Сьогодні ситуація у світі різко змінилась, і нове політичне мислення вказує
на шляхи побудови глобальної системи ненасильницьких міжнародних відносин, де місце й роль збройних сил ще далеко не визначені. Проте необхідно зазначити, що у сучасному однополюсному сіті, коли його важливою складовою
є посилення інтеграційних процесів, армії повинні існувати для того, щоб продовжувати політику миру воєнними засобами стримування та відвернення
війни.
Для України, яка є суверенною європейською країною, це означає, що вона
повинна перетворити свою власну армію за способами комплектування і принципами будівництва, за структурою і функціями із армії ведення війни у засіб
її стримування та запобігання їй.
Саме у такому баченні і повинен розглядатися один із основних аспектів
воєнної реформи Української держави. Тому неправильно, вважають деякі
вчені, ставити знак рівності між воєнною реформою та реорганізацією Збройних сил, хоча остання має досить принципове значення.
Проведення воєнної реформи – це відносно довготривалий процес, який
передбачає організацію та проведення цілої низки заходів, спрямованих на
вирішення певних завдань відповідно до поставленої мети. Його основою і
водночас головною рушійною силою виступає воєнна доктрина. У зв’язку з
цим важливе значення має прийняття нової редакції Воєнної доктрини України
від 8 червня 2012 р.
Воєнна доктрина України розглядається у цьому політико-правовому документі як система керівних поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобіганням їм, підготовку держави до можливих воєнних конфліктів, а також на застосування воєнної
сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших
життєво важливих національних інтересів. Важливим слід відзначити і те, що
у відповідності до реалій ядерної епохи, воєнна доктрина Української держави має оборонний характер. Це означає, що Україна не вважає жодну державу
(коаліцію держав) своїм воєнним противником, але визнаватиме потенційним
воєнним противником державу (коаліцію держав), дії або наміри якої матимуть ознаки загрози застосування воєнної сили проти України. Такий підхід
означає не що інше як втілення у площину воєнної доктрини принципу розумної достатності, що має привести на практиці до появи нової професійної
армії, яка повинна відповідати цій доктрині і вимогам часу.
Розглядаючи воєнну реформу під кутом зору нової редакції Воєнної доктрини України, слід вести мову насамперед про найбільш суттєві аспекти, що
мають бути притаманні самій концепції такої реформи, зокрема: економічна
складова, яка повинна обмежувати воєнний бюджет і військове виробництво
рамками розумної та необхідної достатності; соціально-політична складова,
якою визначається роль та місце Збройних сил України у національній системі
українського суспільства, положення та соціальна захищеність військовослужбовців у суспільстві і державі; правова складова, що законодавчо регулює
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внутрішні та зовнішні функції Збройних сил України; насамкінець технічна
складова, яка визначає якісні та кількісні параметри озброєнь і бойової техніки, необхідної для ефективного стримування та усунення воєнної загрози.
Аналізуючи сучасні концепції воєнної реформи, слід відзначити, що усі вони передбачають поетапний перехід до професійних Збройних сил, які значно
менші за чисельністю, проте кращої якості, які є добровільними за засобами
комплектування, змішаними за принципом будівництва, інтернаціональними
за своїм складом.
Саме процес переходу до професійної армії потребує часу і дотримання
певної послідовності: перехід на становище професіоналів сержантського
складу і технічних спеціалістів із числа військовослужбовців строкової служби, повний перехід на професійну основу найбільш престижних і технічно оснащених видів збройних сил та родів військ.
В перехідний період має використовуватися змішаний спосіб комплектування Збройних сил України, який передбачав би поєднання добровільного
вступу до армії на основі контракту і призову громадян для проходження служби за територіальним принципом для сухопутних військ і професійного резерву, а також запровадження альтернативної служби.
Реорганізація Збройних сил України не стане повноцінною реформою, якщо вона не торкнеться всієї Воєнної організації Української держави.
Особливої ваги у процесі реформування Збройних сил Української держави, а також усієї її Воєнної організації набуває проблема реорганізації механізму напрацювання та реалізації воєнної політики, яка б забезпечила у цій
сфері суспільних відносин якісний перехід від тоталітаризму до демократичного суспільства, де, як відомо, структура такого суспільства передбачає
чіткий розподіл законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Відповідним
чином повинні бути зорієнтовані і напрацьовані механізми самої воєнної
політики Української держави як складової державної політики, головною метою якої є підтримання міжнародної безпеки, запобіганням воєнним
конфліктам, забезпечення обороноздатності держави5.
Розглядаючи воєнну політику України у контексті реформування її Збройних сил і, зокрема, діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки
держави щодо запобігання воєнним конфліктам, організації та здійснення
військового будівництва і підготовки Збройних сил України, інших утворених
відповідно до законів України формувань, а також правоохоронних органів
спеціального призначення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України до збройного захисту національних інтересів, необхідно
звернути увагу на проблему її оптимізації. Оптимізацію воєнної політики бажано здійснювати шляхом ефективнішого розподілу рівня керівництва, і управління на політичний, адміністративний, власне воєнний та створення на цій
основі системи взаємодії між ними при визначенні зони відповідальності кожного із суб’єктів.
Природно, що точкою відліку будь-якої реформи, у тому числі й воєнної,
має стати детальне з’ясування того, що необхідно реформувати.
Воєнна реформа повинна увібрати в себе всі необхідні зміни різноманітних
явищ армійської дійсності, для того щоб якісно змінити її у цілому. І було б ве-
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ликою помилкою ототожнювати реформування Збройних сил України із суто
механічним скороченням, яке, на жаль, ми спостерігаємо це сьогодні в українській армії.
Ідучи по такому шляху, після добровільної відмови від стратегічних ракетно-ядерних озброєнь Українська держава має всі підстави розраховувати на
розуміння провідних країн світу в питаннях забезпечення своєї власної безпеки в реаліях ХХІ століття. Було б доречним, якби ці держави розглянули можливість надання нашій країні міжнародно-правової підтримки її дій, зокрема
переглядом відомого політичного меморандуму щодо гарантій безпеки України п’ятьма ядерними державами світу з метою переведення цих гарантій з
політичної площини в юридичну.
Реформування Збройних сил України не може бути самоціллю, а має передбачати поетапне створення істотно якісних нових військових формувань, які б
відповідали потребам обороноздатності Української держави та її економічним можливостям і були б готові до ефективних дій разом з іншими державами (НАТО та антитерористичною коаліцією країн) з метою підтримання
міжнародної безпеки, стабільності та миру у світі. Основним пріоритетом має
стати оптимізація чисельності Збройних сил і створення передумов для їх подальшого розвитку. Необхідно переглянути функції, завдання та чисельність
функціональних структур Збройних сил. Пріоритет слід віддати Об’єднаним
силам швидкого реагування, які включали б до свого складу сухопутні,
повітряні та морські сили, функції та завдання яких відповідали б новій редакції Воєнної доктрини.
1. Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 336. 2. Указ Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 8 червня
2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» № 389/2012.
3. Україна. Закони. Конституція України: текст відповідає офіц. – К.: Національний
книжковий проект, 2011. – С. 6. 4. Урядовий кур’єр. – 2012. – 26 червня. – № 113. 5. Указ
Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
8 червня 2012 року» «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» // Урядовий
кур’єр.
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НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ:
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТУ
Статтю присвячено проблемі визначення поняття і змісту народного суверенітету. Розглядаються основні елементи цього поняття: суверенітет і його визначальна
складова – «народний», «народ». Особливу увагу приділено поняттю «народ», різні тлумачення якого і обумовлюють, в першу чергу, проблеми тлумачення даного поняття.
Розглядаються основні форми спільнот народу: народ – сукупність громадян, народ –

РОЗДІЛ 3 • Проблеми конституційного права

171

корпус виборців, народ – суб’єкт конституційного права і конституційно-правових
відносин. Розглядається діалектика взаємозв’язку між суверенітетом народу та правами людини і громадянина. Робиться висновок про універсальну політичну правосуб’єктність народу, що виражається в його виключному праві на самовизначення, а
також про суверенітет як властивість не тільки держави, а й народу.
Ключові слова: народний суверенітет, державний суверенітет, народ, джерело
влади, право народу на супротив, право народу на самовизначення.
Куян И. А. Народный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания
Статья посвящена проблеме определения понятия и содержания народного суверенитета. Рассматриваются основные элементы этого понятия: «суверенитет» и его
определяющая составляющая – «народный», «народ». Особое внимание уделено исследованию категории «народ», различное толкование которой обусловливает, в первую
очередь, проблемы определения содержания данного понятия. Исследуются основные
формы общности народа: народ – совокупность граждан, народ – избирательный корпус, народ – субъект конституционного права и конституционных отношений. Рассматривается диалектика взаимосвязи между суверенитетом народа и правами человека. Автор приходит к выводу об универсальной политической правосубъектности народа, что выражается в его исключительном праве на самоопределение, а также о суверенитете как свойстве не только государства, но и народа.
Ключевые слова: народный суверенитет, государственный суверенитет, народ,
источник власти, право народа на сопротивление, право народа на самоопределение.
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 sovereignty. 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 sovereignty and human rights is considered. The author comes to the conclusion about the universal political legal personality of the people, which is reflected in its exclusive right to selfdetermination, 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 сучасному світі народний суверенітет вважається принципом, що необхідно характеризує демократичну організацію влади держави. Він є основою конституційно-правової теорії і практики державотворення. Не випадково
цей принцип знаходить закріплення в конституційних актах багатьох країн. В
статті 5 Конституції України народ утверджується як носій суверенітету і єдине джерело влади в державі. Аналогічну норму містять конституції Російської
Федерації (стаття 3) і Республіки Білорусь (стаття 3). Стаття 2 Конституції
Азербайджанської Республіки називається «Суверенітет народу». Про заснування Португальської Республіки на основі народного суверенітету йдеться у
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статті 2 її Конституції. Стаття 1 Конституції Греції проголошує народний суверенітет фундаментом державного ладу. Про належність суверенітету народові
йдеться у статті 1 Конституції Італійської Республіки. В преамбулі Основного
Закону США народ згадується як такий, що встановлює і запроваджує Конституцію для держави. Основний Закон ФРН стверджує, що вся державна влада
походить від народу (ч. 2 статті 20).
Попри втілення принципу народного суверенітету в конституціях багатьох
країн та поширеність у світі держав з демократичною організацією влади, його
зміст цього неоднаково розкривається в конституційних актах і реалізується в
практичному державотворенні різних країн. По-різному тлумачиться принцип
та поняття народного суверенітету в юридичній науці: від повного заперечення його цінності та оголошення його фікцією – до підняття на п’єдестал основоположного принципу правової, конституційної держави і природного права.
В цьому зв’язку можна стверджувати, що завдання створення цілісної та
несуперечливої теорії народного суверенітету в юридичній науці та конституційній практиці до кінця не розв’язане. Такий стан речей зумовлює розвиток
суперечливих ідей: з одного боку – визнання народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, а з іншого – розмаїття концепцій обмеження влади народу, що ґрунтуються на ідеях «народ – орган держави», «народ має право діяти
виключно в конституційно визначених формах», «народ управляє тільки через
органи державної влади» тощо.
Тому важливим завданням сьогодення є розробка цілісної теорії суверенітету для її використання в ході трансформаційних процесів розбудови української державності. Це вимагає попереднього з’ясування поняття «народний суверенітет».
Сучасні енциклопедичні словники тлумачать «народний суверенітет» як
«повновладдя народу, тобто володіння народом соціально-економічними і
політичними засобами для реальної участі в управління справами суспільства
і держави»1. Схоже тлумачиться принцип народного суверенітету і в навчальній юридичній літературі. «Народний суверенітет насамперед означає
повновладдя народу, тобто володіння народом, який є єдиним джерелом влади,
політичними та соціально-економічними засобами для реальної участі у
здійсненні публічної, політичної влади (державної влади та місцевого самоврядування), в управління державними та суспільними справами»2. «Суверенітет, або повновладдя народу, – це володіння ним політичними і соціальноекономічними засобами, що всебічно і повно забезпечують його реальну
участь в управлінні справами суспільства і держави»3.
В науковій літературі сутність принципу народного суверенітету зводять до
таких основних положень: народ є єдиним джерелом верховної влади в державі; публічна влада існує виключно в його інтересах; народу має належати
верховне право вирішення найважливіших питань державного та суспільного
життя, формування органів публічної влади, що здійснюватимуть функцію
політичного управління, а також право контролю за їх діяльністю. Зазначені
засади дають дослідникам підстави тлумачити народний суверенітет як
політико-юридичну властивість народу, що означає його здатність та реальну
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можливість бути верховним і повновладним суб’єктом у вирішенні найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики у формах, що не заборонені конституцією і законами4. Подібні визначення, на нашу думку, є дещо
суперечливими. По-перше, тому що розкриття виключно інструментальної
сутності народного суверенітету (володіння народом соціально-економічними
і політичними засобами для реальної участі в управлінні справами суспільства
і держави) не дає відповіді на питання про її підстави, обсяг та практичну реалізацію. По-друге, зважаючи на семантику категорії «суверенітет» як вищої,
верховної влади, сполучення іменника «суверенітет» з прикметником «народний» мало б означати верховенство влади народу; звідси виникає питання щодо обмеження форм вирішення питань внутрішньої і зовнішньої політики (не
заборонені конституцією і законами).
Як наукова категорія «народний суверенітет» складається з двох термінів:
«суверенітет» і його визначальної складової – «народний».
Суверенітет – якісна характеристика влади держави, що визначає її як верховну, незалежну, – властивість держави. Термін «народний» в даному словосполученні пов’язує означену характеристику держави з певним суб’єктом
(держава народу), і тим самим визначає як характеристику самого явища
«народний суверенітет», так і політико-правовий статус людської спільноти –
народу.
Слід зазначити, що в юридичній науці не є остаточно вирішеним питання
про природу і характер суверенітету сучасної держави. У зв’язку з цим вчені
переймаються питаннями про суверенітет як верховенство державної влади
всередині країни і її незалежність як основну (сутнісну властивість) чи другорядну ознаку держави; про засадничий чи прикладний характер суверенітету
щодо держави і державної влади5. В науковій літературі суверенітет тлумачать
не лише як ознаку держави, а і як властивість державної влади або взагалі ототожнюють їх. У цьому питанні ми не можемо не погодитися з М. М. Марченком, що ототожнення суверенітету і державної влади практично означає визнання верховенства влади незначної частини суспільства – владарюючих
верств, груп, кланів і т. ін. над усім суспільством, як офіційний представник
якого виступає держава6. Крім того, подібні ототожнення, на нашу думку, нівелюють значимість принципу народного суверенітету, що є підґрунтям для суверенітету держави, перетворюють його у формальний принцип, який не потребує законодавчого наповнення. В такому випадку народ виступає як певна
абстракція, а народовладдя, по суті, можна вважати фікцією. Подібні тлумачення, на нашу думку, абсолютно несумісні з характеристикою сучасної держави як демократичної, суверенної і правової.
На розвиток зазначеного питання зауважимо, що цінність ідеї народного
суверенітету в процесі її історичного розвитку в різні часи піддавалася сумніву
багатьма вченими, зокрема, і у зв’язку із довільним тлумаченням поняття «народ», баченням у ньому не більш ніж абстракції та правової фікції, «за якою в
реальності стоять окремі групи і особи, внаслідок чого народ не здатний бути
суб’єктом влади і політики»7, наділенням його зневажливими, принизливими
характеристиками, з відмовою народові у статусі «суб’єкта права», із запере-
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ченням його існування як реального явища. Такий стан речей зумовлений рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів: станом розвитку суспільства, рівнем
культури, освіти, оцінкою тих чи тих форм політичної організації суспільства,
використанням тих чи інших теоретико-методологічних підходів до
дослідження відповідних суспільно-політичних та юридичних явищ.
Лише поступово, головним чином із поширенням політичних прав на різні
верстви населення, визріває ідея народу як спільноти рівноправних громадян,
як політичної цілісності. Проте не все так однозначно, і в сучасній юридичній
науці немає загальновизнаного та загальноприйнятого тлумачення поняття
«народ». Зауважимо, що в ході неодноразового обговорення цього питання в
ООН відзначалась його складність і висловлювалися сумніви з приводу реальності і навіть бажаності вироблення такого універсального визначення, яке б
могло застосовуватися в усіх регіонах світу та охоплювало б усі потенційно
можливі ситуації8.
Свого часу Міжнародна комісія юристів у зв’язку із розглядом подій у
Східному Пакистані рекомендувала для визначення народів використовувати
такі критерії: спільність історії, расові та етнічні, культурні і мовні, релігійні
та ідеологічні зв’язки, спільне географічне місцезнаходження, спільна економічна основа, достатня чисельність даного утворення9. Ці критерії, на нашу
думку, заслуговують на увагу, проте їх застосування не може бути однозначним для різних ситуацій та регіонів.
Як філософська категорія, народ – це зв’язана однаковим походженням і
мовою культурна спільнота людей, яка є справжнім і єдиним носієм об’єктивного духу10. Вчені відзначають, що це поняття – збірне, узагальнене і тим
самим абстрактне11. В довідкових юридичних виданнях стверджується, що
«народ – це збірне поняття, конструкція людського розуму, яке включає в себе
населення даної держави (громадян, які постійно проживають в державі, іноземців та осіб без громадянства), яке утворює єдину соціально-економічну і
політичну спільноту»12. В науковій літературі відзначається, що «теорія не виробила єдиного підходу до визначення поняття «народ», свідченням чого є такі
його інтерпретації: народ – громадяни всіх національностей, що мешкають на
території даної держави; народ – це сукупність фізичних осіб, підпорядкованих верховній владі; народ – сукупність окремих осіб, що входять до складу
держави, сукупність членів держави, суб’єкт і об’єкт державної влади; народ –
стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, має
спільні, відносно сталі особливості мови і культури, а також осмислення своєї
єдності й відмінності серед інших подібних утворень, що відображається у самоназві; народ – населення держави тощо»13. Відомий дослідник демократії
Д. Сарторі наводить такі інтерпретації народу: 1) народ – це буквально кожний; 2) народ – це невизначена кількість (дуже багато); 3) народ – це нижчий
клас; 4) народ – це певна неподільна єдність, органічна цілісність; 5) народ –
це більша частина, виражена принципом абсолютної більшості; 6) народ – це
більша частина, виражена принципом обмеженої більшості14.
В юридичній літературі стверджується, що ще у XVII–XIX століттях
термін «народ» набув двох взаємопов’язаних значень: народ як сукупність усіх
громадян, що утворює політичну спільноту, і народ як сукупність усіх ви-
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борців (виборчий корпус)15. Отже, першою ознакою в характеристиці народу є
«спільнота». Питання полягає в тому, що робить різноманіття суб’єктів, їх
груп та інтересів спільнотою, що їх об’єднує. Очевидно, індивіди пов’язані
спільним походженням, мовою та культурою можуть бути членами різних
політичних спільнот у зв’язку з тим, що проживають вони в різних державах,
або бути членами однієї політичної спільноти, хоча відрізнятися від неї походженням, мовою і культурою (особливо з інтенсифікацією міграційних процесів у світі). Проте кожна така політична спільнота має причини свого утворення в самій собі. Це задоволення інтересів складових спільноти (індивідуальних та групових) через реалізацію інтересу спільноти. Ще Цицерон, намагаючись визначити категорію «народ», підмітив, що це не будь-яке об’єднання
людей, а об’єднання, в основі якого – спільність інтересів та узгодженість у
питаннях права16. Цей спільний інтерес є в основі спільної (загальної) волі
індивідів і цілого. Спільна воля (інтерес) не означає повне поглинання
індивідуальних воль (інтересів). Вони знаходяться в діалектичному зв’язку.
Спільна воля формується завдяки волям індивідуальним, а останні, в свою
чергу, знаходять свою підставу і вияв (реалізацію) саме через першу.
Як сукупність громадян усіх національностей, – спільнота, об’єднана правовим зв’язком у державу, – представлений народ у преамбулі Конституції
України. При цьому склад цієї спільноти характеризується поліетнічністю.
Подібним чином характеризується народ у Конституції Російської Федерації
(преамбула). Характеристика народу як сукупності громадян відтворюється і в
офіційних назвах ряду держав: Алжирська Народна Демократична Республіка,
Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка.
У статті 2 Конституції Республіки Македонія навіть стверджується, що суверенітет походить від громадян і належить громадянам. В такому випадку теоретично верховенство народу розпадається на верховенство громадян, а суверенітет народу складається із сукупності суверенітетів громадян, що заперечує
ознаку неподільності суверенітету, чим ми не погоджуємось.
Справді, взаємозв’язок категорій «народ» і «громадяни» як цілого і частини, принаймні за змістом Конституції України, не викликає сумніву. Але народ – це не просто сукупність громадян, що проживають на певній території.
Ця сукупність утворюється внаслідок різноманіття соціальних (політичних,
економічних, культурних) зв’язків між індивідами, що зумовлені прагненнями
задоволення їхніх спільних та індивідуальних інтересів в соціальній, економічній, політичній, культурній та інших сферах. Такі життєво важливі інтере си не можуть бути ре алізовані поза межами політичної організації
суспільства, головним інструментом якої виступає право. Відповідно індивіди – носії різноманітних інтересів у такій організації не можуть не бути
суб’єктами права й учасниками різноманітних правовідносин. Отже, народ постає як організована в державу спільнота громадян і взаємозв’язків між ними,
що ґрунтується на необхідності задоволення їхніх спільних та індивідуальних
потреб. Таким чином, можна стверджувати, що Український народ – це громадяни України, об’єднані спільністю політичних, соціальних, економічних, духовних інтересів і цінностей, які разом виступають носієм суверенітету і єди-
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ним джерелом влади в державі. Таким чином, соціальний суб’єкт, виконує
різні ролі: як елемент держави – політична спільнота, як носій публічної влади – спільнота юридична, суб’єкт права. Ці дві основні ролі народу об’єднуються в одній функції – він продукує публічну політичну владу.
В умовах мирного, еволюційного розвитку народний суверенітет неможливий в принципі в суспільстві, члени якого позбавлені невідчужуваних громадянських і політичних прав та свобод. У цьому гуманістична сутність ідеї народного суверенітету. Діалектика взаємозв’язку між суверенітетом народу і
правами та свободами людини і громадянина полягає в тому, що останні є умовою і засобом забезпечення народовладдя. Ця діалектика підтверджується
історією розвитку теорії прав людини та ідеї суверенітету, теоретичним
підґрунтям яких була необхідність утвердження світської і правової держави,
ідеал якої в основі своїй мав вимогу єдиного і рівного для всіх права. Тому закономірно, що відлік першого покоління прав людини пов’язується з часом
руйнування станових рамок середньовічного суспільства, встановлення юридичної рівності. Перше покоління прав людини, як відомо, становлять невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права: право на свободу совісті і
релігії, думки і слова, право на життя, свободу і безпеку, право на участь у
здійсненні державних і суспільних справ, право на судовий захист тощо.
Політичним правам тут належить особлива роль, вони випливають із самої ідеї
народного суверенітету. Зв’язок між народним суверенітетом і політичними
правами і особливо правом на участь у здійсненні державної влади, як точно
підмічено Т. Шаповал, відображає сутність влади народу, участь у здійсненні
якої, реалізуючи відповідні права, може брати кожний дієздатний громадянин17.
В сучасному конституційному праві України вважається загальновизнаним, що «народ» є суб’єктом права взагалі (в першу чергу, конституційного
права) і може виступати як суб’єкт певних конституційно-правових відносин.
За змістом Конституції України виключно народові належить право визначати і змінювати конституційний лад (стаття 5), і виключно народ на всеукраїнському референдумі може вирішувати питання про зміну території
України (стаття 73). Якщо під конституційним ладом розуміти певну форму
організації держави і суспільства, визначену і закріплену в конституційному
порядку18, то право народу визначати і змінювати форму організації держави і
суспільства припускає і право визначення змісту, самої сутності держави і
вибір форм такого визначення. Підґрунтя такої «конституційної» правоздатності народу становить право народу на опір гнобленню, що є природним правом людської спільноти.
Отже, як суб’єкт політики і права народ України володіє універсальною
політичною правоздатністю, що знаходить своє вираження у його праві на самовизначення. У статті 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права прямо визначається, що всі народи мають право на самовизначення, в
силу якого вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Реалізація народом права на самовизначення передбачає вільне встановлення ним свого
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політичного статусу як у внутрішньодержавних, так і в міжнародних відносинах.
Верховне право народу на визначення змісту і форм своєї організації заперечує будь-яку його залежність у цьому питанні від будь-кого. У широкому
сенсі незалежність означає відсутність, заперечення залежності від будь-кого,
будь-чого та відсутність обмежень у діях, а в даному випадку – обмежень
іншою владою. Отже, «народний суверенітет» означає верховенство незалежність і відсутність обмеження влади народу іншими суб’єктами влади. Формально влада народу обмежена індивідуальними правами і свободами. Змістовно право політичної спільноти ґрунтується на невідчужуваності і непорушності прав та свобод її членів. У цьому, на нашу думку, полягає
«конфліктність» теорії народного суверенітету, оскільки її підґрунтя становлять дві діаметрально протилежні засади – принципи: індивідуалізму і колективізму. Посилення кожного окремого з них у процесі практичної реалізації
обов’язково призводить до викривлення ідеї і віддалення від ідеальної моделі
народного суверенітету. А забезпечення їх динамічної рівноваги є метою і завданням теорії і практики сучасного конституціоналізму.
Необмеженість влади народу означає неможливість обмеження – невідчужуваність і безумовність – його права на владу, що за змістом Конституції
України означає неприпустимість обмеження права народу визначати і змінювати конституційний лад.
Отже, верховенство, незалежність і необмеженість права народу на владу
формують зміст категорії «народний суверенітет». Таким чином, у змісті
поняття «народний суверенітет» суверенітет є визначальною якістю народу,
що дає нам підстави вважати суверенітет властивістю не лише держави, а й
народу.
Розглянутим не вичерпуються проблеми визначення поняття і змісту народного суверенітету. Сучасні політичні реалії світу ставлять перед науковцями нові завдання, дослідження народного суверенітету з огляду на поширення
тенденцій «транзиту демократії», регіоналізації, наддержавності і таке інше,
що підтверджує необхідність подальшої розробки означеної проблематики.
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СУЧАСНІ ДВОПАЛАТНІ ПАРЛАМЕНТИ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ
У статті досліджуються питання організації діяльності сучасних бікамеральних
парламентів демократичних країн. Аналізується позитивний досвід внутрішнього
функціонування палат парламентів У контексті ефективного здійснення ними законодавчих повноважень.
Ключові слова: двопалатний парламент, внутрішня структура, комісії, комітети,
парламентські фракції, законодавчі повноваження.
Француз-Яковец Т. А. Современные двухпалатные парламенты и особенности
их внутренней структуры
В статье исследуются вопросы организации современных бикамеральных парламентов демократических государств. Анализируется позитивный опыт внутреннего
функционирования палат парламентов в контексте эффективной реализации законодательных полномочий.
Ключевые слова: двухпалатный парламент, внутренняя структура, комисии, комитеты, парламентские фракции, законодательные полномочия.
Frantsuz-Yakovets T. Modern two-sections parliaments and peculiarities of
internal structure
The article deals with the organization of modern bicameral parliaments of democratic
countries. Analyzes the positive experience internal functioning chambers of parliaments in
the context of effective exercise of legislative powers.
Key words: bicameral parliament, internal structure, commissions, committees, fractions,
legislative powers.

Діяльність усіх гілок влади в Україні сьогодні зазнає політичного впливу,
що істотно порушує баланс між ними. Для українського парламенту, який перманентно перебуває на стадії пошуку доцільних компромісів між існуючими
політичними силами, ознайомлення з досвідом діяльності зарубіжних парламентів є необхідною умовою його ефективного функціонування, адже зарубіжний досвід державної влади та реалізації політики відіграє велику роль у
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розвитку кожної країни. Беручи за основу ефективні та результативні досягнення розвинених країн та адаптуючи їх до характерних ознак реалізації державної влади та національної ментальності, Українська держава може
відповідати вимогам часу в межах своїх можливостей.
В контексті даного дослідження увага зо середжується на практиці
внутрішньої організації сучасних бікамеральних парламентів демократичних
країн.
У статті використано конституції сучасних держав, регламенти палат
парламентів, коментарі до них, а також дослідження провідних вчених –
К. В. Арановського, М. В. Баглая, В. А. Туманова, Б. С. Крилова, П. Льоке
та ін.
Різноманіття організації діяльності двопалатних парламентів в країнах
Європи тісно пов’язане з відмінностями форм правління і державного устрою.
Палати парламентів самостійно організовують свою роботу і формують необхідні внутрішні органи для успішного функціонування.
Важливу роль в організації діяльності вищих представницьких органів
відіграють утворені парламентом партійні групи та фракції, адже саме вони
розкривають сутність парламентської процедури. Структура таких органів,
компетенція, форми і методи їх діяльності у палатах парламентів є дещо схожими між собою, проте мають і певні відмінності.
Як свідчить досвід роботи двопалатних парламентів, палати парламенту
нового скликання утворюють постійні комісії чи комітети. Їх формування
відбувається, як правило, на міжпартійній основі, а діяльність продовжується
до кінця строку. Саме в комісіях, комітетах здійснюється більша частина роботи депутатів чи сенаторів, а обговоренню питань на публічних засіданнях палат передує процес підготовки в постійних комісіях та комітетах. Французький
дослідник П. Льоке доречно порівнював парламентську роботу з айсбергом і
стверджував, що публічні засідання палат – це лише видима, «надводна» його
частина. В них варто вбачати не більше ніж виставу, що розігрується для
публіки вже після того, як парламентська більшість і уряд дійшли згоди стосовно законодавчих пропозицій, які мають бути прийняті у постійних
комісіях [13]. Дане зауваження є цілком влучним. Як бачимо з практики,
комісії та комітети мають фундаментальне значення у функціонуванні не
тільки парламентів, а й політичних систем в цілому.
У більшості європейських країн усі органи палат парламентів, незалежно
від здійснюваних ними функцій, іменуються комісіями. В англомовних
країнах такі органи називають комітетами. Постійні комітети і комісії створюються з метою підвищення ефективності роботи парламенту. Кількість комісій
та визначення їхніх функцій відповідає сферам національної політики, а тому
в палатах зарубіжних парламентів кількість постійних комісій є досить значною. В більшості країн постійні комісії створюються відповідно до основних
галузей державного управління. Законодавство певних зарубіжних країн може
містити обмеження кількості таких комісій. Скажімо, в Італії палата депутатів
нараховує 14 постійних комісій, а в Бундестазі Німеччини діє понад 20 комітетів.
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В обох палатах парламенту Франції діє шість постійних комісій. Але поряд
із постійними спеціалізованими комісіями кожної з палат на вимогу уряду можуть створюватись особливі разові комісії для розгляду законопроектів, що
надійшли від виконавчої влади [1].
В Конгресі США сформовано 4 постійні об’єднані комітети обох палат, але
діє значна кількість постійних комітетів у кожній із них. В Сенаті їх 16, а в палаті представників – 22. Структура цих комітетів передбачає існування десятків спеціальних і постійних комітетів, у зв’язку з чим загальне число
комітетів і підкомітетів Конгресу деяких скликань становило понад двісті п’ятдесят. Саме тому можна стверджувати, що основою законодавчої влади США
є саме сильна система комісій з чітко визначеним обсягом компетенції. Адже
законодавчий процес в основному здійснюється в комісіях. Що більше, законопроект має великі шанси на схвалення палатою представників, якщо він рекомендований відповідним комітетом, а надто коли аргументи комітету є переконливими і рішення прийнято значною кількістю голосів. Комісії є органами
пленуму палат, перед якими вони несуть відповідальність, володіючи значною
автономією.
Варто звернути увагу і на ту обставину, що у Великобританії та в країнах,
які зазнали впливу англійської парламентської традиції, комітети можуть не
мати спеціалізованого характеру. Скажімо, предмет діяльності постійних
комітетів в Палаті громад не визначений і в силу необхідності спікер Палати
громад може доручити одному з комітетів підготувати питання до слухання в
палаті. Окрім того, постійні комітети Палати громад парламенту Великобританії формуються з метою розгляду конкретних законопроектів, внесених до
палати. Визначення цих комітетів як постійних є умовним, оскільки їх персональний склад змінюється щоразу, залежно від предмета законопроекту, що
вноситься на розгляд.
У більшості європейських країн постійні комісії здійснюють діяльність із
підготовки питань для обговорення на пленарних засіданнях, і позиція
комітетів може визначати кінцеве рішення законодавців. Скажімо, в парламенті Італії існує практика, згідно з якою законопроект, який одноголосно
схвалений в комісії, може бути переданий на підпис президентові і вступити в
дію, не проходячи стадію обговорення в палатах.
Право делегувати законодавчі повноваження постійним комісіям чи комітетам палат парламентів у розвинених країнах є питанням досить дискусійним.
Адже, з одного боку, можна стверджувати, що якщо надати комісіям право
обговорення і прийняття законопроектів і пропозицій, то на засіданнях палат
буде більше часу для дискусій навколо найактуальніших, найпроблемніших законопроектів. Але, з іншого боку, питання визначення критеріїв відбору законопроектів, які можуть розглядатись і прийматись на рівні комісій, залишається дискусійним. До того ж класифікація законопроектів (на ті, які розглядатимуться на рівні комісій, і ті, які будуть розглядатись і прийматись безпосередньо на засіданнях палат) викликає сумніви у демократичності критеріїв
такого відбору. Сучасна законодавча практика діяльності бікамеральних парламентів демократичних країн акцентує увагу не на кількості і швидкості
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прийняття законів, а на якості, виваженості та врахуванні різноманітних інтересів при прийнятті законів. Адже тактичну частину державної політики забезпечують підзаконні акти глави суб’єкта федерації та вищого виконавчого органу влади, а закони приймаються з метою врегулювання найважливіших
суспільних відно син, тобто вирішують стратегічну частину державної
політики.
У контексті делегування частини законодавчих повноважень практика палат парламентів розвинених країн є досить різною. Скажімо, стаття 75 Конституції Іспанії визначає, що палати парламенту можуть уповноважувати постійні
законодавчі комісії приймати законопроекти і законодавчі пропозиції. Але палати можуть у будь-який момент вимагати обговорення і голосування на пленарному засіданні будь-якого законопроекту чи пропозиції [3]. Частина 3
статті 153 Конституції Швейцарії вказує, що комісіям палат Федеральних
Зборів – Національної Ради та Ради кантонів – не можуть бути делеговані законодавчі повноваження.
Постійні комісії та комітети здійснюють контроль і у сфері виконавчої влади. В країнах із парламентськими формами правління об’єктом такого контролю є діяльність окремих центральних органів виконавчої влади, міністерств. З
огляду на це компетенція різних постійних комісій (комітетів) може відповідати структурі уряду.
Окрім того, існує практика створення тимчасових комітетів та підкомітетів,
комісій та підкомісій палат, самостійних органів, які наділені судовими та
квазісудовими повноваженнями.
Спеціальні комісії (комітети) мають різне призначення. Так, у Франції
спеціальні комісії можуть створюватися в обох палатах парламенту для розгляду конкретних законопроектів. Спеціальні комітети палат Конгресу США
досліджують різні питання у сфері правозастосування, в тому числі готують і
законодавчі рекомендації.
Особливим є механізм дії об’єднаних комісій та комітетів, які представляють обидві палати на паритетних засадах. Дані комісії створюються з метою
подолання розбіжностей між палатами, які можуть виникати в процесі розгляду конкретних законопроектів. Зазвичай до складу узгоджувальних комісій
(комітетів) входять депутати – члени постійних комісій, в яких розглядався законопроект під час його проходження в палатах.
З огляду на те, що однією із ознак демократії є багатопартійність, істотне
значення для парламентської діяльності має партійна складова. Ефективна
діяльність парламентських фракцій, як правило, свідчить про демократичний
парламентський режим.
Парламентські фракції (групи) визначаються як угрупування в складі
політичної партії в парламенті [2, 490].
Умови створення парламентських фракцій чітко визначаються законодавством кожної країни. Як правило, фракції реєструються у спікера чи в бюро палати і об’єднують депутатів вищого представницького органу, які належать до
тієї чи тієї партії, або дотримуються тих самих поглядів. Кількість депутатів
може бути різною. В Національних Зборах парламенту Франції для створення
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фракції потрібно не менш ніж 30 депутатів. 1988 p. до Регламенту парламенту
Франції було внесено зміни: мінімально необхідне число депутатів для
утворення парламентської групи в Національних Зборах було скорочено до
20 чоловік, а кількість фракцій у Національних Зборах – до 5, у Сенаті –
до 6 [7, 167].
В Бундестазі ФРН комітет із кількістю менш ніж 15 членів можна створити тільки за відповідним дозволом президента палати. Регламент Палати депутатів італійського парламенту (стаття 26) передбачає, що мінімальний
кількісний склад парламентської групи має становити 20 депутатів. Парламентарі, які входять до складу парламентської групи чисельністю менше 20 осіб,
можуть об’єднатися з іншою групою з тим, щоб їх кількісний склад досяг встановленого мінімуму [11, 65]. Сенатори, які не мають намірів ввійти до якоїсь
із фракцій, можуть створити змішану фракцію.
Кількість депутатів, які можуть утворювати парламентську фракцію, певною мірою залежить від кількісного складу палат парламенту. Пріоритет у визначенні мінімального кількісного складу для утворення депутатських
обўєднань належить процедурним правилам, закріпленим у регламентах парламентів. Практика свідчить, що чим численніша група, то більшим впливом
вона користується. У політичної партії, яка має в законодавчому органі
найбільшу фракцію, – більше можливостей для обрання своїх представників
на керівні посади та при формуванні парламентських органів. У цьому контексті Регламент Бундестагу ФРН вказує, що становище фракцій визначається
їх кількісним складом. При рівній кількості фракцій питання їх становища визначається шляхом жеребкування, яке проводиться головою Бундестагу на
засіданні палати.
Відомо, що парламентські групи можуть впливати на вирішення значного
кола питань, від визначення порядку денного пленарних засідань, характеру
проведення дебатів і до законодавчої процедури. Так, фракції висувають своїх
кандидатів на керівні посади в парламенті та його органах. При формуванні таких парламентських органів, як Бюро Національних Зборів у Франції, Рада
старійшин ФРН, а також постійних комісій враховуються інтереси усіх депутатських фракцій. Депутатські фракції можуть брати участь у формуванні порядку денного парламенту. Хоч здебільшого дана функція є прерогативою президента і уряду. Наприклад, згідно зі ст. 48 Конституції Франції «порядок денний засідання Палат передбачає обговорення законопроектів, що внесені урядом, і законодавчих пропозицій, які ним прийняті, в порядку пріоритету і черговості, встановленої урядом» [12]. У Палаті депутатів італійського парламенту існує інша процедура визначення порядку денного, в якій депутатські
фракції беруть активну участь.
Приклад зарубіжних держав свідчить, що парламентські фракції можуть
виступати суб’єктами законодавчої ініціативи, оскільки можуть пропонувати
проекти резолюцій з окремих питань, подавати письмові запити урядові, висувати вимоги створення слідчих комісій. Окрім того, депутатські фракції
наділені процедурними правами. Скажімо, фракціям Бундесрату ФРН надано
право вимагати прийняття рішення про виклик на засідання члена Федераль-
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ного уряду. Депутат, що виступає від імені однієї із фракцій, користується певними перевагами перед депутатом, який виступає від себе особисто.
Важлива і та обставина, що головами партійних фракцій, як правило, обираються найактивніші парламентарії та найвідоміші політики, які досить часто претендують також на зайняття вакантних посад у парламенті та уряді
країни. Окрім того, голови фракцій мають особливі повноваження при визначенні порядку денного та призначенні доповідачів з тих чи тих питань. Як
відзначає П. Леше, «Неформальний консенсус уряду досягається через партії.
Набагато більшу роль, ніж уряд, відіграють керівники партійних фракцій, які
створюють можливість для досягнення консенсусу» [8].
Іншим моментом, вартим уваги, є те, що саме парламентські групи є
своєрідною ланкою між урядом і громадською думкою. З огляду на це однією
з ознак парламентів демократичних країн є пряма заборона створення депутатських фракцій в парламенті інакше, як на основі політичного критерію. Регламент Національних Зборів Франції стосовно цього питання чітко встановлює, що «не можуть бути створені фракції, які захищають приватні, місцеві чи
професійні інтереси». Дане положення є досить важливе не лише для палат
парламенту Франції, а й для парламенту будь-якої країни, адже голови
партійних фракцій, окрім того, що вони наділені особливими повноваженнями, часто претендують на вакантні посади як в парламенті, так і в уряді [12].
Тобто становище депутатських фракцій в парламенті різне і чітко залежить
від того, котра з політичних партій володіє найбільшою фракцією, адже саме
така політична партія має найбільше шансів для обрання своїх представників
на керівні посади, при формуванні парламентських органів на початку легіслатури. Регламент Бундестагу ФРН із цього приводу вказує, що становище
фракцій визначається їх кількісним складом. При рівній кількості фракцій питання про їх становище визначається за допомогою жеребкування, що проводиться головою бундестагу на засіданні палати.
Одним із важливих елементів структури двопалатного парламенту є його
керівний орган, який може бути одноосібним або колегіальним. У бікамеральних парламентах даний орган створюють у кожній із палат. У більшості країн
керівний орган формується на період скликання парламенту, в деяких він
функціонує протягом однієї чергової сесії. Наприклад, у Франції бюро
Національних Зборів утворюють на весь період скликання, а бюро Сенату –
після кожного часткового оновлення складу палати. Бюро формується на основі пропорційного представництва партійних фракцій.
В парламенті Великобританії спікер Палати громад обирається парламентаріями з їх числа на непартійній основі. В деяких питаннях парламентська
діяльність, яка регламентується встановленими правилами і законами, регулюється рішеннями спікера (наприклад, щодо питань допустимості внесення
поправок до законів і надання слова та вибору виступаючих). Тому
об’єктивність поглядів та справедливість суджень – це необхідна вимога до
кандидата на пост спікера. Лорд-канцлер – голова Палати лордів – формально
є посередником між парламентом і монархом. Запорука політичної неупередженості спікера – те, що він не бере безпосередньої участі в дебатах і має право голосувати в тому випадку, коли голоси поділились порівну.
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На відміну від політичного нейтралітету спікера в парламенті Великобританії, у США на посаду спікера Палати представників Конгресу завжди обирається представник тієї політичної партії, яка представлена більшістю у парламенті. І незважаючи на те, що спікер не очолює більшість у палаті, його дії,
самі по собі, можуть слугувати орієнтиром для поведінки відповідної частини
її членів. Крім того, на відміну від спікера Палати громад парламенту Великобританії, спікер Палати представників Конгресу США голосує в палаті на загальних підставах.
У багатьох бікамеральних парламентах керівний орган палат має колегіальний характер, кількісний склад якого може значно різнитись.
Досить цікавою є практика палат парламентів Австрії та ФРН у питаннях
заміщення посади голови колегіального органу, коли застосовується почергове
головування представників суб’єктів федерації в алфавітному порядку з обмеженням терміну їх головування.
Основна функція керівних органів палат полягає у забезпеченні адміністративної автономії парламенту та вирішенні організаційних питань парламентської діяльності. Так, Основний Закон ФРН закріплює положення, згідно
з яким президент нижньої палати є головою Бундестагу і наділений поліцейською владою; без його дозволу в приміщеннях Бундестагу не можуть проводитись ні обшук, ні виїмка [9].
Важлива діяльність керівного органу парламенту з огляду на здійснення
позапарламентських функцій. Так, голова парламенту (як правило, нижньої
палати) у деяких країнах має право тимчасово здійснювати діяльність президента, у випадках дострокового припинення його повноважень. У Франції,
окрім того, що голова верхньої палати парламенту наділений таким правом, голови обох палат парламенту володіють правом призначення частини членів
конституційної ради.
Проаналізована практика діяльності двопалатних парламентів засвідчує,
що роль парламентських політичних груп пов’язана з їх внутрішньою організацією: чим численніша група, то більшим впливом вона користується; однак здійснення такого впливу вимагає ще й дотримання суворої дисципліни.
Більшості двопалатних законодавчих органів європейських держав притаманна компактна внутрішня організація, за наявності якої депутати спроможні
ефективно голосувати і обговорювати законопроекти. Роль політичних груп
значна, і чим група більша за кількістю своїх представників, тим більшим
впливом вона користується і тим більше вимагає дотримання чітких процедурних та дисциплінарних правил.
Палати багатьох двопалатних парламентів характеризуються спільними
рисами внутрішньої організації, але, як свідчить аналіз, кожному із парламентів властива індивідуальність та своєрідність. І це зрозуміло, адже єдиної
та універсальної моделі для всіх демократій не існує, оскільки сьогодні існують різноманітні види парламентських процедур і не можна однозначно сказати, які з них демократичніші. Натомість існують характерні особливості обрання, кількісного складу та політичної складової, які можуть впливати на
особливості внутрішньої організації парламентів.
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Важливою залишається не скільки внутрішня організація, скільки результативність діяльності, коли парламент не протистоїть суспільству та іншим органам державної влади, а держава стає природним засобом упорядкування
суспільних та державних відносин задля досягнення стану суспільного благополуччя.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ
ЯК МІРИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У статті досліджуються проблеми конституційно-правових санкцій як мір конституційно-правової відповідальності. Визначаються поняття, характерні ознаки
конституційно-правової санкції та особливості, які відрізняють їх від мір інших видів
юридичної відповідальності. Аналізуються види конституційно-правових санкцій та
критерії їх класифікації.
Ключові слова: конституційно-правова відповідальність, міри конституційно-правової відповідальності, конституційно-правова санкція, конституційний делікт.
Батанова Н. Н. Конституционно-правовые санкции как меры конституционноправовой ответственности
В статье исследуются проблемы конституционно-правовых санкций как мер конституционно-правовой ответственности. Определяются понятие, характерные признаки конституционно-правовой санкции и особенности, которые отличают их от мер
других видов юридической ответственности. Анализируются виды конституционноправовых санкций и критерии их классификации.
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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 constitutional and legal responsibility are researched. A concept, characteristic signs of the constitutional and legal sanction and feature, which distinguish them from the measures of other types
of legal responsibility, are given. The types of constitutional-legal sanctions and criteria of
their classification are analyzed.
Key words: constitutional and legal responsibility, measures of constitutional and legal
responsibility, constitutional and legal sanction, constitutional delict.

Актуальним напрямом сучасної науки конституційного права є дослідження теоретико-методологічних засад конституційно-правової відповідальності,
метою якого є створення цілісної теорії конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності. Окрім специфічних
підстав, джерел, суб’єктно-об’єктного складу, критерієм відокремлення конституційно-правової відповідальності в самостійний вид юридичної
відповідальності є особлива система мір конституційно-правової відповідальності – конституційно-правових санкцій. Всебічне дослідження даної проблематики є вкрай важливим і актуальним для розуміння конституційно-правової
відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності, її
закріплення на конституційному та законодавчому рівнях, покращення стану її
реалізації на практиці, а також для пошуку шляхів удосконалення даного
інституту.
Наявність особливих санкцій з яскравим політико-правовим характером
констатувалася в науці конституційного права С. А. Авакьяном вже в 70-х роках минулого століття1, що в свою чергу дозволило порушити питання про
існування нового виду юридичної відповідальності – конституційно-правової.
Згодом дану проблематику досліджували В. Й. Лучін, В. А. Виноградов,
Н. М. Колосова та ін. Серед українських вчених-конституціоналістів питанню
конституційно-правових санкцій приділяли увагу В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко, Ю. М. Тодика та ін.
Саме особливості конституційно-правових санкцій зумовили численні дискусії про можливість виділення їх системи, а без цього проблематично ставити питання про існування конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності.
Протягом довгого часу вважалося, що конституційно-правова санкція не є
обов’язковою, конститутивною ознакою конституційно-правової норми.
Справді, не всі конституційно-правові норми (як і норми інших галузей)
повністю відповідають теоретичній моделі, яка виходить із того, що поняття
«санкція» пов’язане з так званою «логічною структурою» правової норми.
Заперечувати те, що конституційне право рідко закріплює санкції як структурний елемент своїх норм, неможливо. Проте це слід вважати радше недоско-
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налістю законодавчої політики і техніки, аніж нездоланною закономірністю та
унікальністю методу конституційно-правового регулювання. Відсутність
санкцій у багатьох конституційно-правових нормах знижує ефективність їх дії
і не завжди може бути компенсована санкціями інших галузей без небезпеки,
що ці норми залишаться без дієвого захисту. Тільки конституційно-правові
санкції, що відображають особливості тих суспільних відносин, які захищаються, можуть звести нанівець усі вигоди від порушення норм конституційного права2.
На жаль, на сьогодні порушення більшості конституційно-правових норм
(за винятком хіба що виборчого законодавства) не тягне за собою будь-яких
несприятливих наслідків, тому очевидно, що вони потребують належної системи заходів захисту своїх приписів, яка, поряд з іншими санкціями, включала б і конституційно-правові. Крім того, деякі санкції можуть бути встановлені
тільки на конституційному рівні.
Вчені-конституціоналісти по-різному підходять до визначення поняття конституційно-правової санкції. Так, В. Й. Лучін розглядає конституційні санкції
через «встановлені Основним Законом міри державного примусу..., які застосовуються у разі конституційного правопорушення та містять його результативну правову оцінку»3. На думку В. А. Виноградова, конституційно-правова
санкція – це «визначена нормами конституційного права міра державного (або
прирівняного до нього суспільного) впливу у сфері конституційно-правових
відносин, яка застосовується у разі невідповідності фактичної поведінки належній поведінці, яка встановлена диспозицією конституційно-правової норми
і містить його результативну оцінку»4. Н. М. Колосова визначає конституційні
санкції як законодавчо закріплені міри примусового впливу щодо суб’єкта права у разі невиконання ним конституційних обов’язків або зловживання правами. Для конституційних санкцій та мір захисту характерна можливість примусового настання несприятливих наслідків. Проте, на відміну від мір захисту,
конституційні санкції настають тільки за протиправну поведінку5.
Навряд чи можна погодитися з тим, що в поняття санкцій не входить настання несприятливих наслідків, оскільки у цьому випадку важко розрізнити
санкції та інші міри державного і суспільного примусу. Вищезазначені та інші
визначення конституційних санкцій, які представлені в юридичній літературі,
відображають ті чи ті аспекти їх розуміння, засновані перш за все на різних
підходах до виділення ознак санкції. Фактично спір йде про ті суттєві ознаки,
які характеризують санкції взагалі і конституційні санкції зокрема. Йдеться, як
правило, про примус, несприятливі наслідки, негативну оцінку державою
протиправної діяльності. Уявляється, що всі вони одночасно повинні бути
притаманні конституційним санкціям. Таким чином, поняття санкції, засновані на одній чи кількох ознаках, слід визнати односторонніми. Тому важко погодитися з тими, хто виділяє санкцію через встановлені Конституцією міри
державного примусу: правові позбавлення, обтяження, правові збитки6. Дане
поняття не враховує державний та суспільний осуд протиправної поведінки.
Слід погодитися з Н. М. Колосовою, що ознаками конституційних санкцій
слід визнати негативну оцінку діяння з боку народу, держави, законодавчо
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оформлений державний примус, настання несприятливих наслідків (правові
збитки, обтяження, тягар, правові позбавлення, ущемлення матеріального або
юридичного характеру)7.
На нашу думку, конституційно-правова санкція – це визначена нормами
конституційного права міра державного (або прирівняного до нього суспільного) впливу у сфері конституційно-правових відносин, яка застосовується до
суб’єкта у разі вчинення ним конституційного делікту.
Конституційно-правові санкції мають низку особливостей, які відрізняють
їх від мір інших видів юридичної відповідальності, що дозволяє виділити їх у
самостійний вид.
По-перше, конституційно-правові санкції закріплені в Конституції та конституційному законодавстві.
По-друге, конституційно-правові санкції застосовуються широким колом
уповноважених суб’єктів – органами законодавчої, виконавчої, судової влади,
місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами тощо – щодо
непідзвітних і непідпорядкованих їм суб’єктів, тим самим відрізняючись від
дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників і службовців у
порядку підлеглості вище стоящими органами та по садовими особами.
Відрізняються вони й від покарань, які застосовуються виключно на підставі
рішення суду, та від адміністративних стягнень, які застосовуються як судом,
так і органами адміністративної юрисдикції, що є органами виконавчої влади.
По-третє, практично всі конституційно-правові санкції є специфічними й
характерними лише для конституційно-правової відповідальності і не можуть
бути використані як санкції інших видів юридичної відповідальності (винятком є, наприклад, відшкодування матеріальної шкоди, яке може бути санкцією
не лише цивільно-правової, а й конституційно-правової відповідальності).
По-четверте, притягнення до конституційно-правової відповідальності та
застосування конституційно-правових санкцій не тягне для правопорушника
судимості, що характерно для кримінальної відповідальності.
По-п’яте, вищі органи державної влади та посадові особи багато в чому
самі визначають власну відповідальність. При встановленні конституційноправових санкцій щодо цих суб’єктів слід виходити з принципу «стримувань і
противаг», таким чином, щоб міри конституційної відповідальності були
взаємно збалансовані, а обов’язок одного був би підкріплений повноваженнями іншого органу (посадової особи або іншої інстанції відповідальності,
наприклад, виборців) на випадок її невиконання8.
По-шосте, однією з особливостей конституційно-правової санкції є те, що
вона за певних умов може застосовуватися і не як санкція9. Так, наприклад,
згідно зі статтею 126 Конституції України суддя може бути звільнений з посади як у результаті порушення конституційно-правових норм (порушення суддею вимог про несумісність посад, порушення суддею присяги), так і в результаті досягнення ним шістдесятип’ятирічного віку, неможливості виконання
своїх повноважень у зв’язку зі станом здоров’я тощо. Звільнення судді з посади в останніх випадках не буде конституційно-правовою санкцією.
Деякі конституційно-правові санкції можуть застосовуватись і як міри
політичної відповідальності: відставка, відкликання та ін. Так, наприклад,
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відставка уряду може бути мірою як конституційно-правової, так і політичної
відповідальності. При цьому в першому випадку необхідним є наявність конституційного делікту як підстави настання конституційно-правової
відповідальності.
У конституційно-правовій науці немає єдності думок щодо видів конституційно-правових санкцій та їх класифікації, оскільки конституційно-правові санкції є дуже різноманітними. Так, Ю. М. Тодика виділяв такі форми
юридичної відповідальності, як: а) офіційне визнання роботи державного органу, посадової особи незадовільною, вказівка на недоліки в роботі; б) дострокове розформування підпорядкованого органу; в) усунення конституційного
порушення шляхом відміни, призупинення дії актів державних органів і громадських утворень; г) обмеження, позбавлення спеціального статусу; ґ) примус до виконання конституційного обов’язку; д) тимчасова заборона (призупинення) окремих видів чи всієї діяльності, примусовий розпуск (ліквідація);
е) вираження недовіри; імпічмент Президентові України і т. д.10
На думку В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка, основними видами конституційно-правових санкцій є: відмова у реєстрації політичної партії (стаття 11
Закону України «Про політичні партії в Україні»); втрата депутатського мандата (статті 79, 81 Конституції); дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України (стаття 90, п. 8 статті 106 Конституції); усунення з поста Президента України в порядку імпічменту (п. 10 статті 85, стаття 11 Конституції);
прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів
України, що має наслідком відставку Уряду (стаття 115 Конституції України);
припинення Президентом України повноважень Прем’єр-міністра України та
його відставка (п. 9 ч. 1 статті 106 Конституції); рішення Конституційного Суду України про неконституційність законів та інших правових актів Верховної
Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
правових актів Верховної Ради Автономної Ре спубліки Крим, що має
наслідком їх скасування (стаття 150 Конституції України); скасування Президентом України рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України (стаття 118 Конституції України);
висловлення обласною чи районною радою недовіри голові відповідної місцевої державної адміністрації (стаття 118 Конституції України); звільнення Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом
України з посади Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (стаття 136 Конституції України); зупинення органами суду рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам
України (стаття 144 Конституції України) та ін. Крім того, вважають автори,
конституційні санкції можуть поділятися на основні та додаткові. Наприклад,
стаття 111 Конституції України передбачає санкцію у вигляді усунення Президента України з поста Верховною Радою України у порядку імпічменту
(основна санкція), а стаття 105 чинного Основного Закону визначає додаткову
санкцію – позбавлення звання Президента України у разі усунення його з поста в порядку імпічменту11.
Російські дослідники Д. І. Назаров та І. С. Назарова виділяють такі конституційні санкції, як усунення Президента від посади, розпуск Державної Думи,
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позбавлення депутатської недоторканності, відставка уряду, визнання Конституційним Судом неконституційними законів, указів Президента, постанов уряду та інших нормативно-правових актів12. В. М. Бутилін як міри конституційної відповідальності називає відмову в реєстрації і заборону, але при цьому не пояснює, про яку заборону йдеться і що це за відмова у реєстрації13.
С. В. Нарутто, В. М. Савін, І. Н. Барциц формою конституційної відповідальності вважають федеральне втручання у права суб’єкта федерації (введення
надзвичайного стану14).
Класифікації конституційно-правових санкцій теж можуть бути дуже
різноманітними. Так, Ж. І. Овсепян вважає, що вихідним має бути їх групування за критеріями особливостей суб’єкта і об’єкта конституційної відповідальності. У зв’язку з цим вона виділяє:
– санкції конституційної відповідальності, які передбачають несприятливі
наслідки для самих органів (посадових осіб) публічної влади як суб’єктів конституційного правопорушення; застосування цих санкцій забезпечує принцип
верховенства Конституції;
– санкції конституційної відповідальності, спрямовані на результат (продукт) діяльності органу (посадової особи) публічної влади – виданий ним закон, інший нормативний акт; застосування цього виду санкцій забезпечує
принцип вищої юридичної сили Конституції;
– санкції конституційної відповідальності у сфері функціонування інститутів громадянського суспільства – виборів, референдуму, функціонування
партій та ін.; конституційні санкції щодо фізичних і юридичних осіб. Цей вид
санкцій автор визначила як санкції, які забезпечують застосування та інші
форми безпосередньої реалізації Конституції.
У межах кожної з трьох класифікаційних груп можлива диференціація конституційних санкцій за критерієм характеру (змісту) несприятливих наслідків,
що ними передбачаються15.
М. В. Вітрук вважає, що міри конституційної відповідальності (залежно від
тих основних функцій, які вони здійснюють), слід класифікувати на міри
відновлюючо-компенсаційного і карально-штрафного характеру. Відповідно
до Конституції РФ до мір відновлюючо-компенсаційної конституційної
відповідальності, на думку автора, слід віднести: позбавлення юридичної сили законів та інших нормативних актів, недопустимість введення в дію міжнародних договорів РФ, визнаних Конституційним Судом РФ такими, що не
відповідають Конституції РФ (ч. 6 статті 125); призупинення дії та відміну
актів (ч. 2 статті 85, ч. 3 статті 115); заборону застосування нормативно-правових актів, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома (ч. 3
статті 15); відставку Уряду РФ у разі вираження йому недовіри або відмову в
довірі Державною Думою (ч. 3 і 4 статті 117, п. «в» статті 83); звільнення від
займаної посади (п. «д», «к»–«м» статті 83); компенсацію державою спричиненої шкоди спричиненої потерпілим від злочинів і зловживань владою (стаття 52); відшкодування державою кожному шкоди, завданої незаконними діями
(бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб (стаття 53).
Мірами карально-штрафної конституційної відповідальності згідно з чинною
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Конституцією РФ, а також згідно з конституціями і статутами суб’єктів РФ є:
1) усунення від посади Президента РФ за підставами і в порядку, які передбачені статтею 93 Конституції РФ; 2) звільнення від займаної посади за компрометуючими підставами (п. «д», «к»–«м» статті 83 Конституції РФ); 3) усунення від посади глав адміністрацій суб’єктів РФ за систематичне грубе порушення Конституції РФ, конституції (статуту) суб’єкта РФ, законів Російської Федерації і законів її суб’єктів, за невиконання рішень Конституційного Суду РФ,
конституційних (статутних) судів суб’єктів РФ; 4) дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб за конституційні (статутні) правопорушення; 5) розпуск (заборона) політичної партії,
громадського руху, об’єднання громадян, цілі і дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу, на розпалювання соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі і т. д.16.
Н. М. Колосова класифікує конституційні санкції залежно від мети та
наслідків їх застосування на такі види: правовідновлювальні, попереджувальні, санкції припинення, міри стягнення17. У своєму дисертаційному
дослідженні на основі аналізу Конституції РФ автор досліджує такі конституційні санкції: усунення від посади Президента РФ Радою Федерації (стаття 93); звільнення від посади Генерального Прокурора РФ Радою Федерації за
поданням Президента РФ (ч. 2 статті 129) та інші випадки звільнення від посади, закріплені в Конституції РФ; призупинення дії актів органів виконавчої
влади суб’єктів РФ Президентом РФ до вирішення цього питання відповідним
судом (ч. 2 статті 85); відміна Президентом РФ постанов і розпоряджень Уряду РФ у разі їх протиріччя Конституції РФ, федеральним законам і указам Президента РФ (ч. 3 статті 115); вираження Державною Думою недовіри Уряду РФ
(ч. 3 статті 117); постановка Главою Уряду РФ питання про довіру Уряду РФ
перед Державною Думою (ч. 4 статті 117); прийняття Президентом РФ рішення про відставку Уряду РФ (статті 117); розпуск Президентом РФ Державної
Думи (статті 109); визнання Конституційним Судом РФ неконституційними законів, нормативних актів або їх окремих положень (статті 125); введення Президентом РФ на території РФ або в окремих її місцевостях надзвичайного стану (стаття 88); позбавлення недоторканності депутатів і членів Ради Федерації
відповідною палатою Федеральних Зборів за поданням Генерального Прокурора Російської Федерації (ч. 2 статті 98). Серед перерахованих виділяються ті
міри, які не можуть бути визнані санкціями безумовно, а тільки за умови наявності неправомірних діянь. Відповідно розпуск Державної Думи, наприклад,
не завжди слід вважати мірою конституційної відповідальності18.
Виходячи з особливо стей змісту конституційно-правових санкцій,
В. А. Виноградов виділив такі їх групи (комплекси):
1) позбавлення загального або спеціального конституційно-правового статусу, дострокове припинення (позбавлення) повноважень (розпуск представницьких органів усіх рівнів, розпуск, заборона діяльності, ліквідація
об’єднань громадян розформування колективного органу, відсторонення від
посади, позбавлення мандата вищих посадових осіб держави, депутатів,
суддів, відзив депутата, виборної посадової особи, позбавлення громадянства,
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позбавлення державних нагород і почесних звань, позбавлення статусу кандидата в депутати, виборця, вимушеного переселенця, біженця); 2) обмеження,
позбавлення суб’єктивного конституційного права (обмеження права обирати
і бути обраним, займати певні посади, позбавлення права на в’їзд в країну та
ін.); 3) відмова у визнанні (невизнання) мандата депутата, відмова в затвердженні (незатвердження) правового акта (відмова у підписанні нормативного
акта у разі його конституційності (незаконності), відмова у наданні громадянства, у реєстрації об’єднання, відмова у призначенні референдуму, відмова у
видачі дозволу на тимчасове проживання, у видачі виду на проживання іноземному громадянину, ряд відмов при реалізації виборчого закону); 4) покладення додаткового конституційного обов’язку (обов’язок протягом певного строку внести відповідні зміни в правові нормативні акти згідно з правовими позиціями органу конституційного правосуддя); 5) перехід конституційного повноваження від одного органу (посадової особи) до іншого; 6) оцінка поведінки, яка має конституційно-правове значення (вираження недовіри (догани) органу (посадовій особі), визнання діяльності органу (посадової особи)
незадовільною, визнання правових актів неконституційними, незаконними,
вияв незгоди, подання про припинення неналежної поведінки, попередження);
7) відміна (визнання недійсним) юридично значимого результату (відміна результатів виборів, референдуму), відміна (призупинення) правових актів;
8) примушення до виконання конституційних обов’язків (федеральне втручання (інтервенція), призупинення власного управління, введення президентського правління, призупинення діяльності політичної партії, об’єднання громадян, видворення, висилка, депортація, право на спротив); 9) конституційноправові санкції попереджувального характеру (тимчасове відсторонення від
участі в роботі парламенту, позбавлення слова); 10) конституційно-правові
санкції, які мають фінансовий (майновий) характер (неповернення виборчої
застави, вилучення майна, штрафи)19.
Для конституційно-правових санкцій актуальною є проблема їх реалізації:
нерідко або порядок їх застосування не визначений, або вони не можуть бути
застосовані, або не застосовуються. І в такому випадку встановлення санкцій
не тільки не має сенсу, а й тягне за собою ефект, протилежний очікуваному, тому що коли санкції перетворюються в абстрактну загрозу, декларативними
стають і конституційно-правові норми в цілому. У зв’язку з цим встановлення
й дотримання процедури застосування санкцій надзвичайно важливе, оскільки
притягнення суб’єкта до конституційної відповідальності є результатом застосування та взаємодії матеріальних і процесуальних норм. Аналіз нормативних
актів показує, що єдиного порядку застосування конституційно-правових
санкцій не існує, і, напевно, передбачити такий порядок неможливо через
різноманітність цих санкцій. Однак деякі спільні риси даного порядку існують. По-перше, строки, протягом яких щодо суб’єкта можна застосувати конституційно-правові санкції, як правило, не встановлюються. Іноді це пов’язано з триваючим характером конституційного делікту. По-друге, в конституційному праві суб’єктам, до яких застосовано міри відповідальності, право
оскарження може і не надаватися, а саме оскарження, якщо воно передбачене,
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може бути як судовим, так і перебувати у віданні вищестоящої інстанції. Судовий порядок оскарження, як і застосування мір конституційної відповідальності видається найдоцільнішим. І, нарешті, порушення порядку застосування
конституційно-правових санкцій саме може стати підставою для конституційної відповідальності20.
Отже, на підставі вищевикладеного слід зазначити, що проблематика конституційно-правових санкцій потребує подальшого теоретичного дослідження
задля формування концепції конституційно-правової відповідальності як
самостійного виду юридичної відповідальності. Чинне конституційне законодавство України також вимагає істотного реформування в напрямку чіткої регламентації юридичних складів конституційних деліктів, конституційно-правових санкцій, механізму реалізації конституційно-правової відповідальності
тощо.
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У статті досліджується роль конституційного права в процесі визначення та
закріплення основних функцій сучасної держави. Автор звертається до компаративного аналізу застосованих у сучасній конституційній практиці форм закріплення основних функцій держави. Вивчається роль інституту прав людини в процесі визначення
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В статье исследуется роль конституционного права в процессе определения и закрепления основных функций современного государства. Автор обращается к компаративному анализу применяемых в современной конституционной практике форм закрепления основных функций государства. Изучена роль института прав человека в процессе определения базовых функций современного демократического государства.
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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 modern constitutional practice in order to find out the major forms of fixing the basic state functions. The role of the human rights institute in determining the basic functions of a modern
democratic state is studied.
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Розвиток та утвердження конституціоналізму в Україні ставить перед сучасною юридичною наукою цілий ряд складних і одночасно вельми важливих
проблем, що пов’язані з визначенням ролі та значення як конституцій, так і
конституційної практики в організації і функціонуванні сучасної держави.
Справді, як доводить А. Заєць, наразі саме право (його норми легітимуються
суспільством, визнаються загальнообов’язковими та стають регулятором
суспільних відносин) виступає тією основою, на якій зростає і функціонує
держава1. У зв’язку з чим особливої теоретичної ваги набувають питання
аналізу конституційно-правових форм закріплення основних функцій держави, що позиціонує себе на рівні конституційного права як демократична, правова і соціальна держава. При цьому зв’язок між такими характеристиками
держави як демократична, правова і соціальна, не можна вважати випадковим,
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адже, як переконливо аргументує В. Зорькін, всі вони є нічим іншим як «трьома необхідними іпостасями» сучасної держави2.
Актуальність теоретичного вивчення конституційних форм закріплення основних функцій сучасної держави в аспекті компаративно-правового аналізу
конституційного законодавства України та інших країн зумовлено декількома
причинами, найважливішими з яких є наступні. По-перше, виходячи з загального розуміння функцій держави як «основних напрямів діяльності держави з
вирішення завдань, що стоять перед нею»3, слід визнати, що не лише самі ці
функції ніколи не можуть носити випадковий характер (адже, фактично, вони
є виразом внутрішньої сутності тієї чи іншої держави), але й той спосіб, в який
вони закріплюються, також тісно пов’язаний з формуванням і розвитком державності як такої. Тобто держава не тільки діє щодо різноманітних сфер
суспільних відносин, але й юридично формалізує ці напрями діяльності на
найвищому конституційному рівні з метою надання зазначеній діяльності правової визначеності, стабільності, передбачуваності і гарантованості. На практиці це означає, що основні функції держави реалізуються нею не довільно
(наприклад, залежно від бажання або небажання здійснювати ту чи іншу
функцію певної конкретно взятої політичної еліти), а у чіткій відповідності до
конституції і чинного конституційного законодавства. У цьому сенсі будь-яке
науково-теоретичне звернення до проблематики функціонування держави, незалежно від того, чи вони тлумачаться системно, чи з погляду виявлення специфіки кожної окремо взятої функції держави, з необхідністю повинно включати у себе й аналіз конституційних форм закріплення функцій держави. Подруге, наголошуючи на загальній теоретичній актуальності зазначеної проблематики, не можна не вказати й на її практичну актуальність для конституційноправових реалій сучасної України. Справа у тому, що говорячи про конституційну реформу та про потребу розвитку системи конституційного права України, мається на увазі не стільки чергова «перебудова» системи органів державної влади, скільки внесення істотних корекцій у функціонування Української держави. В контексті юридичної науки це означає ніщо інше як «формулювання концептуальних засад оновлення змісту та характеру функціонування органів державної влади України у взаємопов’язаних процесах демократичної трансформації та євроінтеграції»4. У цьому ж сенсі висловлюється й такий відомий фахівець в галузі конституційного права як О. Скрипнюк, який
пише, що наразі конституційний процес в Україні «не слід тлумачити як
своєрідну «підгонку» Основного Закону під політичні або корпоративні інтереси тих чи інших еліт», адже він є засобом забезпечення нормального
функціонування Української держави, налагодження взаємодії між нею і громадянським суспільством, гарантування демократизму і втілення фундаментальних цінностей свободи, безпеки і справедливості5. Таким чином, стає очевидним, що подальші перспективи конституційного розвитку Української держави нерозривно пов’язані з формуванням надійної наукової бази, яка б дозволила адекватно й методологічно коректно описати конституційні засади розвитку та шляхи удосконалення правового забезпечення функцій цієї держави.
По-третє, актуальність звернення до цієї проблематики спричинено тим, що
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розвиток та утвердження конституціоналізму в Україні не можна досліджувати ізольовано від тих загальних тенденцій, які нині об’єктивно спостерігаються на міжнародній арені, а також поза контекстом конституційного розвитку
демократії, соціальної і правової державності у глобальному аспекті. У зв’язку з чим особливої теоретичної і практичної ваги набуває вивчення конституційного досвіду та конституційної практики інших держав (насамперед
йдеться про країни ЄС, з огляду на проголошені України цілі її євроінтеграційної політики6) в частині визначення та закріплення їх основних функцій,
що відображають їх демократичний, правовий і соціальний характер.
От же, ставлячи на меті комплексний аналіз конституційних форм
закріплення основних функцій сучасної держави, ми повинні вирішити такі
конкретні завдання: а) визначити роль конституції і конституційного права у
закріпленні функцій сучасної держави з огляду на розвиток національного та
європейського конституціоналізму; б) виявити основні конституційні форми
та механізми юридичної формалізації функцій сучасної держави; в) обґрунтувати зв’язок між різними способами конституційного закріплення окремих
функцій сучасної держави.
Характеризуючи конституційне право не лише як «основну галузь
національного права»7, але й як сукупність конституційно-правових норм, що
визначають найважливіші суспільні відносини та регулюють діяльність держави, а також процес її взаємодії з громадянським суспільством, необхідно погодитись з тим, що саме на цьому рівні у сучасних розвинених країнах набувають свого закріплення не тільки основні характеристики держави, але й ті
пріоритетні цілі і завдання, які вона повинна реалізовувати в ході своєї діяльності. Наразі цей процес часто описується поняттям «конституціоналізації
суспільних відносин»8, яке дозволяє встановити як роль конституційного права, так і той вплив, який воно справляє на функціонування держави. У цьому
контексті, можна говорити щонайменше про три напрями або форми цього
впливу.
По-перше, як було зазначено вище, функції держави знаходяться у нерозривній єдності з тими сутнісними ознаками, які лежать в основі визначення
державного ладу в цілому. Тому, через вихідне конституційне визначення фундаментальних властивостей держави відбувається встановлення загальних параметрів функціонування держави. Наразі такими властивостями Української
держави є її демократичний, правовий і соціальний характер, що безпосередньо відображено у змісті статті 1 Конституції України. Подібні положення
містяться у конституціях практично всіх без виключення держав ЄС, а також
держав-учасниць СНД. Причому, вони можуть формалізуватись у той же
спосіб, як це спостерігаємо у Конституції України, а можуть набувати своєї
специфіки. Наприклад, ці характеристики можуть закріплюватись не в одній, а
декількох статтях (скажімо у Конституції Словенії це стаття 1 «Словенія є демократичною республікою», і стаття 2 «Словенія є правовою і соціальною державою»), або ж можуть набувати додаткової конкретизації (частина 3 статті 1
Конституції Румунії зазначає, що «Румунія – це правова, демократична і
соціальна держава, в якій гідність людини, права і свободи громадян, вільний
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розвиток людської особистості, справедливість і політичний плюралізм є найвищими цінностями, що гарантуються»). При цьому, навіть у тих випадках, коли ті чи інші положення не набувають свого формального закріплення у тексті
конституцій, вони експлікуються через інші конституційні норми. Як правило,
це пов’язано з фактом конституційного визначення тієї чи іншої держави як
соціальної (наприклад, у Конституції Словаччини ця держава охарактеризована лише як демократична і правова, у статті 1 Конституції Чехії вона визначена як «демократична правова держава» тощо). Тобто, навіть у тих випадках,
коли конституційна формула «соціальна держава» відсутня у тексті тієї чи
іншої конституції, сама соціальна функція підтверджується тими цілями та
цінностями соціального характеру, які детермінують діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування. Хоча у деяких конституціях можна
спостерігати дещо відмінну ситуацію, коли у тексті містяться визначення держави як демократичної і соціальної, але не наводиться її характеристика як
правової. Тут можна навести приклад Конституції Македонії частина 2 статті
1 якої визначає Республіку Македонію як суверенну, незалежну, демократичну
і соціальну державу. Утім, зазначений випадок не є виключенням з правил,
оскільки відсутня у статті 1 Конституції характеристика Македонії як правової
держави компенсується за рахунок визнання у статті 8 принципу верховенства
права як «основоположної цінності конституційного ладу».
По-друге, як засвідчує сучасне європейське конституційне право, функції
держави як основні напрями її діяльності часто закріплюють через цілі держави та її основні завдання. Дійсно, як аргументовано доводить російський
дослідник В. Червонюк, оскільки кожна функція держави має цілком об’єктивний характер, то всі вони виникають і розвиваються у відповідності до цілей і
завдань держави9. У цьому контексті доволі цікавим може стати конституційний досвід визначення завдань і функцій держави у Португалії. Зокрема,
стаття 9 Конституції Португалії містить у собі перелік основних завдань держави, які визначають зміст її відповідних функцій. Нагадаємо, що цими
функціями (кожна з яких чітко пов’язана з завданнями держави) у Конституції
Португалії названо: гарантування національної незалежності і суверенітету;
забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина; регулювання
політичних відно син і захист політичної демократії; підвищення рівня
соціального благополуччя громадян, модернізація економічної і соціальної системи; захист та охорона культурної спадщини; охорона природного середовища і збереження природних ресурсів; сприяння міжнародній співпраці; стимулювання розвитку територій; сприяння гендерній рівності. У цьому ж контексті варто згадати і конституційний досвід Туреччини, у конституції якої
стаття 5 чітко пов’язує основні цілі та функції держави, до яких відносяться
насамперед такі як: оборона незалежності та захист цілісності Туреччини;
діяльність у галузі міжнародної інтеграції та міжнародної безпеки; гарантування безпеки і добробуту у соціальних відносинах; захист демократії; сприяння реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина; здійснення
соціального захисту громадян; створення необхідних умов для матеріального,
духовного і культурного розвитку індивіда тощо.
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Як бачимо, зазначені цілі є доволі різноманітними і можуть стосуватись
різних видів суспільних відносин: економічних, політичних, екологічних,
соціальних, культурних, міжнародних тощо. Хоча, слід зазначити, що в
об’єктивних реаліях формування і функціонування держави окремі напрями її
діяльності можуть набувати більшої або меншої ваги, тоді як інші реалізуються завжди, незалежно від того які саме пріоритети ставить перед собою держава на даному історичному етапі її розвитку. До останніх відносяться всі ті
функції, від успішності реалізації яких залежить сам факт існування або не
існування держави. Як приклад можна навести оборонну функцію, оскільки її
невиконання має своїм наслідком фактичне знищення держави та втрату державного суверенітету. До речі, за цієї причини оборонна функція згадується у
переважній більшості конституцій держав ЄС та країн-учасниць СНД.
Скажімо, в Конституції України стаття 17 містить наступну норму: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладається на Збройні сили України». У Конституції Болгарії стаття 9 покладає функцію гарантування суверенітету, безпеки і незалежності країни, а також захист її територіальної цілісності, на
Збройні Сили. Частина 1 статті 8 Конституції Іспанії вказує, що «Збройні сили, які утворюються з сухопутних військ, військово-морських сил і військовоповітряних сил, покликані забезпечувати суверенітет і незалежність Іспанії,
захищати її територіальну цілісність та конституційний лад». На відміну від
цього, можна вказати на ряд функцій, які можуть отримувати більшого або
меншого рівня конкретизації у тексті конституцій. Наприклад, останнім часом
дедалі частіше у тексти конституцій потрапляє екологічна функція держави,
яка у конституційних актах прийнятих ще всередині минулого століття часто
взагалі не згадується. У Конституції Мальти стаття 9 закріплює за державою
функцію охорони ландшафту, історичної та художньої спадщини нації. Стаття 16 Конституції України містить таке формулювання: «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави». У
Конституції Вірменії стаття 10 зазначає, що функцією Республіки є забезпечення охорони та відтворення навколишнього середовища, а також раціональне використання природних ресурсів. Так само можна назвати фінансову або
ж інформаційну функції, які також формально закріплюються далеко не у всіх
конституціях сучасних держав. З огляду на дедалі більше поширення ідей і
принципів соціальної державності (хоча, як відмічає А. Медушевський, наразі
серед конституціоналістів можна зустріти діаметрально протилежні оцінки
соціальної держави, адже для одних – це перспективний напрям сучасного
конституційного розвитку, а для інших – це невиправданий популізм у
поєднанні з юридичними деклараціями про соціальні права людини, які практично ніколи не реалізуються належним чином на практиці10), у текстах багатьох європейських конституцій часто вводяться спеціальні норми, які конкре-
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тизують соціальну функцію держави. Скажімо, стаття 19 Конституції Польщі
наголошує на ролі функції опіки над ветеранами війн за незалежність, а також
військових інвалідів. У статті 16 Конституції Азербайджану йдеться про те, що
держава спрямовує свою діяльність на підвищення рівня благополуччя народу
і кожного громадянина, на забезпечення соціального захисту та гідного рівня
життя громадян. Частина 2 статті 7 Конституції Російської Федерації конкретизує загальне поняття соціальної функції держави через такі конкретні види
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування як: охорона
праці; охорона здоров’я громадян; встановлення гарантованого мінімального
розміру оплати праці; державна підтримка сім’ї, материнства, батьківства і дитинства; допомога інвалідам і громадянам похилого віку; розвиток системи
соціальних служб; встановлення державних пенсій, різних видів державної допомоги та інших гарантій соціального захисту.
При цьому, конституційне встановлення цілей державної діяльності дозволяє доволі чітко окреслити як зміст окремих функцій держави, так і форми їх
реалізації. Як приклад можна навести економічну функцію. На думку багатьох
сучасних юристів, ця функція становить невід’ємну функцію будь-якої сучасної держави, оскільки поряд з ринковими механізмами саморегуляції, завжди
має місце цілеспрямоване державне регулювання з метою оптимізації структури економіки та діяльності господарюючих суб’єктів11. У цьому сенсі, реалізація такої мети як сприяння розвиткові ринкової економіки та підвищення
рівня економічного благополуччя чітко пов’язується у конституціях багатьох
держав з реалізацією економічної функції держави, суть якої полягає в охороні
певних типів економічних відносин та економічних прав і свобод, а також у недопущенні появи в економічній сфері небезпечних для економічного розвитку
держави і суспільства ефектів. Скажімо в частині 2 статті 15 Конституції Азербайджану економічна функція держави розкривається як створення на основі
ринкових відносин умов для розвитку економіки, гарантування свободи
підприємництва, недопущення монополізму та недобросовісної конкуренції в
економічних відносинах.
По-третє, не можна не вказати на всі ті випадки, коли функції держави безпосередньо встановлюються на рівні Основного Закону як необхідні та
соціально значимі напрями діяльності держави. Як відмічає відомий та авторитетний російський юрист В. Чиркін, в процесі конституційного визначення
основ державної влади не можна говорити про наявність певної усталеної
практики закріплення функцій держави. Тобто на основі проведеного ним компаративного аналізу та узагальнення світового конституційного досвіду, цей
вчений вказав на такі шість базових інститутів, що пов’язані з формуванням,
організацією і діяльністю державної влади, як: положення про джерело державної влади та її суб’єктів; положення про характер державної влади; положення про цілі і принципові напрями діяльності державної влади; положення
про структуру державної влади; положення про органи, які реалізують державну владу; положення про форми і методи реалізації державної влади12. Однак,
це жодною мірою не означає, що у зарубіжному конституційному праві не
можна виділити інститут функцій держави. Тут варто вказати на два важливі
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моменти. З одного боку – у багатьох сучасних конституціях часто міститься не
лише поняття «функцій держави», але й визначається їх конкретний зміст (насамперед це пов’язано з реалізацією економічної, соціальної, оборонної,
міжнародної, фінансової, екологічної та культурної функцій держави). З іншого боку, як відмічає І. Гомеров, функції держави нерозривно пов’язані з її
сутнісними властивостями і цілями її діяльності, що дає підстави говорити про
такі універсальні конституційно інституціоналізовані функції сучасної держави як: акумулювання, інтеграція, забезпечення та захист інтересів громадян та
їх спільнот; управлінські функції (організація, упорядкування, координація,
узгодження та регулювання суспільних відно син); мобілізаційні функції
(мобілізація необхідних для суспільного розвитку ресурсів); інтегративні
функції; розвиткові функції (сприяння стійкому та ефективному розвитку як
держави і суспільства в цілому, так і їх окремих підсистем)13. При цьому є достатньо підстав говорити саме про ці п’ять видів функцій держави, оскільки
вони не прив’язані до конкретних суспільних відносин, які можуть згадуватись або не згадуватись у тексті конституції, а випливають з сутнісних властивостей держави та її цільового призначення.
Отже, функції держави становлять одну з її основних конституційних характеристик, завдяки якій уможливлюється опис не лише структури державної
влади, але й процесів її функціонування. У цьому сенсі, завдяки інституту
функцій держави, відкривається шлях до аналізу динамічного зрізу конституційного розвитку держави та основ державного ладу. Не викликає сумніву,
що державний лад та визначення його основ мають виняткове значення для
конституційного права та конституційно-правового регулювання в цілому,
оскільки сам державний лад є, з одного боку – складовою більш широкого поняття конституційного ладу як «представлена у відповідних структурах держави і суспільства та їх інститутів й закріплена нормами Основного закону система основоположних суспільних відносин»14, а з іншого боку – держава,
наділена відповідно до конституції і законів суб’єктивними конституційними
правами і обов’язками, постає одним з головних суб’єктів конституційно-правових відносин15. Щоправда, суцільне конституційно-правове протиставлення
функціонального (динамічного) та структурно-організаційного (статичного)
аспекта існування та конституційної інституціоналізації держави не можна
вваж ти цілком коректним у методологічному плані кроком. Адже, насправді,
йдеться не про дві протилежні, а про дві компліментарні або взаємодоповнювані характеристики сучасної держави, яка не тільки організується у певний
спосіб, але й діє, реалізує своє соціальне призначення, вчиняє певні дії та
здійснює активність щодо впливу на ті чи інші суспільні відносини. У цьому
сенсі особливої теоретичної і практичної ваги набуває питання конституційного закріплення функцій сучасної держави, яке може реалізовуватись трьома
способами: а) через визначення функцій держави як необхідної експлікації таких ознак і принципів демократичної, правової і соціальної державності; б) через встановлення чіткого конституційного зв’язку між конституційно визначеними цілями і завданнями держави та її функціями (або системою функцій в
цілому); в) через безпосередньо конституційне закріплення тих чи інших
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функцій держави (як правило це пов’язане насамперед із політико-економічною, соціально-історичною або національно-культурною специфікою
тієї чи іншої держави, що знаходить свого відображення у тексті конституції).
1. Заєць А. П. Роль права в організації та функціонуванні держави (історія й сучасність) // Правова держава: Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – Вип. 11. – С. 37. 2. Зорькин В. Д. Россия и
Конституция в ХХІ веке. – М.: Норма, 2008. – С. 334. 3. Копієвська О. Р. Роль і значення культурної функції держави на сучасному етапі цивілізаційного розвитку // Правова
держава: Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
В статті розглядаються питання оптимізації державного управління і його правове забезпечення в умовах глибоких соціальних, економічних та політичних змін, що
відбуваються в Україні, та їх висвітлення в літературі.
Аналізуються наукові підходи до розуміння змісту і сутності державного управління та його ролі в побудові демократичної правової держави. Розкривається важлива роль адміністративного права в модернізації державного управління і правовому
забезпеченні його організаційної та функціональної структури. Доводиться, що оптимізація державного управління значною мірою забезпечується якісним поглибленням
законодавчого регулювання організації та діяльності суб’єктів управління.
Ключові слова: державне управління, виконавча влада, оптимізація державного управління, модернізація, правове регулювання, правове забезпечення.
Андрийко О. Ф. К вопросу правового обеспечения оптимизации государственного управления в Украине
В статье рассматриваются вопросы оптимизации государственного управления и
его правовое обеспечение в условиях глубоких социальных, экономических и политических изменений, происходящих в Украине, и их освещение в литературе.
Анализируются научные подходы к пониманию содержания и сущности государственного управления и его роли в построении демократического правового государства.
Раскрывается важная роль административного права в модернизации государственного управления и правовом обеспечении его организационной и функциональной структуры. Доказывается, что оптимизация государственного управления в значительной
степени обеспечивается качественным углублением законодательного регулирования
организации и деятельности субъектов управления.
Ключевые слова: государственное управление, исполнительная власть, оптимизация государственного управления, модернизация, правовое регулирование, правовое
обеспечение.
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 democratic 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 improvement of legal regulation of organization and activities administration bodies.
Key words: state governance, executive authority, optimization of state governance, modernization, legal regulation, legal support.

Складність процесів суспільного розвитку, значні соціальні, економічні та
політичні перетворення в країні значно підвищили роль управління в
суспільстві. Зміни, що відбуваються в суспільстві, усвідомлення їх значення
екстраполюються і на державне управління.
Серед робіт, що були видані в Україні, безпосередньо присвячених питанням державного управління або таких, що стосуються різних його аспектів,
можна назвати монографії: Державне управління: теорія і практика. – Київ:
Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.; Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – Київ: Оріяни, 1998, – 264 с.; Державне управління в Україні: навч. посібник. – Київ, 1999. – 265 с.; Державне управління:
проблеми адміністративно-правової теорії та практики. – Київ: Факт, 2003. –
382 с.; Державне управління і політика. – Київ: Абрис, 2006. – 312 с.; Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. – Київ:
Юстиніан, 2007. – 216 с.; Філіповський В. М. Основи теорії державного управління: навчальний посібник – Луганськ: Ноулідж, 2009. – 216 с., Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія. –
К.: Юридична думка, 2010. – 496 с. та ін.
Державному управлінню присвячено розділи в колективних монографіях,
статті в журналах, матеріали конференцій та круглих столів.
Отже, можна констатувати, що проблемі державного управління в Україні
приділялася і приділяється значна увага. Це зумовлено тим, що державне
управління забезпечує функціонування і подальший розвиток суспільства, яке,
в свою чергу, визначає основні завдання та пріоритетні напрями управління.
Після виходу зазначених робіт минуло не так багато часу, а дійсність уже
ставить нові вимоги, оскільки виникають нові відносини, взаємозв’язки, нові
умови їх існування. Всі ці явища потребують переосмислення, наукового
аналізу та належного правового регулювання.
Форми, методи, принципи, характер державного управління як соціального явища зумовлюються завжди і скрізь потребами суспільного розвитку, що
виявляються в інтересах певних соціальних верств і груп. Суспільство зацікавлене у високій якості державного управління. Як зазначається в літературі,
якість управління – це чітко визначені, науково обґрунтовані його мета і завдання, об’єктивна визначеність функціонально-структурної побудови управлінських органів, сучасні форми і методи діяльності; демократизм; технічна
оснащеність і особистісні характеристики службовців апарату управління
(почуття обов’язку, компетентність, діловитість, творчість, суворе дотримання
законності, дисциплінованість, принциповість і непримиренність до недоліків,
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чіткість, тактовність у спілкуванні та ін.) Під якістю управління розуміється
сукупність істотних властивостей управлінської діяльності, що характеризують її здатність задовольняти потреби прогресивного розвитку суспільства, що
полягає у забезпеченні максимальної раціональності в організації і діяльності
апарату управління1.
Побудова демократичної, правової держави потребує чіткого наукового
уявлення про ознаки, особливості, властивості, характерні риси управління,
притаманні йому на різних етапах розвитку суспільства. Важливим при цьому
є розуміння характеру державного управління, здійснюваного у конкретних
умовах.
Оскільки кожному типові соціальної організації, кожному конкретно-історичному суспільству притаманні свій зміст, свої специфічні процеси, форми і
методи управління, то зміст управління не можна зрозуміти у відриві від середовища його існування. Підтвердженням цього, зокрема, слугує ситуація, коли
сьогодні ми намагаємося перенести на наші реалії моделі державного управління, взяті з іншого суспільного середовища, з іншими традиціями, підходами, відносинами влади і громадянина. Звичайно, досвід інших слід вивчати і
знати, але при цьому необхідно його переосмислити, врахувати свої умови, позитиви і можливі ризики функціонування.
В літературі зазначається, що управління лише тоді буде ефективним, коли
успішно координуватимуться зусилля багатьох людей2, а, крім того, при його
модернізації братимуться до уваги й такі фактори, як системність, комплексність, безперервність, плановість дій з удосконалення управлінської
діяльності.
В науковій літературі термін «управління» розглядається в різних аспектах:
як діяльність, відносини, вплив тощо. Відповідно до цього, в його поняття
вкладається різний зміст. Так, характеристика управління як діяльності дає
можливість розглядати його як вид діяльності людини. Зміст такої діяльності
полягає у здійсненні дій адміністративного характеру та спрямуванні їх на виконання законів, у створенні правових актів, їх реалізації і проведенні організаційних заходів. Однак термін «діяльність», зауважує Г. В. Атаманчук, не
розкриває соціальної сутності управління, його специфічної ролі і місця в
житті людей, оскільки змістом його діяльності є здійснення дій адміністративного характеру та спрямування їх на виконання законів. Розглядаючи управління через поняття відносин, автор вказує, що і таке абстрактне розуміння
управління не спрямоване на аналіз та опис його власних, унікальних якостей,
в тому числі й таких, що виділяють його із системи суспільних відносин і дозволяють йому здійснювати особливий вплив на саму систему. Найближчим,
адекватним, відповідним сутності управління він вважає визначення управління за допомогою терміна «вплив», який вказує на головне в управлінні – момент впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей. У багатьох процесах
можуть бути діяльність («об’ємна»), відносини (і міцні), але якщо немає
справжнього впливу – впливу, що забезпечує якусь мету – то немає і управління. У відповідному значенні вплив – це результуюча діяльності, взаємодії,
відносин3.
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В науці адміністративного права практично постійно триває дискусія щодо
змісту поняття «державне управління».
Досліджуючи тему державного управління в контексті його зв’язку зі встановленням демократії в Україні, науковці звертають увагу на необхідність оперувати якомога чіткішими поняттями, оскільки «поняттєва точність» є не лише
запорукою, а й необхідною умовою наукового пошуку4.
Аналіз різних підходів до визначення поняття «державного управління» в
юридичній літературі наводить на думку, що має місце характеристика цього
явища з різних його сторін, залежно від того, яке завдання ставить перед
собою дослідник. Тому можна зауважити, що кожне із визначень поняття державного управління має право на існування, оскільки розкриває одну зі сторін
«такого суспільно значущого явища, яким є державне управління. Незалежно
від тлумачення поняття державного управління в широкому розумінні як
діяльності держави в цілому чи як діяльності органів лише виконавчої влади,
спільним для всіх дослідників є визнання виняткової суспільної значущості
цього процесу»5.
Найсуттєвіші зміни у змісті, спрямованості державного управління зумовлені принципово новими відносинами між державою і громадянином. Державою створено нові інститути, діяльність яких має спрямовуватись на забезпечення життя і здоров’я, честі, гідності і безпеки людини. Йдеться про підвищення службової ролі держави, її виконавчих структур, формування нових
відносин між державою і громадянським суспільством. Права і свободи людини та їх гарантії мають бути визначальними у діяльності держави. Має підвищуватися й відповідальність держави, її посадових осіб за належну управлінську діяльність, модернізацію організаційної та функціональної складової
державного управління.
Роль державного управління, як відзначається в літературі, полягає не
тільки в забезпеченні розвитку суспільства, хоча це є головною і переважаючою його метою, а й у забезпеченні стійкості, стабільності суспільних відносин, без чого неможливо домогтися впорядкованості суспільного життя і
постійно підтримувати його в такому стані. У цьому полягає головний зміст
державного управління.
Державне управління є однією з основних функцій держави, яка
здійснюється системою державних органів – органами виконавчої влади, що
діють на підставі і в межах закону.
Роль права в державному управлінні визначальна в тому, що воно вносить
елемент правомірності у здійснення державного управління, створює режим
його законності, закріплює об’єктивно обґрунтовані організаційні структури та
раціональний порядок їх діяльності. Власне, право створює умови для досягнення високої ефективності управлінської діяльності. Крім того, право сприяє
оптимальному використанню всіх чинників, що впливають на ефективність управління. Дія цих чинників не лише опосередковується правом, а й істотно посилюється або послаблюється, залежно від рівня цього опосередкування.
Висока якість правової регламентації управлінської діяльності надає їй сталості, законності й ефективності. В дослідженнях і цього питання зазна-
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чається, що не існує однобічної залежності між управлінням і правом. Що
ефективнішою є управлінська діяльність, то ефективнішим є і юридичний механізм управління, а отже, й ефективнішим є саме право.
У більш конкретному вигляді роль права в управлінні, зауважується в літературі, характеризується неоднозначно. Насамперед, право впливає на управління вже самим фактом свого існування, підтримує належний рівень урегульованості та порядку всієї сукупності суспільних відносин, які так чи інакше
входять до сфери державного управління.
Суспільство як складна динамічна система характеризується тим, що
підвищення різноманітності реально існуючих суспільних зв’язків об’єктивно
випереджає за часом збільшення різноманітності свідомого регулюючого
впливу на ці зв’язки. Для усунення такої невідповідності потрібні постійне
удо сконалення всіх галузей законодавства, що регулюють різні види
суспільних відносин, а також зміцнення законності та правопорядку в державі.
Інший аспект ролі права в управлінні пов’язаний з його регулюючим впливом
на ті суспільні відносини, через які здійснюється сама державно-управлінська
діяльність, тобто на власне управлінські відносини. Саме за допомогою переважно правових норм забезпечується змістовність управлінського впливу,
взаємозв’язки учасників управлінських відносин, розподіл між ними завдань,
повноважень та відповідальності, чіткість визначення компетенції кожного з
них. У зв’язку з надзвичайно широким обсягом сфери управлінських відносин
вони опосередковуються нормами ряду галузей права, але домінуюче значення має адміністративне право6.
Поділяючи думки про важливість права і правового забезпечення в оптимізації державного управління, слід звернути увагу на важливість подальшого
розвитку адміністративного права як одного з основних регуляторів державного управління, своєчасність, стабільність і узгодженість правових норм, що регулюють функції державного управління. Так, своєчасне нормативно-правове
врегулювання управлінських зв’язків, що виникають, дає можливість прогнозувати їх подальший розвиток. Зокрема, можна навести приклад зв’язків між
державою і громадянами щодо надання так званих державних послуг. Самі
відносини такого характеру існують вже давно і лише тепер отримали правове
закріплення. Однак їх нормативне оформлення досить віддалене від завдань
органів публічної влади і спрямованості їх діяльності на охорону і забезпечення прав громадян. Не відзначаються стабільністю і правові норми, що визначають статус органів виконавчої влади. Часті структурні зміни в системі органів виконавчої влади та їх функціональної спрямованості, які мають місце
останніми роками, хоча і засвідчують пошуки оптимальної структурної моделі
здійснення виконавчої влади та ефективності виконання завдань, що стоять перед державою в цілому, однак не дають можливості на практиці виявити їх потенціал і оцінити його, оскільки відсутня чітка цільова спрямованість такого
удосконалення державного управління, його достатнє наукове обґрунтування
та ясність, що дало б можливість визначити предмет, структуру, послідовність
та інші складові процесу удосконалення державного управління. Відсутня
ясність, що слід удосконалювати, модернізувати для побудови оптимальної мо-
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делі державного управління та підвищення його ефективності. Мотивація
структурних змін не обумовлена розв’язанням пріоритетних завдань, на які б
вони були спрямовані; тому реформи відбуваються, а результат – оптимізація
державного управління – не спостерігається.
Оптимізація державного управління, формування ефективності виконавчої
влади і місцевого самоврядування, забезпечення реалізації та захисту прав і
свобод людини – всі ці процеси потребують адекватного адміністративно-правового забезпечення. Відповідно відбуваються зміни в адміністративному законодавстві, формується нове законодавство, в якому знаходять відображення
нові ідеї концепції розвитку адміністративного права.
В Україні процеси розвитку адміністративного законодавства відбуваються
дуже повільно. Так, положення статті 92 Конституції України щодо визначення організації і діяльності органів виконавчої влади виключно законами України «матеріалізувалося» лише з прийняттям 16 травня 2008 р. Закону України
«Про Кабінет Міністрів України», в який, до речі, вже кілька разів вносилися
зміни та доповнення.
Однак у Законі не знайшло свого достатнього підтвердження положення
про статус КМ України як вищого органу в системі органів виконавчої влади,
який займає найвищу позицію в управлінській «вертикалі» і не лише спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, діяльність місцевих державних адміністрацій і виконання ними законів
України, актів Президента України, а й повинен вирішувати питання створення, реорганізації та ліквідації органів у системі органів виконавчої влади, кадрового забезпечення шляхом призначення та звільнення керівників. Питання
кадрів, професіоналізм і компетентність їх у сучасних умовах мають безпосередній зв’язок із якістю та ефективністю, оптимальністю державного управління.
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату 9 грудня 2010 р. був виданий Указ Президента України
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
Він містить перелік центральних органів виконавчої влади, до якого віднесено
міністерства, служби, агентства та інспекції.
Всі ці роки йшов пошук відповідної моделі побудови системи органів виконавчої влади та визначення їх правового статусу, основних завдань і повноважень органів вертикалі виконавчої влади. Важливим кроком у забезпеченні
оптимізації державного управління стало прийняття Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Слід зауважити, що питання законодавчого
регулювання організації та діяльності центральних органів виконавчої влади
завжди було актуальним. Теоретичні напрацювання останніх років містили
відповіді на переважну більшість питань, пов’язаних із правовим регулюванням організації та діяльності центральних органів виконавчої влади.
Однак нормативний припис ч. 2 статті 120 Конституції України щодо виключно законодавчого регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади щодо центральних органів було реалізовано лише тепер. Закон
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України «Про центральні органи виконавчої влади» є базовим законодавчим
актом, яким визначаються організація, повноваження та напрями і порядок
діяльності органів, що за класифікацією видів органів виконавчої влади в Конституції України віднесені до центральних органів виконавчої влади.
Відзначаючи значний позитив щодо регулювання організації та діяльності
органів виконавчої влади правовими актами на рівні законів, все ж слід зазначити, що частина питань, які існували до прийняття цього законодавчого акта,
так і залишилися не до кінця з’ясованими. Зокрема, можна вказати на
нечіткість визначення термінів «міністерство» і «центральні органи виконавчої влади», недостатню урегульованість статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та статусу територіальних органів виконавчої влади.
Немає чіткості в чинному законодавстві і щодо питання системи центральних органів виконавчої влади, їх функцій і повноважень. В ч. 1 статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» зазначається, що міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади «забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя». В Законі
України «Про центральні органи виконавчої влади» (ч. 1 статті 6) вказується
вже, що міністерство «забезпечує формування та реалізацію державної політики в одній чи декількох визначених Президентом України сферах», а «центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій
з реалізації державної політики» (ч. 1 статті 16). Зазначені положення цих законів щодо визначення понять «міністерство» та «центральні органи виконавчої влади» через зміст їх діяльності не узгоджуються між собою і потребують
уточнення.
Сучасний етап розвитку та удосконалення адміністративного законодавства органічно пов’язаний з розвитком адміністративного права, переосмисленням його завдань і ролі в регулюванні суспільних відносин. Цей зв’язок зумовлює якісні зміни в механізмі правового регулювання суспільних відносин.
Аналіз чинного законодавства, що регулює державне управління, дозволяє
відзначити існування проблеми повноти і внутрішньої узгодженості правових
норм, відсилочних норм у актах, що мають безпосередньо регулювати відносини, колізійності норм.
Тому можна зробити висновок, що правове забезпечення оптимізації державного управління потребує використання всієї різноманітності форм правового регулювання, їх узгодженості і спрямованості на ефективне виконання завдань, які в сьогоднішніх умовах повинно вирішувати державне управління.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
У статті висвітлюються проблемні питання, основні умови і засоби щодо трансформації системи державного управління та державного регулювання в економічній
сфері України. Розглянуто співвідношення змісту категорій «державне управління» та
«державне регулювання» у сфері економіки. Обґрунтовано положення про те, що в економічній сфері в умовах формування ринкових відносин має застосовуватись переважно державне регулювання, що не виключає в окремих випадках і ситуаціях використання методів адміністративного впливу. Сформульовано конкретні пропозиції щодо основних шляхів і напрямів модернізації та правового забезпечення системи державного
регулювання і управління у сфері економіки.
Ключові слова: економічна сфера, трансформація, державне регулювання, державне управління, виконавча влада, управлінська діяльність, правове забезпечення.
Нагребельный В. П. Проблемы трансформации государственного управления и
государственного регулирования в экономической сфере
В статье освещаются проблемные вопросы, основные условия и средства трансформации системы государственного управления и государственного регулирования в
экономической сфере Украины. Рассмотрено соотношение содержания категорий «государственное регулирование и «государственное управление» в сфере экономики.
Обосновано положение о том, что в экономической сфере в условиях формирования
рыночных отношений должно применяться преимущественно государственное регулирование, что не исключает в отдельных случаях и ситуациях использование методов
административного влияния. Сформулированы конкретные предложения об основных
путях и направлениях модернизации и правового обеспечения системы государственного регулирования и управления в сфере экономики.
Ключевые слова: экономическая сфера, трансформация, государственное регулирование, государственное управление, исполнительная власть, управленческая деятельность, правовое обеспечение.
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 governance, the executive branch, administrative activity, legal support.
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В сучасних умовах одним з найважливіших напрямків подальшого розвитку Української держави є формування принципово нової моделі державного
управління та його належного правового забезпечення. На часі – створення
стабільної (і водночас динамічної), передбачуваної, оптимальної та контрольованої інститутами громадянського суспільства системи органів державного
управління і державного регулювання.
Потреба модернізації системи державного управління в Україні зумовлена
передусім необхідністю подолання кризових явищ в соціально-економічній
сфері та реформування суспільних відносин у цій сфері. У загальному вигляді
дану проблему можна сформулювати таким чином: здійснення задекларованих
Президентом та урядом України економічних і соціальних реформ неможливе
без ефективної та якісної системи державного менеджменту.
В умовах загальносвітових глобалізаційних процесів, які охоплюють усі
без винятку сфери суспільних відносин (передусім економічну, фінансову,
інформаційну, міграційну, гуманітарну сфери), система державного управління та державного регулювання має бути не лише готовою до перетворень, що відбуваються, а й стати їх ініціаторами та модераторами. Тому трансформація цієї системи, тобто кардинальна зміна істотних властивостей та
форм і методів діяльності, є необхідною умовою реалізації поставлених перед
нею завдань. Зважаючи на те, що процеси удосконалення організаційної структури та форм і методів функціонування органів державного управління мають
перманентний (постійний і безперервний) характер, сьогодні як ніколи необхідні кількісні і змістовно-якісні зміни в системі органів державного управління й державного регулювання в економічній сфері, зумовлені новими
тенденціями розвитку держави в умовах світових інтеграційних процесів та
важливістю спрямування її зусиль на формування соціально орієнтованих економічних відносин.
Зважаючи на існуючу традицію і практику надзвичайно складних відносин
у площині «держава – економіка», утвердження виваженої державної політики
в економічній сфері, створення належних умов для розвитку бізнесу (передусім
малого і середнього) та формування оптимальної моделі державного управління і державного регулювання, яка б адекватно відповідала об’єктивним потребам даної сфери, на наш погляд, багато в чому залежить, від вирішення низки засадничих питань. Йдеться, зокрема, про межі втручання держави та її
інститутів в економіку як саморегулюючу систему і, відповідно, перегляд ролі
держави в економічній сфері з урахуванням її ринкової спрямованості.
З часу проголошення Україною незалежності, попри певні зусилля, кроки
та експерименти, дана проблема досі не знайшла свого розв’язання. Причин
цього багато. Проте найголовнішою, на нашу думку, є те, що й досі на концептуальному рівні не визначено стратегії соціально-економічного розвитку
країни, шляхів та напрямів реформування економіки та системи управління у
цій сфері, яка за своїм змістом, основними рисами і сутністю продовжує залишатися радянською і пострадянською. За роки незалежності України радянська модель державно-монополістичної економіки фактично трансформувалась
(враховуючи вітчизняні реалії роздержавлення і приватизації) в олігархічно-
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монополістичну економічну модель з домінуючою тенденцією істотного зменшення питомої ваги державного сектора і створенням штучних перешкод для
розвитку малого та середнього бізнесу і ринкової інфраструктури.
Діюча за радянських часів система державного управління, яка ґрунтувалась переважно на галузевому підході до розв’язання соціально-економічних
проблем і за визначенням не могла бути функціональною, за роки після проголошення незалежності України, попри певні «косметичні» заходи, за своєю
сутністю залишилася незмінною (за винятком постійного розбухання державного апарату і зростання його бюрократичної та корупційної складової), що
унеможливлює ефективне здійснення істотних структурних змін в економічному житті країни, формування сприятливого економічного середовища для розвитку бізне су та приватної ініціативи, створення належних умов для
внутрішніх і зовнішніх інвестицій). Діяльність міністерств та інших органів
центральної виконавчої влади економічного блоку передусім має бути спрямована на вироблення і реалізацію державної політики у відповідній галузі (промисловість, аграрний сектор, транспорт, енергетика тощо).
В умовах кардинального звуження сектору державної власності держава
має здійснювати адекватну даним процесам відповідну політику в економічній
сфері, реалізуючи в ній свою господарсько-організаторську, соціальну та інші
функції. У такій політиці має домінувати не диктат у його різноманітних формах, а регулювання, контроль, координація, прогнозування, а також переважно
методи економічного характеру, основою яких є раціональна податкова система, що стимулює виробництво та підприємництво. Потребує вдосконалення і
бюджетна та фінансово-кредитна політика, а також система здійснення державних закупівель.
За сучасної економічної ситуації, з урахуванням необхідної структурної перебудови відносин власності, завдання держави полягає у тому, щоб перетворити поки що нерозвинені ринкові засади на активний інструмент, який сприяв би ефективній діяльності всіх учасників суспільного виробництва. Водночас сьогодні висловлюється немало точок зору, зміст яких зводиться до повного ігнорування необхідності регулювання економіки з боку держави, абсолютизації можливості її функціонування виключно на основі ринкових відносин.
При цьому не враховуються ні історія економічного розвитку України, ні масштаби, структурна складність і диспропорції економічної сфери та перманентні кризові явища в ній, ні проблеми поділу праці та її кооперації, ні інші
чинники, що вимагають централізованого прогнозування, стратегічного планування і регулювання економічних процесів.
Для трансформації системи державного управління і державного регулювання в економічній сфері, модернізації та оптимізації цієї системи вкрай важливим є вироблення концептуальних і методологічних підходів до змісту, сутності і спрямованості даних процесів. Йдеться, передусім, про співвідношення змісту категорій «державне управління» та «державне регулювання»
(і, відповідно, сутності явищ, які вони відображають) та про місце, роль і значення права як найважливішої і всеохоплюючої складової управлінської підсистеми (інфраструктури).
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Слід зазначити, що категорія «державне регулювання» найчастіше використовується в наукових дослідженнях, політико-правових і науково-популярних
виданнях та в окремих нормативних актах поряд із поняттям «державне управління». Нерідко ці категорії безпідставно ототожнюються, хоча за сутністю
вони збігаються лише частково. Єдність цих категорій полягає у тому, що державне регулювання і державне управління спрямовані на досягнення однієї
мети: впорядкування соціальних об’єктів та соціальних процесів, переведення
їх з одного стану в інший. Однак, державне регулювання і державне управління мають і істотні відмінності, пов’язані із застосуванням специфічних
засобів (методів) управлінсько-організуючого впливу1.
Державне управління, як слушно зазначається у правовій літературі, слід
розглядати як певний вид діяльності органів держави, яка має владний характер і передбачає, насамперед, організуючий і розпорядчий вплив на об’єкти
управління шляхом використання певних повноважень. З цього погляду, державне управління має ознаки, характерні для виконавчої влади, що пов’язані з
поділом державної влади на законодавчу, виконавчу та судову2. Натомість, державне регулювання, виходячи з аналізу відповідних правових актів і наукових
джерел, застосовується не лише в межах виконавчої влади і передбачає вплив
не лише на певні об’єкти управління, а й на суспільне середовище, передусім,
за допомогою широкого спектра правових та організаційних засобів. Тобто,
державне регулювання створює необхідні умови для діяльності певних
суб’єктів та об’єктів у напрямі і в межах, котрі вважаються бажаними і
доцільними для держави і за якими відбуватиметься розвиток цих суб’єктів та
суб’єктів у цілому.
Змістова сутність державного регулювання, на відміну від державного управління як владно-розпорядчої діяльності, полягає у використанні переважно
непрямих (економічних, стимулюючих, заохочувальних) методів управлінського впливу на відповідні об’єкти. Водночас, у державному регулюванні
застосовуються й методи безпосереднього впливу на об’єкти управління, а
тому державне регулювання, зрештою, неможливе без використання методів
державного управління. З огляду на цю обставину нормативно-правова основа
державного регулювання значно ширша, аніж аналогічна основа державного
управління. Отже, в економічній сфері в умовах формування ринкових відносин, зважаючи на існування у цій сфері саморегулівних механізмів, має застосовуватись переважно державне регулювання, що, як зазначалося вище, не виключає в окремих випадках і ситуаціях використання методів прямого державного впливу у вказаній сфері.
Функціонування системи державного управління і державного регулювання, як відомо, обумовлено багатьма факторами, засобами, ресурсами тощо, які
багато в чому залежать від якості управлінської підсистеми. Аксіоматичним
видається положення про те, що найважливішою формою державної управлінської і регулюючої діяльності та політико-юридичним засобом управління поведінкою людей в державно-організованому суспільстві витупає
право як регулятор суспільних (у тому числі управлінських) відносин. У даному випадку право є конститутивним компонентом управління, що встановлює
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і стимулює мірило людських вчинків, забезпечує соціально-політичну, психологічну й організаційну спрямованість управлінської діяльності. Крім того,
право має закріплювати нормативно оформлену директивну основу управління, визначати повноваження і обов’язки (компетенцію) державних органів,
їх структурних підрозділів та службових осіб, встановлювати оптимальне
співвідношення між обсягом повноважень і відповідальністю апарату управління, гіпотетично закріплювати найраціональніший процес управлінської
діяльності, підтримувати належну організованість і дисципліну її учасників у
всіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема у сфері економіки.
Отже, право фактично опосередковує майже увесь комплекс управлінських
дій, є визначальним елементом правомірності здійснення державного управління і державного регулювання, створює режим їх легітимності і законності, закріплює суб’єктивно обґрунтовані організаційні структури та
раціональний порядок їх діяльності, тобто створює необхідні передумови для
досягнення ефективності управлінських рішень та їх результативності. Крім
того, право сприяє оптимальному використанню усіх чинників, що впливають
на ефективність впливу держави та її інститутів в економічній та інших сферах. Дія цих чинників не лише опосередковується правом, а й істотно посилюється або послаблюється залежно від рівня цього опосередкування. Тим самим право вирізняється «наскрізним» і комплексним характером, забезпечуючи тією чи іншою мірою дію всіх інших факторів, які впливають на ефективність державного управління й державного регулювання.
Саме у праві відображається ступінь демократизму суспільства і державного управління, принципи соціальної справедливості, функціонально-структурна характеристика управлінських ланок, вимоги до кадрів державного управління, до методів, стилю і культури їх роботи, рівня професіоналізму і дисципліни, моральних якостей, етики поведінки державного службовця тощо.
Отже, у даному разі можна говорити про своєрідний міжфакторний характер
впливу на ефективність державного управління і державного регулювання в
економічній сфері і констатувати неоднозначність, різноаспектність цього
впливу. Право впливає на державне управління та державне регулювання, а
також на їх ефективність, власне, самим фактом свого існування, що обумовлює, з одного боку, необхідність неухильного виконання правових приписів, а
з іншого – вимагає їх постійного удосконалення.
Важливим і самостійним є аспект впливу правових актів та їх норм на
якість державного управління і державного регулювання. Він полягає в дії права як регулятора управлінської діяльності, покликаного забезпечити оптимальний правовий режим усіх її «статичних» та «динамічних» проявів. Своєрідна
управлінська функція самого права також посилює вплив його на підвищення
ефективності управління. Право вказує не лише на те, яким чином має діяти
суб’єкт управління, не лише визначає допустиму і можливу поведінку, спрямованість та контури управлінських рішень, а й значною мірою зумовлює їх
зміст. У процесі правозасто сування суб’єктами управлінської діяльності
об’єктивується регулююча дія права, що, безумовно, сприяє розвиткові належного ставлення до виконання службових обов’язків, передусім у сфері
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здійснення закупівель товарів (робіт, послуг) для державних потреб, надання
адміністративних послуг, здійснення контрольних функцій та дозвільних процедур у господарській діяльності.
Застосування права в процесі державного управління є, водночас, функціональною якістю і самого управління. Однак при цьому слід мати на увазі, що
застосування права є самостійним юридичним явищем з усіма соціальними
наслідками, що звідси випливають. Право, як відомо, не само по собі є ефективним чи неефективним. Якщо воно стає таким у процесі цілеспрямованої
діяльності, то загальна характеристика права, відповідних юридичних норм
має зводитися до таких якісних рис, як обґрунтованість, чіткість, об’ємність
охоплення суспільних відно син, своєчасність, неухильність дотримання
відповідних правових норм тощо.
Тобто, свідомість і поведінка управлінських кадрів значною мірою залежать як від загального стану правового забезпечення державного регулювання
і державного управління, так і від стану правової регламентації їх діяльності,
яка визначає роль кожного державного службовця в реалізації державно-владних повноважень, а також компетенцію державних органів та організацій. В
ієрархії службових функцій право особливо виокремлює функцію керівництва
і контролю, які об’єднують решту функцій управління. Що складніший комплекс службових обов’язків, то обґрунтованішими мають бути межі правової
регламентації управлінської діяльності. Даний фактор не тільки дисциплінує
працівника, а й стає правовою основою контролю та перевірки його діяльності. Відсутність чітких та однозначно визначених обов’язків знижує
відповідальність і ефективність діяльності державних службовців. При цьому
варто зазначити, що звичний для сучасних вітчизняних реалій правовий
нігілізм, свідоме ігнорування правових приписів та їх порушення державними
службовцями (особливо високого рангу) вкрай негативно впливає на стан і
якість державного управління та державного регулювання в економічній
сфері.
Високий ступінь правової регламентації управлінського процесу надає
йому стабільності, законності й ефективності та унеможливлює «ручне»
управління в економічній сфері. Водночас не існує однобічної залежності між
державним регулюванням і державним управлінням та правом: що якісніше
функціонує управлінський процес, то апріорі ефективнішим є саме юридичний механізм державного управління та державного регулювання. Таким чином, у забезпеченні правом належного рівня урегульованості суспільних (у тому числі економічних) відносин полягає один з найістотніших проявів впливу
права на ефективність державного регулювання та державного управління. Без
знання правового аспекту неможливо визначити і здійснити на практиці систему заходів із підвищення якості державного управління та державного регулювання. Тому у забезпеченні з боку права належного рівня врегульованості всієї
сукупності суспільних відносин полягає один із найбільш «явних» проявів
впливу правових приписів на ефективність і якість державного управління.
Без розв’язання правових та організаційних проблем функціонування системи
державного управління неможливо здійснити на практиці систему заходів що-
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до трансформації цієї системи, її модернізації та (у кінцевому підсумку) підвищення ефективності державного менеджменту в усіх сферах життєдіяльності
суспільства.
Варто зазначити, що прийняті останнім часом законодавчі акти про центральні органи виконавчої влади, державну службу (у новій редакції),
адміністративні послуги, посилення боротьби з корупцією тощо, акти Президента України щодо оптимізації системи органів виконавчої влади, постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», попри деякі істотні вади цих актів (передусім їх безсистемність), створили важливі правові та організаційні передумови трансформації системи державного управління і державного регулювання в економічній сфері. Однак, на
наш погляд, це лише перший крок на шляху модернізації даної системи. В умовах кризових явищ, економічних та соціальних викликів і ризиків вкрай
потрібен ефективний державний менеджмент, нова організація виконавчої влади, за якої держава отримає, нарешті, довгострокову стратегію свого розвитку,
а уряд має стати генератором і реалізатором реформ. Замість ручного керування та роботи в режимі «гасіння пожеж» він, як вищий орган в системі органів
виконавчої влади, має перейти до формування стабільних і прозорих правил.
Застаріла процедура погодження проектів урядових рішень має бути замінена
сучасними інструментами міжміністерської (міжвідомчої) координації, які б
ґрунтувалися на електронному документообігу та обговоренні і прийнятті проектів урядовими комітетами, діяльність яких доцільно відновити.
Необхідно також зауважити, що відповідно до статті 20 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» повноваження уряду переважно мають спрямовуючий (забезпечувальний) та координуючий зміст. При цьому спо стерігається послаблення ролі Кабінету Міністрів України як вищого органу в
системі органів виконавчої влади і посилення впливу Президента на вертикаль
органів виконавчої влади в організаційному, функціональному та кадровому
відношеннях3. Натомість правовий статус Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади апріорі передбачає ефективні
чинники впливу на інші органи виконавчої влади. За обставин, коли Кабінет
Міністрів юридично і практично позбавлений, до певної міри, можливості організаційного, кадрового та регуляторного впливу на організацію і діяльність
виконавчої влади, він фактично не може у повному обсязі виконувати роль вищого органу у системі органів виконавчої влади. Повноваження уряду щодо
можливості скасування актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (п. 8 статті 21 Закону) не забезпечує повною мірою реалізації його статусу, визначеного статтею 116 Конституції України.
Сучасні соціально-економічні реалії зумовлюють необхідність істотної оптимізації системи органів виконавчої влади на центральному рівні шляхом
впорядкування статусу й кількості існуючих центральних органів виконавчої
влади. Саме уряд і міністерства мають стати головними розробниками й модераторами державної політики в економічній сфері.
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Важливо на законодавчому рівні завершити розмежування політичних та
адміністративних функцій і посад у міністерствах та інших органах центральної виконавчої влади. Доцільно також забезпечити незалежність регуляторів
(національних комісій з регулювання природних монополій) та захистити їх
від політичного втручання. Важливо створити дієвий механізм взаємодії уряду з місцевими державними адміністраціями, забезпечивши їх головам повноцінний статус державних службовців, а не політично заангажованих осіб.
Необхідно мінімізувати адміністративне втручання держави (передусім
дозвільне, контрольне та інспекційне) у функціонування економічної сфери.
Органи центральної виконавчої влади мають діяти виключно на основі закону
і з максимальною прозорістю прийняття й реалізації управлінських рішень.
Потребують взаємоузгодження і усунення існуючого дублювання норми нещодавно прийнятих у нових редакціях положень про міністерства та інших центральних органів виконавчої влади – і вимоги Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади». Державні службовці повинні професійно та добросовісно виконувати свої обов’язки. Натомість їм має гарантуватися стабільне
перебування на посаді, належний соціальний захист та захист від партійнополітичних впливів. Здійснення цих та інших заходів, на наш погляд, є необхідною передумовою для повноцінної реформи (а не її імітації) адміністративної сфери, без якої неможливе системне, послідовне проведення інших
реформ, насамперед економічної.
Сучасні наукові дослідження і практика свідчать про те, що основними завданнями державної політики в економічній сфері і, відповідно, державного
регулювання та управління у цій сфері мають бути: посилення правового захисту інвесторів в Україні; запровадження податкових та інших стимулів для
формування пропозицій довгострокового інвестиційного ресурсу; зменшення
втручання контролюючих органів в економічну діяльність; істотне спрощення
процедур видачі документів дозвільного характеру; чіткіше врегулювання
прав власності на об’єкти інвестицій та створення прозорої інтеграції таких
об’єктів у транспортну, енергетичну, комунальну інфраструктури.
1. Адміністративне право України. Академ. курс: підручник: у 2 т. / редкол.:
В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2004. – Т. 1: Загальна частина. –
С. 63–66. 2. Авер’янов В. Б. Місце категорії «державне управління» в теорії адміністративного права // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 2. – С. 3–4. 3. Система органів виконавчої влади України: правові проблеми удосконалення організації та
діяльності: Наукова доповідь. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 5–11.

РОЗДІЛ 4 • Проблеми адміністративного права та державного регулювання…

УДК 342.9.07: 351.07/.08: 349.6

217

В. А. ДЕРЕЦЬ,
кандидат юридичних наук

УТВЕРДЖЕННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто організаційно-правовий аспект утвердження засад сталого
розвитку в Україні з урахуванням рекомендацій Конференції ООН зі сталого розвитку
2012 р. Звернено увагу на необхідність визнання засад сталого розвитку пріоритетними в політиці держави. Ключову роль у процесі утвердження засад сталого розвитку
відіграють органи виконавчої влади всіх рівнів. До процесу формування та реалізації
державної політики потрібно ширше залучати громадськість. Важливо збалансовано
поєднувати три складові сталого розвитку – економічну, екологічну і соціальну. Внесено пропозиції закріплення принципу забезпечення в Україні сталого збалансованого розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер в Законі України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики», а також у законах, що визначають правовий статус органів виконавчої влади.
Ключові слова: складові сталого розвитку; міністерства; місцеві органи влади;
координація; Національна рада зі сталого розвитку України; громадськість.
Дерец В. А. Утверждение основ устойчивого развития в Украине: организационно-правовой аспект
В статье рассмотрен организационно-правовой аспект утверждения основ устойчивого развития в Украине с учетом рекомендаций Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 г. Обращается внимание на необходимость признания основ устойчивого развития приоритетными в государственной политике. Ключевую роль в
процессе утверждения основ устойчивого развития играют органы исполнительной
власти всех уровней. К процессу формирования и реализации государственной политики необходимо шире привлекать общественность. Важно сбалансировано сочетать
три составляющие устойчивого развития – экономическую, экологическую и социальную. Внесены предложения о закреплении принципа обеспечения в Украине устойчивого сбалансированного развития экономической, экологической и социальной сфер в
Законе Украины «Об основах внутренней и внешней политики», а также в законах,
определяющих правовой статус органов исполнительной власти.
Ключевые слова: составляющие устойчивого развития; министерства; местные
органы власти; координация; Национальный совет по устойчивому развитию Украины; общественность.
Derets V.A. Adoption of the principles of sustainable development in Ukraine: organizational 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 public. 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, coordination, National Council on Sustainable Development of Ukraine; public.

Увагу дослідників привертає питання утвердження в Україні засад сталого
розвитку. Період, який пройшла Україна від Конференції ООН з довкілля та
розвитку 1992 р. «Ріо-92» до Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 р.
«Ріо+20», збігся у часі зі становленням в країні нових державних інститутів,
нових суспільно-політичних відносин, з докорінними трансформаціями її економіки та економічною кризою. Це зумовило необхідність зосередження управлінських структур держави і суспільства в цілому на проблемах державотворення та здійсненні системних реформ. Ці обставини значною мірою вплинули на те, що до даного часу, незважаючи на особливу гостроту економічних,
екологічних та соціальних проблем, Концепція сталого розвитку в Україні не
мала формального визнання, ухвалені на найвищому міжнародному рівні
документи не знайшли належного відображення в інституційному розвитку,
державній політиці, національних програмах та економічній практиці.
Складність завдань переходу України до збалансованого розвитку є
подвійною – як з точки зору нового статусу України як незалежної держави,
так і з погляду трансформаційних процесів, що докорінно змінюють засади
функціонування всіх складових українського суспільства та зумовлюють
необхідність розробки і впровадження нових принципів і нового механізму
управління ним на основі вивчення всіх передумов і можливих ресурсів збалансованого економічного, екологічного і соціального розвитку території
країни та її регіонів [1].
У формулюванні ООН сталий розвиток – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішніх поколінь, не завдаючи при цьому шкоди
можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб.
Світовий банк розглядає сталий розвиток як управління сукупним капіталом
суспільства в інтересах збереження і збільшення людських можливостей. За
визначенням Інституту сталого розвитку, це суспільно-економічна модель поступального технологічного і соціального розвитку українського суспільства з
метою задоволення життєвих потреб нинішнього та майбутніх поколінь,
згідно з якою виробнича і соціальна сфери розвиваються збалансовано, не завдаючи довкіллю непоправної шкоди [2].
Ідея сталого розвитку має стати пріоритетною в політиці держави. Існує
думка, що основні постулати збалансованого (сталого) розвитку мають бути
закріплені в Конституції України [3]. Деякі держави, наприклад, Німеччина,
включили до своїх конституцій вимогу про перехід до сталого розвитку, а в
інших – діє закон про сталий розвиток (наприклад, в Естонії – з 1995 р.).
Поділяємо підхід, що Україні необхідно прийняти концепцію, стратегію і
програму сталого розвитку, як це вже понад 10 років тому зроблено у
більшості розвинених країн світу, в тому числі й у наших сусідів – Росії та
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Польщі [4]. Разом з тим, на думку фахівців, наявність стратегічних документів
в Україні не означає реалізації їхніх положень; більш важливими є реальні кроки до сталого розвитку, які мають здійснювати всі члени суспільства [5].
Ще на Конференції ООН «Ріо-92» було визначено, що раціональне управління, яке сприяє тому, щоб пов’язати ефективну, дієву, чесну, справедливу
і підзвітну систему державного управління з індивідуальними правами і можливостями, є основоположним елементом сталого розвитку. Загальна мета полягає в удосконаленні або перебудові процесу прийняття рішень таким чином,
щоб забезпечити в його межах повне врахування соціально-економічних та
екологічних питань, а також ширшу участь у цьому процесі громадськості.
В підсумковому документі «Ріо+20» «Майбутнє, якого ми хочемо» [6]
підтверджується ключова роль, яку відіграють органи виконавчої і законодавчої влади всіх рівнів, громадськість у просуванні ідеї сталого розвитку, зокрема мобілізуючи на досягнення цих цілей зусилля громадян і забезпечуючи їх
відповідною інформацією про роботу, що здійснюється у всіх трьох напрямках
сталого розвитку. Звернено увагу на важливе значення залучення всіх
відповідних керівних органів до планування та здійснення стратегій сталого
розвитку [7].
Інституційні межі сталого розвитку мають збалансовано поєднувати три
складові сталого розвитку і сприяти їх здійсненню, зокрема шляхом покращення координації, недопущення дублювання повноважень органів влади, а
також аналізу процесів здійснення сталого розвитку. Потрібно забезпечувати
координацію з питань сталого розвитку і створювати можливості для ефективної інтеграції всіх трьох компонентів сталого розвитку. Враховуючи рекомендації «Ріо+20», доцільно було б скоординувати роботу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (економічна складова сталого розвитку),
Міністерства екології та природних ресурсів України (екологічна складова) і
Міністерства соціальної політики України (соціальна складова) [8]. Слушною
є пропозиція спеціалістів утворити при Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України робочу групу з представників центральних органів влади, наукових інститутів та громадськості для опрацювання питань адаптації економіки України до «зеленого» курсу ООН, розроблення дорожньої карти руху
до ресурсноефективної «зеленої» економіки та проведення низки громадських
обговорень з оцінки переваг та бар’єрів на цьому шляху з урахуванням світового досвіду для наступного подання на розгляд Уряду.
Ще 1997 р. було створено Національну комісію зі сталого розвитку при
Кабінеті Міністрів України під головуванням першого віце-прем’єр-міністра,
але 2003 р. її діяльність припинено. 2009 р. з метою сприяння органам виконавчої влади в діяльності, пов’язаній із забезпеченням сталого розвитку, постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.09 р. № 997 було створено
Національну раду зі сталого розвитку України, яку очолює прем’єр-міністр.
Однак цей орган так і не став центром розроблення та впровадження
національної політики сталого розвитку.
Активізація роботи Національної ради зі сталого розвитку України та винесення на її розгляд першочергових питань, пов’язаних з реалізацією підсум-
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кового документа «Ріо+20», матиме важливе значення [9]. Національна та
регіональні ради зі сталого розвитку повинні стати складовою частиною глобальної системи координації. Такі ради надаватимуть експертні та консультативні послуги у процесі державного планування відповідним міністерствам і
відомствам.
Для реалізації політики сталого розвитку Національна рада зі сталого розвитку України повинна сприяти інтеграції трьох складових сталого розвитку в
секторальні політики, програми і плани. Оскільки інтеграція трьох складових
може бути реалізована перш за все на рівні стратегічного планування,
діяльність зі сталого розвитку має бути орієнтована на розроблення стратегії
сталого розвитку, відповідного плану дій, аналіз державних цільових програм
і галузевих стратегій, програм і планів дій на їх відповідність принципам сталого розвитку, контроль виконання Україною міжнародних зобов’язань зі сталого розвитку та в рамках Конвенцій «Ріо+20» [10].
Важливу роль в утвердженні засад сталого розвитку має відігравати місцевий рівень управління. Підсумковим документом «Ріо+20» регіональним і
місцевим органам влади, як і національним та субнаціональним, рекомендовано розробляти і застосовувати стратегії сталого розвитку як ключові інструменти для керівництва процесом прийняття рішень і забезпечення сталого розвитку на всіх рівнях. При цьому важливе значення для процесу прийняття
рішень мають дані та інформація із соціальних, економічних і екологічних питань, їх ефективний аналіз.
Нині обговорюється питання про позбавлення Міністерства екології та
природних ресурсів України територіальних органів – державних управлінь
охорони навколишнього природного середовища, функції яких буде передано
до обласних державних адміністрацій. Чимало громадських організацій вбачають в цьому серйозну загрозу для подальшої ефективної реалізації екологічної
політики, без чого неможливий перехід до сталого розвитку. На думку міністра
екології та природних ресурсів, адміністративну реформу проводити потрібно,
однак при цьому слід зберегти цілісність державної екологічної політики, не
допустивши її розпорошення на місцевому рівні, і створити замість обласних
управлінь 7 регіональних управлінь охорони навколишнього середовища [11].
Ефективність управлінських структур усіх рівнів щодо впровадження
принципів сталого розвитку підвищиться після належної перепідготовки та
атестації їх співробітників і впровадження у державі спеціальних програм навчальної та просвітницької діяльності.
Ще на Конференції «Ріо-92» було визнано, що однією з основних умов для
досягнення сталого розвитку є забезпечення участі широких верств населення,
неурядових організацій в процесі прийняття рішень. Зокрема, авторитет неурядових організацій пояснюється тією відповідальністю і конструктивною
роллю, яку вони відіграють в суспільстві. Неурядові організації мають різнобічний досвід, спеціальні знання і потенціал у тих сферах, які матимуть особливе значення для утвердження екологічно безпечного і соціально орієнтованого сталого розвитку.

РОЗДІЛ 4 • Проблеми адміністративного права та державного регулювання…

221

Вказувалося на важливість того, що суспільство, уряд і міжнародні органи
повинні розробити механізми, за допомогою яких неурядові організації могли
б відігравати роль партнерів у процесі екологічної безпеки і сталого розвитку.
Для підвищення ролі неурядових організацій уряду потрібно розпочати процес
розгляду офіційних процедур і механізмів, які б забезпечили реальну участь
цих організацій на всіх стадіях: від розробки політики і прийняття рішень – до
їх здійснення. Необхідно налагодити діалог між урядовими і неурядовими організаціями для того, щоб визнати і закріпити їх відповідну роль у здійсненні
екологічно безпечного і сталого розвитку [12].
У підсумковому документі «Ріо+20» також підкреслюється, що важливе
значення для просування ідеї сталого розвитку має широка участь в цьому
процесі громадськості, забезпечення до ступу до інформації і судовоадміністративних механізмів. На «Ріо+20» була визнана роль громадянського
суспільства і необхідність надання всім його членам можливості брати активну участь у сталому розвитку. Активніша участь громадянського суспільства в
ньому залежить, зокрема, від розширення доступу до інформації та посилення
потенціалу громадянського суспільства, наявності для цього сприятливих
умов.
В Україні існує механізм взаємодії між органами влади і представниками
громадянського суспільства (по станова Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»). Він має як свої плюси, так і мінуси. Разом з
тим, його потрібно ширше застосовувати, а за необхідності – удосконалювати.
Адже, наприклад, представники українських екологічних громадських організацій, які брали участь в «Ріо+20», оприлюднили доповідь, де вказується
на цілковиту відсутність діалогу влади з громадянським суспільством у питанні сталого розвитку [13].
В законодавстві України відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який
би визначав основні правові засади сталого розвитку різних сфер життя
суспільства. Існують розрізнені нормативно-правові акти, що, зокрема, стосуються окремих питань сталого розвитку, певних адміністративно-територіальних одиниць. Наприклад, Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції
про охорону та сталий розвиток Карпат» від 07.04.2004 р. № 1672-IV, Указ
Президента України «Про деякі заходи щодо сталого розвитку міста Одеси та
Одеської області» від 17.02.2010 р. № 186/2010, Програма сталого соціальноекономічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період
до 2015 року, затверджена по становою Кабінету Міністрів України від
27.07.2006 р. № 1017. Триває практика прийняття економічних, екологічних і
соціальних рішень без необхідного поєднання їх в єдину комплексну систему
на основі концепції сталого розвитку.
В Україні 01.07.2010 р. був прийнятий Закон «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики». Цим законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і
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гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також
засади зовнішньої політики України. Варто було б звернути увагу на правове
регулювання питань сталого розвитку саме в цьому законі.
В ньому закріплено, що засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються, зокрема, на забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та
сталого соціально-економічного розвитку України (частина 1 статті 2). Окремі
статті присвячені засадам внутрішньої політики в економічній, соціальній, гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки. Тобто в
цьому законі є певна проекція окремих складових ідеї забезпечення сталого
розвитку – сукупності економічних, екологічних, соціальних процесів, що розгортаються у країні з метою досягнення гармонійного розвитку людини,
суспільства, економіки та навколишнього середовища.
Разом з тим, потрібно звернути увагу, що головна ідея концепції сталого
розвитку полягає саме у збалансованому розвитку економічної, екологічної та
соціальної сфер. Тобто ці три складові мають поєднуватися між собою. На нашу думку, ця ідея в законі прослідковується лише частково, зокрема в
поєднанні соціального та економічного розвитку (як принцип). Доцільно, щоб
законодавець зробив акцент саме на єдності трьох елементів. Наприклад, пропонуємо внести зміни до частини 1 статті 2 «Основні принципи внутрішньої і
зовнішньої політики» Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики», замінивши слова «забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України» словами
«забезпеченні в Україні сталого збалансованого розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер».
Як передбачено частиною 2 статті 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», визначені цим законом засади внутрішньої і
зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів. Базовий принцип забезпечення
сталого збалансованого розвитку в Україні економічної, екологічної та соціальної сфер може бути деталізований, – наприклад, у законі, який визначав би
основи державної політики щодо забезпечення реалізації в Україні принципів
сталого розвитку. Його прийняття пропонується дослідниками проблематики
правового забезпечення утвердження в Україні засад сталого розвитку.
Пропонуємо внести такі доповнення до статусних (компетенційних) законів України, що визначають правові засади діяльності органів виконавчої
влади:
– статтю 2 «Основні завдання Кабінету Міністрів України» Закону «Про
Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. доповнити пунктом 2-1 «забезпечення сталого розвитку держави»;
– частину 1 статті 2 «Принципи діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. доповнити принципом «забезпечення сталого
розвитку держави»;
– статтю 3 «Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» доповнити принципом «за-
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безпечення сталого розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці».
Таким чином, закріплення принципу забезпечення в Україні сталого збалансованого розвитку економічної, екологічної та соціальної сфер в Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», а також в статусних
(компетенційних) законах сприятиме включенню цього принципу до засад
державної політики та визначатиме його одним із принципів діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади. Прийняття закону про основи
державної політики щодо забезпечення реалізації в Україні принципів сталого
розвитку дозволить деталізувати цей принцип і зорієнтує нормотворців щодо
конкретних питань сталого розвитку в певних сферах, галузях, щодо певних
адміністративно-територіальних одиниць. Утвердженню засад сталого розвитку сприятимуть також скоординована діяльність міністерств економічного розвитку і торгівлі України, екології та природних ресурсів України, соціальної
політики України, посилення місцевого рівня управління, активізація роботи
Національної ради зі сталого розвитку України, залучення громадськості до
формування та реалізації державної політики.
1. Проект для обговорення Доповіді України до Конференції ООН зі Збалансованого (Сталого) Розвитку «Ріо +20: Майбутнє, якого ми хочемо» Ріо-де-Жанейро, Бразилія,
20–22 червня 2012. – К., 2012. – Травень. 2. Основні терміни та визначення до проекту
Концепції переходу України до сталого розвитку. 3. Збалансований (сталий) розвиток
має бути визначено як стратегічний напрям розвитку держави [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: library.nltu.edu.ua/node/329 4. Туниця Ю. Майбутнє України – у глобальній системі сталого розвитку // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 147. – С. 10.
5. Міщук З. Вісник Ріо+20: зустріч з Міністром [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mama-86.org.ua/index.php/ru/ecologization/rio-plus-20-confetence/373-rio-plus-20meeting-with-minister.html 6. Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу: www.mama-86.org.ua/images/stories/000372/
futurewewant_russian.pdf 7. Майбутнє, якого ми не хочемо. Петиція НУО [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.mama-86.org.ua/index.php/ru/ecologization/rio-plus-20confetence/367-zvernennya.html 8. Проект для обговорення Доповіді України до Конференції ООН зі Збалансованого (Сталого) Розвитку «Ріо +20: Майбутнє, якого ми хочемо» Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 20–22 червня 2012. – К., 2012. – Травень. 9. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 12 липня відбувся круглий стіл за участю
громадськості та донорської спільноти на тему «Перспективи реалізації в Україні курсу
на «зелену» економіку та «зелену» промисловість у світлі рекомендацій Конференції
ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=185936 10. Проект для обговорення Доповіді України до Конференції ООН зі Збалансованого (Сталого) Розвитку
«Ріо +20: Майбутнє, якого ми хочемо» Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 20–22 червня 2012. –
К., 2012. – Травень. 11. Міщук З. Вказ. праця. 12. Повестка на XXI век. Конференция
ООН по охране окружающей среды и развитию Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ecoedu.iseu.by/uploads/files/zel11.pdf. 13. Відбулася
конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: civil-rada/in/ua/?p=831.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
У статті розглянуто сучасний вітчизняний та європейський досвід правового регулювання управління державною службою. На основі аналізу кращих європейських
практик автор пропонує шляхи оптимізації управління державною службою. Зокрема,
пропонується переглянути систему органів, що здійснюють управління державною
службою, та компетенції цих органів. Окремо приділено увагу оновленню змісту діяльності служби управління (кадрової служби) органу державної влади.
Ключові слова: державна служба; система органів; оптимізація управління; європейський досвід.
Кирмач А. В. Оптимизация управления государственной службой с учетом европейского опыта
В статье рассмотрен современный отечественный и европейский опыт правового
регулирования управления государственной службой. На основе анализа лучших европейских практик автор предлагает пути оптимизации управления государственной
службой. В частности, предлагается пересмотреть систему органов, осуществляющих управление государственной службой, и компетенции этих органов. Отдельно уделено внимание обновлению содержания деятельности службы управления (кадровой
службы) органа государственной власти.
Ключевые слова: государственная служба; система органов; оптимизация управления; европейский 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 suggests 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.

Питання організації управління державною службою завжди були у полі
уваги багатьох вітчизняних вчених, зокрема, В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка,
Р. А. Калюжного, О. В. Петришина, В. М. Шаповала та інших. Крім того, цим
питанням присвячено також праці зарубіжних учених: А. Ауера, У. Батіс,
Ю. М. Старилова, Н. Н. Тарасової та інших. Проте у проведених дослідженнях
лише побіжно здійснюється аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання управління державною службою. Тому дану статтю присвячено дослідженню європейського досвіду правового регулювання організації управління державною службою і, на його основі, вироблення шляхів оптимізації вітчизняної
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системи управління державною службою. На переконання автора, вивчення
європейського досвіду має стати основою для подальшого оновлення вітчизняного законодавства про державну службу.
Однією з головних засад, на якій ґрунтується управління державною службою в європейських країнах, є розмежування політичного та адміністративного управління, причому таке розмежування можливе як на інституційному, так
і функціональному рівні. Європейський досвід, зокрема, підкреслює
доцільність як створення різних органів державного управління, що здійснюватимуть відповідно політичне та адміністративне управління державною
службою, так і визначення функціонального розподілу повноважень з управління державною службою між різними структурами в рамках органу державного управління [1, 42–46].
В контексті інституційної складової управління державною службою необхідно зауважити, що розмежування політичного та адміністративного
керівництва досягається шляхом розмежування управлінської діяльності уряду, що, як правило, здійснює політичне керівництво державною службою, та
управлінської діяльності спеціального органу виконавчої влади, що здійснює
адміністративне керівництво державною службою. Крім того, як буде обґрунтовано далі, є всі підстави стверджувати про позитивні результати досвіду запровадження незалежного колегіального органу управління державною службою, що буде опікуватися, серед іншого, окремими питаннями проходження
державної служби державними службовцями вищої категорії.
Функціональне розмежування управління державною службою доцільно
здійснити шляхом запровадження посад державних секретарів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, причому визначивши, що державні секретарі є державними службовцями вищої категорії і відповідальні за
управління державною службою та за дотримання законодавства з питань державної служби у відповідному органі державного управління і його територіальних структурах. Слід зауважити, що в Україні вже була спроба створення інституту державних секретарів [2; 3]. В цьому ж контексті варто зауважити, що потребує перегляду характер діяльності кадрових служб органів державного управління, оскільки кадрові служби мають зосередитися, в першу
чергу, на аналітичній та організаційній роботі з кадрового менеджменту,
аналізі ефективності діяльності відповідного органу державного управління,
професійної діяльності кожного державного службовця, прогнозуванні розвитку персоналу, забезпеченні навчання та моніторингу ефективності роботи
державних службовців тощо.
Для вітчизняної практики запровадження незалежного колегіального органу управління державною службою є певною мірою новацією, проте в європейських країнах досвід створення та функціонування таких органів переконливо довів свою ефективність. Приклади різних форм таких колегіальних органів можна віднайти практично в кожній європейській країні; зокрема, в
Польщі це – Національна рада державної служби [4], а в Німеччині – Федеральний комітет державної служби [5]. Слід зауважити, що Національна рада
державної служби в Польщі утворюється як експертно-дорадчий орган при
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Раді Міністрів Республіки, причому основна функція Національної ради державної служби полягає в оцінюванні правозастосовчої практики основних
процедур, що стосуються проходження державної служби, зокрема процедур
прийняття на державну службу, в тому числі організація та проведення конкурсних процедур для відбору кандидатів на посади державних службовців,
процедур притягнення державних службовців до відповідальності, проведення службових розслідувань тощо [4].
У цьому зв’язку можна стверджувати, що Національна рада державної
служби фактично контролює забезпечення вимог професійності, неупередженості та політичної нейтральності при створенні та реалізації органами державного управління умов проходження державної служби. В рамках реалізації
контрольної функції до повноважень Національної ради державної служби
віднесено, зокрема, встановлення критеріїв оцінювання діяльності державних
службовців, погодження навчальних планів щодо підвищення кваліфікації та
професійного навчання державних службовців, розслідування певних подій,
що стосуються порушення професійної етики вищими державними службовцями, зокрема порушення принципів несумісності, вчинення державними
службовцями вищої категорії службових проступків тощо [4]. Слід наголосити також, що встановлені на нормативному рівні критерії призначення членів
Національної ради державної служби передбачають, що це повинні бути особи, які мають відповідні знання та досвід, що дозволятиме їм фахово оцінювати стан правового регулювання державної служби й належним чином виконувати контрольну функцію управління державною службою.
Не менш цікавим є німецький досвід функціонування незалежного колегіального органу, що здійснює управління державною службою. В Німеччині такий орган має назву Федеральний комітет державної служби, причому
однією з основних характеристик цього колегіального органу є саме його незалежність, що дозволяє уникнути політичної заанґажованості в роботі цього
органу. Крім цього, така незалежність створює умови для об’єктивного розгляду справ щодо проходження служби державними службовцями вищої категорії, притягнення державних службовців вищої категорії до дисциплінарної
відповідальності та проведення службових розслідувань. Варто підкреслити,
що в німецькому законодавстві навіть встановлено пряму норму, яка стверджує: «Члени Федерального комітету державної служби незалежні у своєму
статусі і під час реалізації своїх повноважень підкоряються тільки закону Федерації» [5].
Щодо власне повноважень Федерального комітету державної служби, то,
відповідно до німецького законодавства, комітет здійснює загальний контроль
за застосуванням процедур проходження державної служби, в тому числі розробляє модельні конкурсні процедури для відбору кандидатів на вакантні посади державних службовців, може приймати рішення про застосування позаконкурсних процедур при прийнятті на державну службу. Крім того, Федеральний комітет державної служби розглядає також правове регулювання процедур просування по державній службі, в тому числі порядок проведення
оцінювання діяльності державних службовців, та проводить роботу з усунен-
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ня виявлених недоліків у застосуванні окремих норм, що стосуються проходження державної служби тощо [6, 318].
Цікавим у контексті дослідження систем управління державною службою
є грецький досвід формування незалежних колегіальних органів управління
проходженням державної служби, оскільки відповідно до грецького законодавства основне призначення такого органу – це розгляд спорів щодо процедур
проходження державної служби. Наприклад, у Греції існує цілий комплекс незалежних державно-службових рад, що опікуються різними питаннями управління державною службою та спорами, що можуть виникати при застосуванні окремих процедур, пов’язаних із проходженням державної служби. Як і
в більшості європейських країн, у Греції кожна службова рада є незалежним та
колегіальним органом. Важливо також, що до багатьох спеціалізованих рад залучаються також професори певних державних університетів та представники
незалежних профспілок державних службовців, що дозволяє ще більше збалансувати представництво інтересів різних сторін при розгляді спорів, що стосуються проходження державної служби, та забезпечити фахове вирішення таких спорів [7].
Для повноти дослідження необхідно також зауважити, що окрім функції
розгляду спорів, що стосуються державної служби та розгляду справ про притягнення службовців до дисциплінарної відповідальності, до компетенції
службових рад віднесено також вирішення питань про поновлення статусу державного службовця у випадку його неправомірного звільнення, надання згоди
на виконання державними службовцями певної приватної оплачуваної роботи,
погодження керівників управлінь та служб органів державного управління, що
опікуються ключовими процедурами проходження державної служби, зокрема
конкурсними процедурами для відбору кандидатів на посади державних службовців, процедурами оцінювання результатів діяльності державних службовців
тощо [7]. У цьому зв’язку слід наголосити, що створення такої професійної та
незалежної системи органів, здатної неупереджено та фахово вирішувати спори, що стосуються проходження державної служби, дозволяє забезпечити становлення якісних процедур адміністративного вирішення спорів, що матиме
наслідком, серед іншого, розвантаження адміністративних судів.
Окрім незалежного колегіального органу управління проходженням державної служби, європейський досвід правового регулювання переконливо
свідчить також про доцільність розмежування політичного та адміністративного керівництва державною службою. Такий підхід до правового регулювання управління державною службою можна проілюструвати на законодавстві
пострадянських країн, де відносно нещодавно було проведено реформи державної служби. Наприклад, відповідно до оновленого законодавства Литовської Ре спубліки загальне керівництво державною службою ре спубліки
здійснюється урядом та Міністерством внутрішніх справ, причому на уряд покладається обов’язок здійснювати формування та реалізацію державної
політики щодо розвитку національної державної служби та виконувати інші
функції загального керівництва державною службою, тоді як Міністерство
внутрішніх справ має своїм основним завданням перегляд чинного законодав-
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ства про державну службу та підготовку проектів нових нормативно-правових
актів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, що стосуються процедур
проходження державної служби, та реформування системи державної служби
відповідно до урядової політики. Адміністративне управління державною
службою в Литві здійснює спеціальний орган державного управління в системі Міністерства внутрішніх справ, Агенція державної служби, до основних
функцій якої належить: контроль за дотриманням та виконанням законодавства про державну службу, ведення офіційного реєстру державних службовців,
підготовка проектів нормативно-правових актів у сфері державної служби, забезпечення системи управління проходженням державної служби, підготовка
навчальних програм для професійного навчання та підвищення кваліфікації
державних службовців тощо [8].
Подібним чином організовано розмежування політичного та адміністративного управління державною службою в Латвії. Зокрема, латвійським законом про державну службу встановлено, що адміністративне управління державною службою здійснює спеціальний орган виконавчої влади –
Адміністрація державної служби. Відповідно до латвійського законодавства,
Адміністрація державної служби виконує такі функції: 1) контролює впровадження закону про державну службу та інших регуляторних документів на
місцях; 2) розробляє проекти регуляторних документів уряду у сфері державної служби; 3) розробляє єдині принципи управління персоналом для інституцій публічної адміністрації та сприяє їх виконанню; 4) забезпечує уніфіковану систему кар’єрного планування для державних службовців; 5) аналізує потреби професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців і розглядає заяви на навчальні програми до Школи публічної
адміністрації на щорічній основі; 6) організовує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців, присвоює статус державного службовця;
7) розглядає скарги громадян та юридичних осіб на дії або бездіяльність державних службовців; 8) може ініціювати та незалежно розслідувати дисциплінарні справи й накладати дисциплінарні стягнення на державних службовців тощо [9].
Таким чином, чітке розмежування адміністративного й політичного управління державною службою дозволяє однозначно визначити компетенції
відповідних органів державного управління і зменшити політичний вплив на
систему державної служби, в тому числі на процедури прийняття на державну
службу або процедури проведення службового розслідування щодо державних
службовців. Крім того, за умови такого розмежування досягається збалансованість системи управління проходженням державної служби, за якої уряд фокусується на виробленні та впровадженні державної політики у сфері організації проходження державної служби, а адміністративний орган державного
управління займається безпосереднім керівництвом процедурами проходження державної служби [10, 48–52].
У цьому контексті варто також висвітлити досвід правового регулювання
управління державною службою в Чехії, де в рамках секретаріату уряду створено Генеральну дирекцію державної служби, що здійснює організаційні, ко-
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ординаційні та контрольні функції центрального управління проходженням
державної служби шляхом підготовки проектів нормативно-правових актів
щодо проходження державної служби, підготовки навчальних планів професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців тощо [11]. Таким чином, компетенція окремого структурного підрозділу уряду не
перетинається із компетенцією спеціального органу адміністративного управління державною службою. Також необхідно підкреслити, що повноваження
уряду щодо управління державною службою фактично не дозволяють йому
впливати на окремі індивідуальні рішення щодо проходження служби конкретними особами, зокрема застосовувати позаконкурсні процедури для прийняття на службу або втручатись у проведення службового розслідування щодо
державних службовців. Такий досвід є дуже важливим для України, адже
вітчизняна практика правового регулювання державної служби має приклади
безпідставного застосування на основі окремого урядового рішення позаконкурсних процедур прийняття на державну службу [12; 13].
На основі викладеного тут позитивного європейського досвіду правового
регулювання пропонується ряд шляхів оптимізації управління державною
службою. Зокрема, вбачається доцільним створити незалежний колегіальний
орган, до відання якого буде віднесено управління державною службою державними службовцями вищої категорії, а також позасудове вирішення спорів,
що стосуються процедур проходження державної служби. У цьому зв’язку
доцільно також забезпечити порядок формування такого колегіального органу,
що дозволяв би гарантувати його незалежність та політичну нейтральність
(наприклад, формування на паритетних началах президентом, парламентом,
урядом і, можливо, з урахуванням представництва судової гілки влади). Варто
також забезпечити представництво в такому незалежному колегіальному органі представників наукової громади, фахівців з питань державної служби.
Фактично пропонований незалежний колегіальний орган управління державною службою має стати певною мірою аналогом існуючої Вищої ради юстиції,
причому дослідниками цього питання пропонується навіть назва такого органу – Вища рада Державної служби [14, 53; 15, 6].
Крім того, для становлення незалежної та політично нейтральної державної служби європейського зразка необхідно забезпечити розмежування
політичного та адміністративного управління проходженням державної служби. У цьому зв’язку потрібно забезпечити політичне підпорядкування системи
державної служби Кабінетові Міністрів України, причому уряд має бути позбавлений можливості безпосередньо втручатись або впливати на індивідуальні
рішення щодо проходження державної служби окремими державними службовцями. Адміністративне керівництво державною службою має здійснюватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади; при цьому компетенцію і повноваження сучасного Національного агентства з питань державної
служби має бути переглянуто з урахуванням європейського досвіду правового
регулювання статусу і компетенції подібних органів державного управління.
В цьому зв’язку слід також зауважити, що функції керівника державної
служби безпосередньо в органі державної влади мають покладатись на вищо-
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го державного службовця, причому до основних завдань такого службовця
треба віднести: забезпечення дотримання законодавства про державну службу,
контроль за реалізацією процедур проходження служби [14, 51–53]. Крім того,
необхідно реорганізувати існуючі відділи кадрів органів державного управління, надавши їм компетенцію організації та проведення основних процедур
проходження державної служби, зокрема організацію конкурсів для заміщення вакантних посад державних службовців, організацію професійного навчання та підвищення кваліфікації службовців, проведення атестації державних
службовців і забезпечення процедур оцінювання результатів діяльності державних службовців.
Впровадження такого європейського досвіду правового регулювання управління державною службою дозволить значно поліпшити процедури проходження державної служби і створить умови для становлення в Україні професійного корпусу державних службовців.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРУ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
У статті розглядається поняття адміністративної правосуб’єктності. Аналізуються наукові погляди щодо її сутності та структури. Автор приходить до висновку,
що елементами адміністративної правосуб’єктності є право-, діє- та деліктоздатність. Звертається увага на існуючі класифікації суб’єктів адміністративного
права. Найбільш доцільним вбачається поділ суб’єктів адміністративного права на
індивідуальні та колективні.
Ключові слова: адміністративна правосуб’єктність, індивідуальні суб’єкти
адміністративного права, колективні суб’єкти адміністративного права.
Кисель Л. Е. К вопросу о понятии и структуре административной правосубъектности
В статье рассматривается понятие административной правосубъектности.
Анализируются научные взгляды в отношении ее сущности и структуры. Автор приходит к заключению, что элементами административной правосубъектности являются
право-, дее- и деликтоспособность. Обращается внимание на существующие классификации субъектов административного права. Наиболее целесообразным представляется деление субъектов административного права на индивидуальные и коллективные.
Ключевые слова: административная правосубъектность, индивидуальные субъекты административного права, коллективные субъекты административного права.
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 individual and collective.
Key words: administrative personality, individual subjects of administrative law, collective subjects of administrative law.

Сучасне адміністративне право знаходиться на етапі ґрунтовного реформування. Безумовно, поза межами цього процесу не може залишатись й інститут
суб’єктів адміністративного права. Адже адміністративні правовідносини, механізм адміністративно-правового регулювання, і навіть адміністративне право в цілому, існують виключно для їх суб’єктів. Відсутність останніх позбавляє сенсу вищевказані явища.1
Однак, проведені нами наукові розвідки свідчать про те, що переважно
адміністративно-правові дослідження стосуються статусу органів державної
влади або фізичних осіб. Натомість, ще з радянського періоду науки
адміністративного права, поняття адміністративної правосуб’єктності не отримало єдиного розуміння.
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Як зазначається у науковій літературі, поняття «правосуб’єктність» характеризує такий елемент правовідносин, як суб’єкт. Причому, не стільки характеризує, скільки обумовлює його наявність взагалі. Не випадково, окремі науковці
практично поєднували категорії «правосуб’єктність» та «суб’єкт права». Особливого значення поняття «правосуб’єктності» набуває виходячи із досить
обґрунтованого виняткового ставлення з-поміж всіх елементів правовідносин
саме до суб’єкта права, яке було вперше сформульоване ще І. Покровським, а
пізніше конкретизоване, зокрема В.Б. Авер’яновим, С.І. Архиповим2.
Загалом під адміністративною правосуб’єктністю розуміють здатність особи мати і здійснювати безпосередню або через свого представника надані їй
суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Насьогодні, як справедливо зазначає з
цього приводу А.В. Пасічник3, можна виокремити наступні підходи до розкриття сутності адміністративної правосуб’єктності:
– право суб’єктність складається з правоздатності та певних прав
(А.П. Альохін, Н.М. Конін, Б.М. Лазарєв, О.І. Харитонова та ін.)4. Таке розуміння правосуб’єктності обґрунтовується одночасністю визнання законодавством певної особи суб’єктом права та фактичного надання їй суб’єктивних
прав. Оскільки останні виникають наслідок дії закону, їх отримання вже не
обумовлюється правосуб’єктністю, а тому вони є не наслідком її реалізації, а її
складовою частиною. Вбачається, що при такому підході правосуб’єктність
ототожнюється із правовим статусом суб’єкта;
– елементами адміністративної правосуб’єктності є адміністративні правота дієздатність5;
– адміністративна право суб’єктність містить адміністративну правоздатність, адміністративну дієздатність та адміністративну деліктоздатність.
Такий підхід поділяється переважною більшістю вчених-адміністративістів.
Разом з тим, відсутня єдність поглядів щодо місця деліктоздатності у структурі
правосуб’єктності. Одна група авторів вважає, що деліктоздатність є частиною
дієздатності (Д.М. Бахрах, В.К. Колпаков та ін.)6, інша – надає деліктоздатності самостійного значення (М.В. Костів, Г.І. Петров та ін.)7
Адміністративне право наділяє правосуб’єктністю значно більше коло
суб’єктів, ніж у будь-якій іншій галузі права. Насамперед, суб’єктами адміністративного права є громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Їх правовий статус неоднаковий, і різниться залежно від статі, віку,
стану здоров’я, громадянства. Так, наприклад, особливим адміністративноправовим статусом наділяються біженці згідно із Законом України «Про
біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту».
Суб’єктами адміністративного права також є органи держави, внутрішні частини їх апарату, органи громадських організацій, діяльність яких регулюється
правом, адміністрація підприємств, установ, організацій, структурні підрозділи підприємств, установ, організацій (наприклад, цех, факультет, відділення
в лікарні тощо), органи місцевого самоврядування.
З огляду на велику кількість суб’єктів адміністративного права і необхідність пошуку їх спільних рис і відмінностей, розглянемо основні їх класифікації.
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Вперше питання про класифікацію суб’єктів адміністративного права у науковій літературі було розглянуто Ц.А. Ямпольською, яка виділяла такі їх категорії:
1) органи держави та їх агенти;
2) громадські організації та їх органи;
3) радянські громадяни.8
В учбовій літературі дана проблема вперше була піднята Г.І. Петровим,
який зазначав, що суб’єктами адміністративного права є:
1) громадяни СРСР, особи без громадянства та іноземці;
2) органи державного управління та внутрішні частини їх апарату;
3) державні та громадські підприємства та установи, та внутрішні частини
їх апарату;
4) органи громадських організацій, діяльність яких врегульована правом;
5) організації громадського сприяння державному управлінню;
6) службовці, які є носіями адміністративних обов’язків та прав.9
Як справедливо зазначив з цього приводу відомий російський вченийадміністративіст Д.М. Бахрах, такий підхід до питання про суб’єкти адміністративного права значно збагатив теорію адміністративного права. Адже до
Г.І. Петрова ні в науковій, ні в учбовій літературі не розглядалась адміністративна право суб’єктність структурних підрозділів організацій, державних
службовців. Мова йшла лише про адміністративну правосуб’єктність державних службовців як частину правоздатності організацій, похідну від неї.10 Ідеї,
висловлені Г.І. Петровим, вперше реалізувались лише через чверть віку.11
На сьогодні у науковій літературі існує чимало класифікацій суб’єктів
адміністративного права. Найбільш поширеними з них, як зазначає Ю.В. Іщенко, є наступні: органи публічної адміністрації та їх представники, інші суб’єкти владних повноважень, недержавні організації та їх представники; суб’єкти
колективні і індивідуальні.12
В.К. Колпаков пропонує розглядати три види суб’єктів адміністративного
права:
1) фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
2) юридичні особи – органи виконавчої влади, будь-які інші державні органи, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства,
установи, організації в особі їх керівників, які очолюють органи управління
цих підприємств, установ, організацій;
3) колективні суб’єкти (утворення), які не мають ознак юридичної особи,
але наділені нормами адміністративного права певними правами та обов’язками: структурні підрозділи державних та недержавних органів, підприємств,
установ, організацій, деякі інші громадські утворення (наприклад, загальні
збори громадян за місцем проживання).13
Н.В. Александрова та І.Б. Коліушко розрізняють таких суб’єктів адміністративного права:
1) наділених владними повноваженнями;
2) не наділених владними повноваженнями.14
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С.Г. Стеценко поділяє суб’єктів адміністративного права на індивідуальні
(громадяни України, іноземці, особи без громадянства) та колективні (державні та недержавні). При цьому автор до державних колективних суб’єктів
адміністративного права відносить Президента України, органи виконавчої
влади, інші державні органи та організації, а до недержавних колективних
суб’єктів – органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, релігійні
організації, інші недержавні органи та організації.15
Віддаючи належне запропонованим класифікаціям, вважаємо, що
найбільш доцільним вбачається поділ суб’єктів адміністративного права на
індивідуальні та колективні. Адже, як справедливо свого часу зазначав
Д.М. Бахрах, поняттями «громадянин», «фізична особа» не охоплюється вся
різноманітність індивідуальних суб’єктів. При цьому, громадянином зазвичай
вважається індивід, який не перебуває у стабільних організаційних правовідносинах. Коли ж індивід набуває статусу державного службовця, учня,
студента і т.п., сукупність прав і обов’язків, пов’язаних із даною соціальною
роллю, терміном «громадянин» не охоплюється. З іншого боку, не є тотожними поняттями «організація» і «колективний суб’єкт адміністративного права».
Адже «організація» тлумачиться як самостійний колектив, який вступає у правовідносини від свого імені. З огляду на це, до «організацій» не відносяться
структурні підрозділи (як вже згадувалось, факультет, цех тощо) та такі специфічні суб’єкти, як виборчий округ, адміністративно-територіальна одиниця
тощо. Власне, це означає, що колективний суб’єкт – значно ширше поняття,
ніж організація.16
Також доволі дискусійним вбачається віднесення Президента України до
колективних суб’єктів адміністративного права. З іншого боку, релігійні організації – це різновид об’єднань громадян, тож навряд чи доцільно виокремлювати релігійні організації як окремий недержавний суб’єкт адміністративного
права.
Слід також додати, що на сьогодні на законодавчому рівні центральні органи виконавчої влади віднесені до юридичних осіб публічного права, категорія
яких ще з радянського періоду науки адміністративного права традиційно заперечувалась. Перше питання, яке виникає з цього приводу – чому на законодавчому рівні юридичними особами публічного права визнані лише центральні органи виконавчої влади? Адже до системи органів виконавчої влади
України, поряд з центральними органами виконавчої влади, входять також і
Кабінет Міністрів України, і місцеві державні адміністрації.
По-друге, в чому полягає специфіка юридичних осіб публічного права?
Якщо звернутись до цивільного законодавства, то згідно із ч. 2 ст. 81 ЦК України особливість юридичних осіб публічного права проявляється в тому, що
вони створюються розпорядчими актами Президента, органів державної влади, органів влади АРК або органів місцевого самоврядування.
Аналіз так званих компетенційних законів («Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві державні
адміністрації») дає можливість зробити висновок про те, що створення органів
виконавчої влади пов’язується з розпорядчими актами переважно Президента
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України: Прем’єр-міністр призначається указом Президента за згодою Верховної Ради, інші члени Кабінету Міністрів – призначаються і звільняються указом Президента України; центральні органи виконавчої влади – створюються,
реорганізуються і ліквідуються указом Президента України; голови місцевих
державних адміністрацій – призначаються і звільняються указом Президента
України, що не вписується в рамки цивільного законодавства.
Підсумовуючи викладене, зазначимо:
1. Серед індивідуальних суб’єктів адміністративного права пропонуємо
вирізняти наступні категорії: а) суб’єктів епізодичних організаційних зв’язків – громадян України, іноземців та осіб без громадянства; б) суб’єктів, які
перебувають у стабільних організаційних відносинах – державних службовців, учнів, студентів тощо;
2. Колективні суб’єкти адміністративного права можна класифікувати на:
а)юридичні особи публічного права; б) юридичні особи приватного права;
в)колективні утворення без статусу юридичної особи.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА УКРАЇНИ:
СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Досліджуються питання формування правових засад діяльності Держземагентсва
України у кінці ХХ – на початку ХХІ століть. Доводиться, що у його правовому статусі наявні функції, здійснення яких недоцільно покладати на один орган влади, оскільки
це породжує конфлікт інтересів. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення
правового статусу Держземагентства України.
Ключові слова: земельна політика, Держземагентство, сільськогосподарські землі,
конфлікт інтересів.
Кулинич П. Ф. Правовой статус Госземагентства Украины: становление, развитие и пути совершенствования
Исследуются вопросы формирования правовых основ деятельности Госземагентсва Украины в конце ХХ – вначале ХХІ столетий. Доказывается, что в его правовом
статусе присутствуют функции, осуществление которых нецелесообразно возлагать
на один орган власти, поскольку это порождает конфликт интересов. Обосновываются предложения по совершенствованию правового статуса Госземагентства Украины.
Ключевые слова: земельная политика, Госземагентство, сельскохозяйственные
земли, конфликт интересов.
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 comprises 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.

Важливою особливістю правової інфраструктури регулювання земельних
відносин в Україні з моменту здобуття незалежності є створення в системі виконавчої влади та діяльність спеціалізованого органу з питань регулювання земельних ресурсів. Так, у 1991 р., коли в Україні було взято курс на проведен-
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ня масштабної земельної реформи, в структурі Уряду України створено Державний комітет України з питань земельної реформи, який вже через два роки
реорганізовано у Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України). Слід відзначити, що роки земельного реформування стали
свого роду «золотим віком» для Держкомзему України. Адже з розвитком земельної реформи, ускладненням її завдань синхронно і пропорційно розширювалися функції цього органу влади та його компетенція.
Метою даної статті є дослідження правових питань формування та аналіз
змісту повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів (Держкомзему України, Держземагентства України) на предмет їх
відповідності таким ключовим завданням державної земельної політики України, як створення ефективної системи органів державного управління земельними ресурсами та забезпечення реалізації прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб у земельних правовідносинах.
Слід відзначити, що проблематика правового забезпечення діяльності державних органів влади у сфері регулювання земельних відносин була предметом дослідження у вітчизняній юридичній та іншій спеціальній літературі. Зокрема, науковцями досліджувалися питання правового статуту держави як
суб’єкта земельних правовідносин1, підвищення ефективності державного управління у сфері використання і охорони земель2, участі органів публічної влади у регулюванні земельних відносин3 тощо. Водночас дана проблематика досі
залишається малодослідженою. Очевидно, юридична наука ще не запропонувала цілісного і системного розв’язання проблеми формування повноважень і
компетенції органів влади на сучасному етапі розвитку земельних відносин в
Україні. Тому дослідження зазначеної проблематики – одне з актуальних завдань науки земельного права.
Слід відмітити, що в наукових публікаціях з питань розвитку правового
статусу Держкомзему України можна виділити дві основні позиції. Перша з
них полягає у необхідності максимального розширення повноважень цього органу виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин. Зокрема, в
літературі висловлені пропозиції щодо його перетворення у Міністерство4 або
Національне агентство нерухомості зі статусом, аналогічним статусові
Національного банку України5.
Інша позиція щодо доцільного правового статусу Держкомзему (Держземагентства) України полягає у тому, що концентрація зазначеним органом влади
великої кількості повноважень негативно позначилася на змісті земельної
політики України, обумовивши її «держкомземоцент ричний» характер.
«Держкомземоцентризм» як істотна вада сучасної земельної політики України
проявляється у чітко вираженій тенденції до концентрації в однойменному органі влади – Держкомземі України – всіх повноважень у галузі державного регулювання земельних відносин, включаючи й ті, які з огляду на їх суспільний
характер та юридичний зміст не можуть здійснюватися одним і тим же органом влади через небезпеку виникнення правової ситуації, яка в законодавстві
західних країн чітко визначена як «конфлікт інтересів»6. Зазвичай конфлікт
інтересів у сфері державного управління проявляється у тому, що характер
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здійснення однієї функції органу влади тією чи іншою мірою є залежним від
іншої його функції або підпорядкований їй до такої міри, що це, в кращому випадку, знижує ефективність управлінської діяльності цього органу, а в гіршому – паралізує цю діяльність, не забезпечує досягнення цілей, які задекларовані у державних рішеннях як цілі діяльності відповідного органу влади.
Як свідчить досвід розвитку земельного законодавства України, саме
«держкомземоцентризм» став визначальною рисою формування правового
статусу Держкомзему України у 90-х роках ХХ століття – на початку ХХІ століття. Апогей такого розвитку правового статусу Держкомзему України настав
у першій половині першої 2000-х років, коли після прийняття 25 жовтня
2001 р. та введення в дію 1 січня 2002 р. чинного Земельного кодексу України7
Держкомзем України мав забезпечити розробку для прийняття парламентом
цілої низки нових законодавчих актів з питань регулювання земельних відносин. Саме за активної участі Держкомзему України були розроблені і затверджені Верховною Радою України закони України «Про землеустрій»8 (22 травня 2003 р.), «Про охорону земель»9 (19 червня 2003 р.), «Про державний контроль за використанням та охороною земель»10 (19 червня 2003 р.), «Про оцінку
земель»11 (11 грудня 2003 р.), «Про державну експертизу землевпорядної документації»12 (17 червня 2004 р.), «Про державну реєстрацію речових на нерухоме майно та їх обмежень»13 (1 липня 2004 р.) та деякі інші законодавчі акти.
Кожним із цих законів на Держкомзем України покладалося здійснення нових
функцій у галузі регулювання земельних відносин та додавалися відповідні
владні повноваження14. Причому в ряді випадків Держкомзем України отримував додаткові повноваження за рахунок звуження або навіть позбавлення
органів місцевого самоврядування повноважень у сфері регулювання земельних відносин на їхній території15.
Таким чином, до 2005 р. Держкомзем України сконцентрував надзвичайно
широке коло повноважень у сфері регулювання земельних відносин. Якщо
уважно проаналізувати зміст покладених на нього функцій, то неважко помітити, що з прийняттям Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» Держкомзем отримав монопольний контроль за
відведенням (формуванням) земельних ділянок (через державну землевпорядну експертизу та ліцензування землевпорядних організацій), право внесення
відомостей про сформовані земельні ділянки до Державного земельного кадастру, прийняття участі у проведенні експертної оцінки земельних ділянок як
предмета трансакцій, реєстрації від імені держави земельних ділянок та прав
на них і, нарешті, право здійснення від імені держави надвідомчого контролю
за використанням та охороною земель, який включає і контроль за реалізацією
земельного законодавства. Цілком очевидно, що така концентрація повноважень в Держкомземі України створювала правові передумови для зловживань
в сфері земельних відносин, оскільки Держкомзем, здійснюючи землеустрій та
реєструючи права на землю, фактично контролював від імені держави власні
ж дії. Крім того, концентрація в Держкомземі України зазначених функцій поставила під загрозу забезпечення земельних прав громадян та юридичних осіб.
Так, наприклад, для того, щоб оскаржити неправомірні дії органу Держкомзе-

240

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

му у сфері державної реєстрації прав на землю, відповідна особа повинна була надати відповідні докази (довідки, карти, схеми тощо), які можна було отримати тільки у тих же органах земельних ресурсів. Однак проти «своїх» посадові особи органів земельних ресурсів не свідчили. Нарешті, монопольне
становище Держкомзему України у сфері регулювання земельних відносин
особливо негативно позначилося і на функціонуванні ринку земель та стані
законності у сфері земельних відносин у нашій країні.
Отже, прийняття вищезазначених законодавчих актів у галузі регулювання
земельних відносин породило проблему конфлікту інтересів, яка була зумовлена концентрацією в Держкомземі таких функцій, як організація землеустрою,
ведення Державного земельного кадастру, реєстрація прав на земельні ділянки
та здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.
Цілком очевидно, що поєднання деяких із них в одному органі є неприпустимим. Тому в Україні назріла необхідність удосконалення правового статусу
Держкомзему України шляхом уточнення його функцій таким чином, щоб
відновити баланс повноважень різних органів влади у сфері регулювання земельних відносин, в тому числі й відносин, що складаються в процесі ринкового обігу земельних ділянок.
Певною мірою таке вдосконалення правового статусу Держземагентства
України відбулося з прийняттям Закону України від 11 лютого 2010 р.
№ 1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів
України»16 та Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»17. Цими нормативноправовими актами Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України), створене на базі Держкомзему України, було позбавлене
повноважень щодо здійснення державної реєстрації прав на земельні ділянки
та інше нерухоме майно, а також повноважень щодо здійснення державного
контролю за використання та охороною земель.
Проте, незважаючи на втрачені повноваження, Держземагентство України
залишається провідним органом виконавчої влади з погляду впливу на регулювання земельних відносин, оскільки воно продовжує мати значні повноваження у цій сфері. Так, на Держземагентство покладено здійснення: 1) ліцензування землевпорядних і землеоціночних організацій (стаття 26 Закону України
«Про землеустрій», а з 4 грудня 2012 р. – сертифікації інженерів-землевпорядників (Закон України від 2 жовтня 2012 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»18; 2) погодження проектів
землеустрою (ст. 1861 Земельного кодексу України); 3) державної експертизи
землевпорядної документації (Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»); 4) ведення Державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок (Закон України «Про Державний земельний кадастр»19); 5) моніторингу земель (статті 191, 192 Земельного кодексу України); 6) вирішення земельних спорів за межами населених
пунктів (статті 158–159 Земельного кодексу України).
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На наш погляд, подолання «держкомземоцентризму» у державній земельній політиці України можна здійснити шляхом передачі покладених на
Держкомзем України функцій державного регулювання земельних відносин
іншим органам влади: Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, Міністерству аграрної політики та продовольства України,
Державній службі геодезії, картографії та кадастру тощо. Врешті-решт такий
орган влади, як Держкомзем, не є обов’язковим елементом у структурі державної виконавчої влади країни. Про це свідчить той факт, у західноєвропейських
країнах такого органу виконавчої влади немає і ніколи не було. А практично у
всіх пострадянських країнах, де подібний орган влади існував, він був або
ліквідований, або ж глибоко реорганізований, а його функції передані іншим
органам влади. Однак в Україні цей досвід ігнорується.
Водночас з 1 січня 2013 р. правовий статус Держземагентства України знову зазнає істотних змін. Цього разу йдеться не про скорочення, а про значне
розширення його повноважень. Воно полягає у тому, що Законом України від
6 вересня 2012 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності»20 ряд повноважень щодо розпоряджання землями державної власності відібрано у районних та обласних державних адміністрацій та передано Держземагентству
України і його територіальним органам – обласним, міським, районним управлінням та відділам. Зокрема, в цьому Законі статтю 122 Земельного кодексу
України («Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування»)
викладено в новій редакції. Згідно з частиною 4 цієї статті центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та
його територіальні органи наділяються повноваженнями передавати земельні
ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для
всіх потреб. А частина 8 статті 122 Земельного кодексу України (у новій редакції) передбачає, що право передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації, має виключно Кабінет Міністрів України.
Таким чином, частина 4 нової редакції статті 122 Земельного кодексу України передбачає, що з 1 січня 2013 р. лише Держземагентство України та його територіальні органи мають право надавати землі сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності, громадянам та юридичним
особам України: а) громадянам – для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення
товарного сільськогосподарського виробництва; б) сільськогосподарським
підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам –
для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, устано-
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вам та організаціям, релігійним організаціям і об’єднанням громадян – для ведення підсобного сільського господарства; ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції – для розміщення власної інфраструктури.
До того ж слід відзначити, що згідно з п. 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» з 1
січня 2013 р. землі державної та комунальної власності в Україні вважаються
розмежованими. А це означає, що Держземагентство України та його територіальні органи матимуть право надавати у власність та користування не
тільки земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані за межами населених пунктів, а також і земельні ділянки в межах сіл, селищ та міст.
В зв’язку з цим виникає питання, як вищезазначені нововведення щодо
розширення повноважень Держземагентсва України вплинуть на стан проблеми конфлікту інтересів у сфері державного управління земельними ресурсами.
На наш погляд, з 1 січня 2013 р. дана проблема загостриться. Справа в тому,
що до прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»
Держземагентство України та його територіальні органи виконували певні
контрольні функції щодо рішень про надання земель державної власності у
власність та користування громадян і юридичних осіб, які приймалися органами виконавчої влади загальної компетенції – районними та обласними державними адміністраціями. Адже при прийнятті таких рішень державні органи
земельних ресурсів перевіряли відповідність рішень обласних і районних
адміністрацій з питань надання земельних ділянок державної власності у приватну власність та користування через механізми погодження проектів землеустрою та здійснення державної експертизи землевпорядної документації.
Саме за допомогою цих механізмів Держземагентсво України та його територіальні органи, які, до речі, не підпорядковані місцевим державним
адміністраціям, могли виявляти порушення норм земельного законодавства
України ще на стадіях розробки проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок. Тим самим Держземагентство України мало змогу забезпечувати реалізацію принципів законності та обґрунтованості при прийнятті
обласними та районними державними адміністраціями рішень про передачу
земель державної власності у приватну власність, оренду, постійне користування тощо.
Однак з 1 січня 2013 р., коли Держземагентство України та його територіальні органи будуть самі приймати рішення про передачу земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності, у приватну власність та в користування і самі ж будуть погоджувати відповідні проекти землеустрою та проводити щодо них державну експертизу землевпорядної
документації, буде порушено «баланс противаг» відомчих інтересів. Тобто
весь ланцюг оцінки рішень щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності буде замкнено на Держземагентстві України. В такому разі останнє буде фактично безконтрольно розпо-
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ряджатися сільськогосподарським земельним фондом, який перебуває у власності держави, що навряд чи сприятиме зниженню рівня корупції у діяльності
державних органів земельних ресурсів.
Крім того, вищезазначене нововведення породжує ще одну юридичну проблему. Вона полягає у розмежуванні повноважень Держземагентства України
та Державного земельного банку, до статутного фонду (капіталу) якого
Кабінет Міністрів України має намір передавати землі державної власності, в
тому числі й землі сільськогосподарського призначення. При цьому в основу
задуму щодо передачі державних земель до статутного фонду Державного земельного банку було покладено намагання «закріпити» ці землі за банком як
за їх власником з тим, щоб лише банк міг ними розпоряджатися – продавати,
передавати в оренду тощо. Однак передача земель державної власності до статутного фонду Державного земельного банку не розв’язує даної проблеми. Поперше, вона не тягне за собою зміну власника земель: як до, так і після такої
передачі зазначені землі продовжують перебувати у власності держави. Подруге, після передачі до статутного фонду Державного земельного банку земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності держави, такі землі не втратять свою підвідомчість Держземагентству України. Тому
це Агентство та його територіальні органи матимуть право розпоряджатися
цими землями шляхом надання їх у власність та користування і після передачі
їх до статутного капіталу Державного земельного банку. Очевидно,
«подвійна» підвідомчість сільськогосподарських земель державної власності
спричинить щонайменше конкуренцію між Держземагентством України та
Державним земельним банком у сфері розпорядження такими землями.
Нарешті, нова редакція статті 122 Земельного кодексу України має ще одну юридичну ваду. Так, згідно з частиною 4 цієї статті, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи наділяються правом передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування, не розмежовуючи, в яких випадках такі землі передаються у
власність та користування за рішенням самого Держземагентства України, а в
яких – за рішеннями його обласних, районних та міських управлінь (відділів).
Очевидно, розробники нової редакції статті 122 Земельного кодексу України
розраховували на те, що повноваження державних органів земельних ресурсів
на національному, обласному, районному (міському) рівнях будуть розмежовані підзаконним нормативно-правовим актом – Указом Президента України,
який має затверджувати положення про центральні органи виконавчої влади.
Однак таке розмежування уявляється неможливим з правової точки зору.
Справа в тому, що статтею 14 Конституції України встановлено, що право
власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Це означає перш за все, що
саме законом має бути визначена компетенція органів влади, які здійснюють
реалізацію права власності на землю.
Слід відзначити, що з 1 січня 2013 р. вступив у дію Закон України «Про
Державний земельний кадастр», яким на Держземагентство України та його
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територіальні органи покладено функцію здійснення державної реєстрації земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру. З цією метою у
складі цих органів влади діють державні кадастрові реєстратори, завданням
яких є легалізація землевпорядних дій по формуванню земельних ділянок як
окремих частин земельної поверхні, закріплення формування земельних ділянок у Державному земельному кадастрі (поземельній книзі) з присвоєнням їм
кадастрових номерів – унікальних, неповторюваних на всій території України
цифрових позначень ділянок, за якими земельні ділянки можна легко і точно
ідентифікувати. Водночас з 1 січня 2013 р. вступив у дію й Закон України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який
регламентує здійснення Державною реєстраційною службою України (Укрдержреєстр) функції державної реєстрації прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Таким чином, система державної реєстрації прав на землю в Україні не є єдиною, оскільки реєстрація земельних ділянок як об’єктів земельних прав здійснюється одним органом влади (Держземагентством України та
його територіальними органами), а державна реєстрація прав на земельні
ділянки та суб’єктів цих прав – іншим органом влади (Укрдержреєстром). Така роз’єднаність сама по собі породжує певні проблеми, які необхідно
розв’язувати. Крім того, враховуючи те, що, починаючи з 1 січня 2013 р.,
Держземагентство України та його територіальні органи здійснюють ще й
функцію розпорядження землями сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності держави, то це ще більше заго стрить проблему
конфлікту інтересів у правовому статусі цього органу виконавчої влади. Тому
вважаємо за доцільне передати функцію ведення Державного земельного кадастру, яка має яскраво виражений реєстраційний характер, Укрдержреєстрові
України. Така передача, по-перше, сприятиме завершенню формування в
нашій державі єдиного державного реєстру речових прав на земельну та неземельну нерухомість і, по-друге, сприятиме вдосконаленню правових засад
діяльності Держземагентства України та його територіальних органів, зокрема
шляхом розв’язання проблеми конфлікту інтересів у його правовому статусі.
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ЮРИДИЧНІ ФАКТИЧНІ СКЛА ДИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
Стаття присвячена дослідженню складних підстав виникнення трудових правовідносин. Зокрема, розглянуті питання щодо поняття юридичного фактичного складу, його відмежування від складного юридичного факту. На підставі проведеного
аналізу запропоновано правоутворюючий юридичний фактичний склад у трудовому
праві визначати як цілісну систему різнорідних юридичних фактів, передбачених нормами права, що у певних випадках необхідна для виникнення трудового правовідношення.
Наведена класифікація юридичних фактичних складів за такими критеріями: 1) за будовою (прості та складні); 2) за характером зв’язку між елементами – юридичними
фактами (вільно пов’язані, складні (пов’язані) та змішані); за порядком та обсягом накопичення (завершені і незавершені). Окрема увага приділена аналізові складних підстав
виникнення трудових правовідносин, закріплених у проекті Трудового кодексу України.
Ключові слова: юридичний факт, юридичний фактичний склад, складний юридичний факт, юридичні умови, трудові правовідносини, підстави виникнення.
Симутина Я. В. Юридические фактические составы как основания возникновения трудовых правоотношении: отдельные аспекты
Статья посвящена исследованию сложных оснований возникновения трудовых
правоотношений. В частности, рассматриваются вопросы относительно понятия
юридического фактического состава, его разграничения со сложным юридическим
фактом. На основе проведенного исследования предложено правообразующий юридический фактический состав в трудовом праве определять как целостную систему разнородных юридических фактов, предусмотренных нормами права, необходимых в определенных случаях для возникновения трудового правоотношения. Приводится классификация юридических фактических составов по таким критериям: 1) по строению
(простые и сложные); 2) по характеру связи между элементами – юридическими фак-
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тами (свободно связанные, сложные (связанные) и смешанные); 3) в зависимости от
порядка и объема накопления (завершенные и незавершенные). Отдельное внимание
уделяется анализу сложных оснований возникновения трудовых правоотношений, закрепленных в проекте Трудового кодекса Украины.
Ключевые слова: юридический факт, юридический фактический состав, сложный
юридический факт, юридические условия, трудовые правоотношения, основания возникновения.
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 integrated 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 criteria:1) the structure (simple and complex), 2) the nature of the relationship between elements – 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 complex 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 певних випадках трудове законодавство пов’язує виникнення трудових
правовідносин не з одиничним юридичним фактом, яким зазвичай визнається
трудовий договір, а одночасно з декількома юридичними фактами, сукупність
яких у юридичній літературі отримала назву фактичного складу1, або юридичного складу2. Крім цих двох термінів також можна зустріти «складний юридичний фактичний склад»3, «юридичний фактичний склад»4 та ін. Не вдаючись у термінологічну дискусію щодо цього питання, приєднаємось до позиції
тих вчених, які сукупність юридичних фактів називають юридичним фактичним складом, і у подальшому дослідженні будемо вживати саме цей термін.
Як слушно відзначає О. В. Данилюк, «існування фактичних складів обумовлено специфікою праці окремих категорій працівників, особливою складністю виконуваних ними робіт, підвищеною відповідальністю за виконання
останніх тощо. Неординарний характер зазначеної вище діяльності висуває
досить високий рівень вимог до відповідних осіб для заміщення певних посад
і зумовлює необхідність встановлення особливого порядку добору висококваліфікованих кадрів. У одних випадках встановлюється конкурсний порядок, в
інших – кандидат на посаду висувається відповідним колективом людей, після
чого за дотримання встановленої процедури обирається на посаду (вибори)
або ж призначається на посаду вищестоящим органом управління (акт призначення)»5.
У науці трудового права до проблеми юридичних фактичних складів зверталися у своїх дослідженнях такі вчені-трудовики, як М. Г. Александров,
О. В. Баринов, В. Л. Гейхман, А. З. Долова, О. В. Данилюк, В. В. Єрьоменко,
С. П. Маврін, П. Д. Пилипенко, Л. В. Солодовник, Є. Б. Хохлов та інші. Однак
на сьогодні залишається багато суперечливих питань щодо складних правоу-
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творюючих підстав виникнення трудових правовідносин, які потребують подальших наукових досліджень.
Стосовно самого поняття юридичного фактичного складу можна констатувати відсутність істотних розбіжностей у поглядах науковців на його визначення. У найбільш узагальненому вигляді юридичний фактичний склад визначають як сукупність юридичних фактів, настання яких необхідне для виникнення певних правових наслідків6. Проте щодо визначення структурних елементів
складу, їх значення, порядку накопичення та способу зв’язку між собою думки
вчених не збігаються. Так, на сьогодні тривають дискусії навколо співвідношення понять юридичного фактичного складу і такої правової конструкції, як
складний юридичний факт.
Юридичний фактичний склад утворюють, як правило, різнорідні, самостійні життєві обставини, кожна з яких є окремим юридичним фактом. Водночас відмінною рисою юридичного фактичного складу є те, що життєві обставини, які входять до нього, становлять певну єдність і перебувають у
взаємозв’язку.
Відомий дослідник юридичних фактів у цивільному праві О. О. Красавчиков зазначив, що під елементом юридичного складу слід розуміти окремий
юридичний факт (подію або дію), а під елементом юридичного факту – явище,
яке становить подію або дію7.
За визначенням В. Б. Ісакова, фактичний склад – це система юридичних
фактів, передбачених нормами права як підстава для настання правових
наслідків (виникнення, зміни, припинення правовідношення). Виходячи із
цього визначення, вчений відмежовує юридичні фактичні склади від складних
юридичних фактів. Головна відмінність, на його думку, полягає в тому, що
склад – це система різнорідних юридичних фактів, а складний юридичний
факт – це система ознак факту8.
Як складний юридичний факт у трудовому праві, на нашу думку, слід розглядати трудовий договір як підставу виникнення трудових правовідносин, що
складається з таких елементів, як: заява працівника про прийняття на роботу;
видання роботодавцем наказу (розпорядження) про прийняття на роботу; ознайомлення працівника з наказом; проведення інструктажу; фактичний початок роботи.
Від юридичних фактів слід відрізняти умови, тобто обставини, які мають
юридичне значення для настання правових наслідків, але пов’язані з ними не
прямо, а опосередковано. Наприклад, для звільнення працівника, окрім іншого, необхідне існування трудового правовідношення. Однак, на думку В. Б. Ісакова, це не означає, що всі правоутворюючі факти трудового правовідношення
входять до правоприпиняючого фактичного складу. Вони примикають до нього інакше – як юридичні умови. Вчений виділяє дві групи юридичних умов. До
першої він відносить обставини, що обумовлюють правоздатність та громадянський стан суб’єктів права (громадянство, стать, вік, сімейне становище,
освіту). До другої – елементи правоутворюючих, правозмінюючих та правоприпиняючих складів, що передували даному9. Наприклад, для зміни чи припинення трудового правовідношення необхідним є саме його існування, для
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виникнення цивільних правовідносин щодо розпоряджання річчю – наявність
права власності на неї.
Як зазначив П. Д. Пилипенко, для трудового права властивими є так звані
факти-умови, які характеризуються тим, що безпосередньо не включаються до
фактичного складу, але мають юридичне значення для появи інших юридичних фактів10. На необхідність відокремлювати підстави та умови виникнення
трудових правовідносин вказував О. В. Баринов11.
Розмежування юридичних фактів та юридичних умов має неабияке практичне значення для правозастосовної практики. Наявність останніх зазвичай
презюмується, адже в іншому випадку правозастосовний орган мав би у кожному конкретному випадку встановлювати нескінченний ланцюг юридичних
фактів, що прямо та опосередковано пов’язані з певним правовим наслідком12.
Водночас слід звернути увагу, що у трудовому праві обставини, які обумовлюють цивільний стан суб’єкта права, в одних випадках можуть бути умовою,
а в інших – підставою, тобто юридичним фактом. Наприклад, досягнення особою 16-річного віку, з якого, за загальним правилом, закріпленим у статті 188
КЗпП України, допускається прийняття на роботу, є однією з умов укладення
трудового договору, але саме по собі не є підставою виникнення трудового
правовідношення. У випадку ж зайняття особою посади, перебування на якій
обмежується граничним віком, досягнення певного віку може бути правоприпиняючим юридичним фактом для трудових правовідносин.
У деяких випадках для виникнення трудового правовідношення правове
значення може мати і так званий негативний юридичний факт, виражений у
відсутності певної обставини, тобто у відсутності правоперешкоджаючого
юридичного факту. Зокрема, відсутність судимості взагалі або за певні злочини – необхідний елемент юридичного фактичного складу при виникненні окремих трудових правовідносин. Наприклад, в абзаці 3 статті 12 Закону України
«Про державну службу» встановлено, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину13.
Для повнішого вивчення правоутворюючих юридичних фактичних складів
у трудовому праві необхідно звернутися до класифікації юридичних фактичних складів, що допоможе глибше розкрити їх сутність і виявити особливості,
зумовлені сферою правового регулювання.
Класифікувати юридичні фактичні склади можна за різними критеріями,
найпоширенішими з яких у теорії права є класифікація: 1) за будовою (прості
та складні); 2) за характером зв’язку між елементами – юридичними фактами
(вільно пов’язані, складні (пов’язані) та змішані); за ступенем визначеності
(визначені та відносно визначені); за порядком та обсягом накопичення (завершені і незавершені).
Стосовно розмежування юридичних фактичних складів за їх будовою слід
зазначити, що в юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення
простих і складних юридичних фактичних складів. Виходячи з першого,
складним юридичним складом вважається кожний юридичний склад, який
включає більше двох різнорідних юридичних фактів14. Іншу думку висловив
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О. О. Красавчиков, який вважає, що під складними юридичними складами слід
розуміти такі, в яких першим елементом є правовідношення15.
За характером зв’язку між елементами розмежовувати юридичні фактичні
склади свого часу запропонував С. С. Алексєєв. Так, прості або вільно
пов’язані склади – це комплекси юридичних фактів, між якими існує вільний
зв’язок, тобто факти у такому складі можуть накопичуватися у будь-якому порядку. Важливим є те, щоб вони у певний момент збіглися всі разом. Складні
або пов’язані склади, вважає вчений, – це системи юридичних фактів, між якими існує жорстка залежність щодо передбаченого законом порядку їх накопичення, тобто факти у такому складі мають накопичуватися у суворо визначеній
послідовності. Змішані фактичні склади – це такі системи юридичних фактів,
зв’язок між якими є частково вільним, а частково жорстким16.
З розглянутою вище класифікацією юридичних фактичних складів тісно
переплітається класифікація за таким критерієм, як порядок та обсяг накопичення елементів у складі. При цьому слід зазначити, що розмежування у правовій науці юридичних фактичних складів на завершені та незавершені видається недостатньо обґрунтованим: незавершений юридичний фактичний
склад становить лише певну «сходинку» чи етап розвитку юридичного фактичного складу. Тому підставою виникнення трудового правовідношення слід
визнати увесь юридичний фактичний склад в цілому, а не ту певну частину чи
завершальний момент, який останнім у часі замикає становлення юридичного
фактичного складу.
Як доводить у своїй роботі О. О. Красавчиков, для настання правових
наслідків у певних випадках необхідний певний порядок та послідовність накопичення елементів юридичного складу17.
Розглядаючи зв’язок елементів юридичних фактичних складів, необхідних
для виникнення трудових правовідносин, можна дійти висновку, що для більшості таких складів притаманний суворо визначений нормою права порядок
накопичення окремих юридичних фактів, які повинні йти один за одним у певній послідовності, і коли наявність попереднього юридичного факту у складі
необхідна для настання наступного. Наприклад, обрання на посаду як юридичний фактичний склад, що є підставою виникнення трудових правовідносин,
складається з таких елементів як: акт обрання і укладення трудового договору.
Названі елементи мають однакову юридичну силу, їх накопичення відбувається послідовно, тобто поява одного елементу відкриває юридичну можливість для появи другого. У випадку укладення трудового договору на підставі
рішення суду, зокрема, внаслідок оскарження необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, відповідне рішення суду як елемент юридичного фактичного
складу має обов’язково передувати укладенню трудового договору.
Вчений В. Б. Ісаков, досліджуючи різновиди юридичних фактичних
складів, окремо виділяє однорідні (складаються з юридичних фактів однієї галузі права) та комплексні (об’єднують юридичні факти з різних галузей права)
склади18. Правоутворюючі юридичні фактичні склади у трудовому праві можуть бути як однорідними, так і комплексними, тобто складатися з юридичних
фактів, що належать до трудового права, або як до трудового права, так і до
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інших галузей. Зокрема, обрання на посаду належить до процедур, які передують укладенню трудового договору, і воно згідно зі статтею 61 проекту Трудового кодексу України здійснюється у випадках, коли це передбачено законодавством або установчими документами роботодавця. Наприклад, у статтях 53, 54
Закону України «Про акціонерні товариства» визначений порядок обрання
членів та голови наглядової ради акціонерного товариства; водночас вказані
норми не належать до трудового законодавства, а є нормами корпоративного
права.
Окреме місце у класифікації юридичних фактичних складів займають
склади з елементом-волевиявленням. Більшість фактичних складів у праві, на
думку В. Б. Ісакова, включають як елемент індивідуальне волевиявлення або
кілька індивідуальних волевиявлень. Цю групу фактичних складів дослідник
умовно називає «активною», оскільки вказані склади пов’язані з діяльністю
громадян, державних органів, підприємств, організацій, тобто обслуговують
активну діяльність суб’єктів права. Як правило, волевиявлення передбачається
завершальним елементом фактичного складу. Але існують і такі склади, які
містять декілька елементів-волевиявлень19. Щодо такої підстави виникнення
трудових правовідносин, як призначення на посаду, то до видання відповідного акта про призначення особа не може приступити до виконання своїх
обов’язків. На відміну від трудового договору, волевиявлення особи у випадку
призначення на посаду вищестоящим органом не збігається у часі з волевиявленням цього органу, тільки після здійснення якого виникнуть юридичні
наслідки.
Чітка визначеність юридичних фактичних складів у трудовому законодавстві є своєрідною гарантією охорони прав громадян у сфері праці.
Незважаючи на те, що чинний Кодекс законів про працю України передбачає лише дві підстави виникнення трудових правовідносин (трудовий договір
та контракт), існує ще кілька загальновизнаних, хоч і не закріплених у КЗпП
України, юридичних фактів, які успішно застосовуються з метою залучення до
праці окремих категорій працівників20. Ця прогалина у законодавстві про працю повинна бути заповнена з прийняттям нового Трудового кодексу України, у
проекті якого визначено, що у випадках, передбачених законодавством, статутними документами або нормативними актами роботодавця, колективним договором, трудовий договір укладається (змінюється) на підставі: 1) призначення
на посаду; 2) обрання на посаду; 3) результатів конкурсу; 4) рішення суду21. На
думку автора, цей перелік повинен бути доповнений такою підставою, як направлення на роботу осіб, які потребують соціального захисту, в рахунок встановленої квоти.
Аналіз наведеної норми, а також статей 61–64 проекту Трудового кодексу,
в яких деталізується процедура виникнення трудових відносин за вказаними
підставами, свідчить про те, що провідна роль у виникненні трудових правовідносин відводиться трудовому договору, без укладення якого трудові
відносини не виникнуть, навіть якщо відбулися вказані вище обставини (проведено конкурс чи обрання на посаду тощо). Таким чином, трудовий договір
повинен виступити немовби «заключним акордом» усіх попередніх дій.
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Усі перелічені вище юридичні фактичні склади, які є підставами виникнення трудових правовідносин, включають в себе виключно дії, які умовно можна поділити на дві групи. До першої групи можна віднести призначення та обрання на посаду, а також конкурс, оскільки їх ініціаторами виступають роботодавці, а волевиявлення претендентів на зайняття посади та їхнє бажання укласти трудовий договір у цьому випадку проявляються у поданні заяви про намір
взяти участь у конкурсі чи виборах. До другої групи слід віднести таку підставу, як судове рішення, адже у цьому випадку роботодавець зобов’язується в силу закону укласти трудовий договір з конкретною особою.
Проаналізувавши теоретичні підходи до змісту поняття юридичного фактичного складу, можна зробити висновок, що правоутворюючий юридичний
фактичний склад у трудовому праві становить цілісну систему різнорідних
юридичних фактів та юридично значущих умов, передбачених нормами права,
що у певних випадках зумовлює виникнення трудового правовідношення.
Оперувати цією системою, як зауважив О. В. Данилюк, необхідно шляхом її
поділу на окремі елементи, оскільки саме таким чином зводиться нанівець ризик включення до фактичного складу тих елементів, які не є необхідними, або,
навпаки, ризик упущення необхідних елементів22.
Юридичні фактичні склади, які є підставами виникнення трудових правовідносин, можуть утворюватися як з юридичних фактів, що належать тільки
до трудового права, так і з юридичних фактів інших галузей права. При цьому
характерною ознакою таких юридичних фактичних складів у трудовому праві
є те, що обов’язковим завершальним елементом у них виступає трудовий договір.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розглядається вплив демографічних процесів на пенсійну систему України. Вказується на те, що демографічні показники є об’єктивними чинниками, які необхідно враховувати при реформуванні пенсійного законодавства. Наведені статистичні дані щодо демографічних процесів, які відбувалися у Західній Європі починаючи з
ХIV ст. В результаті аналізу соціальних реформ наприкінці ХІХ сторіччя встановлено,
що демографічні зміни стали одним із головних чинників започаткування всеохоплюючої системи пенсійного забезпечення. Наводяться статистичні дані щодо тривалості
життя населення України з 1927 р. до наших днів, а також стан пенсійного законодавства у цей період. Наголошується на тому, що врахування демографічних показників при реформуванні пенсійного законодавства сприяє його дієвості та
стабільності.
Ключові слова: демографічні зміни, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення,
пенсійна система, пенсійний вік.
Шумило М. Н. Демографические изменения как фактор реформирования пенсионной системы Украины
В статье рассматривается влияние демографических процессов на пенсионную систему Украины. Указывается на то, что демографические показатели являются объективными факторами, которые необходимо учитывать при реформировании пенсионного законодательства. Приведены статистические данные относительно демографических процессов, происходящих в Западной Европе начиная с ХIV века. В результате анализа социальных реформ в конце ХІХ века установлено, что демографические
изменения стали одним из главных факторов основания общей системы пенсионного
обеспечения. Приводятся статистические данные касательно продолжительности
жизни населения Украины с 1927 года до наших дней, а также состояние пенсионного
законодательства в этот период. Отмечается, что учет демографических показателей при реформировании пенсионного законодательства способствует его эффективности и стабильности.
Ключевые слова: демографические изменения, пенсионная реформа, пенсионное
обеспечение, пенсионная система, пенсионный возраст.
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 factors that must be considered when reforming pension legislation. Statistical data of demographic 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.

Реформування пенсійної системи України не завершене. Як уже неодноразово наголошувалося, існує ряд актуальних питань, які залишилися поза увагою законодавця у 2010 році. До них варто віднести: доцільність запровадження накопичувальної пенсійної системи, проблема обґрунтованості існування
окремих видів спеціального пенсійного забезпечення, дочасного виходу на
пенсію, розбалансованості правових норм при регулюванні пенсійних відносин тощо. Однак головне, чого слід прагнути при реформуванні пенсійного законодавства, – це його кодифікація. З огляду на викладене немає жодного
сумніву в тому, що пенсійне законодавство найближчим часом зазнає чергових
змін. Відомо, що право загалом та особливо соціально спрямовані його галузі
є невід’ємною частиною суспільного проце су. Все, що відбувається у
суспільстві, згодом неминуче відіб’ється у правовій нормі. Пенсійне законодавство – одна з найдинамічніших галузей законодавства. Враховуючи той
факт, що право на пенсію стосується кожного, і рано чи пізно громадянин реалізовуватиме це право, дієвість законодавства має бути досягнута шляхом
урахування цілого спектру суспільних процесів, що відбуваються. Одними з
ключових, об’єктивних факторів, які мають вплив на реформування пенсійного законодавства, є демографічні зміни.
Враховуючи сучасні тенденції у наукових дослідженнях права загалом та
права соціального забезпечення зокрема, можна дійти висновку, що
дослідження виключно нормативно-правового матеріалу є малопродуктивним,
оскільки право – це надбудова. Вважаємо, що для всебічного дослідження правових явищ необхідно використовувати знання інших суспільних наук. Для детального вивчення пенсійного забезпечення такими науками є демографія та
соціологія. Демографія вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Соціологія вивчає умови та процеси у суспільстві.
Виходячи із цих міркувань, вважаємо за необхідне звернути увагу на ці науки
для глибшого розуміння суспільних процесів у соціальній сфері. Крім того, завдяки емпіричним даним демографії можна зробити висновки про життя
суспільства, причини розвитку і занепаду держав у минулому.
Як слушно зазначає О. В. Петришин, одним із актуальних напрямів адаптації українського законодавства до викликів сьогодення має стати
соціологізація юридичних знань, що передбачає розгляд правової проблематики у ширшому контексті – суспільства загалом, а не лише його державної ор-
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ганізації, опосередкованої відносинами виключно щодо формування та реалізації державної влади1.
Використовуючи методику і знання соціології права, необхідно зрозуміти її
предмет. У цьому контексті визначення Д. А. Керімова є найвдалішим: предметом соціології права є реальне буття права, яке взяте в цілому, його співвідношення та взаємодія з природними факторами, напрацювання на цій основі загальних та специфічних особливостей правових об’єктів2. Особливої актуальності ці питання набувають при дослідженні пенсійного забезпечення,
пенсійних правовідносин, пенсій тощо.
Економічний і суспільний розвиток істотно вплинув на соціальний захист
осіб, які повністю або частково втратили працездатність. Одним із визначальних факторів виникнення пенсійного забезпечення є індустріалізація західних
держав у ХІХ ст. і як наслідок – підвищення професійного травмування, а також підвищення рівня та тривалості життя; тобто з’являється велика кількість
людей, які не можуть себе утримувати з огляду на часткову (через травми) або
повну (через вік) втрату працездатності.
Суспільство довгий час не звертало уваги на проблему старшого покоління, оскільки його просто не було. За даними американського історика
Джея Рассела, автора дослідження “Населення в епоху пізньої античності і середньовіччя”, тривалість життя була дуже низькою. Для прикладу, англієць
XIV–XV ст. у середньому жив 24,3 року. До XVII ст. тривалість життя в Європі
досягла 37,7 років, у ХІХ ст. – 40 років. Значне зростання тривалості життя було відзначено у 1820-х роках: середньостатистичний європеєць жив 37 років.
У 1900 р. тривалість життя збільшилася до 46 років. Аналогічні показники демонстрували і країни Азії. Так, в Японії кінця XVIII ст. людина в середньому
проживала 32,2 року3. Про тенденцію зменшення смертності і, як наслідок,
підвищення тривалості життя йдеться і в доповіді Генерального секретаря
ООН Пан Гі Муна “Охорона здоров’я, захворюваність, смертність і розвиток”
на засіданні Комісії по народонаселенню і розвитку Економічної і Соціальної
Ради ООН 12–16 квітня 2010 р. В ній зазначається, що в період з 1800 р. до
2005 р. тривалість життя виросла із 30 до 67 років, що привело у свою чергу
до збільшення населення з 1 млрд. у 1810 р. до 7 млрд. у 2010 р.4
Таким чином, держава, щоб зменшити фінансові витрати, змушена була запропонувати правовий механізм, який би дозволив матеріально забезпечити
людей, які втратили повністю або частково працездатність, і в результаті зменшити фінансове навантаження на державний бюджет.
Вдалим прикладом впливу соціально-економічних процесів (підвищення
рівня тривалості життя та пролетаризація суспільства) на розвиток пенсійного
забезпечення були «соціальні реформи» кінця ХІХ ст., які здійснив уряд
Німецької імперії під керівництвом першого рейхс-канцлера Отто Едуарда Леопольда фон Бісмарка-Шьонгаузена (1815–1898). Однією з головних причин
проведення соціальної реформи в імперії було недопущення соціального невдоволення («соціалістичного руху»). Саме О. Бісмарком було введено систему загальнообов’язкового соціального страхування для працівників промисловості, яка охоплювала забезпечення у зв’язку з хворобою: Закон про медичне
страхування (1883 р.), Закон про страхування від нещасних випадків на вироб-
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ництві (1884 р.), Закон про пенсійне страхування за віком та у зв’язку з втратою працездатності (1889 р.). Внески в лікарняні каси та страхові фонди (прообрази сучасних фондів соціального страхування) робили роботодавці і
працівники. Позитивні результати функціонування німецької системи страхування чітко окреслилися вже після першого десятиріччя її існування.
Епоха індустріалізації зумовила зсув і в демографічному розвитку. Так, населення Німецької імперії збільшилося з 41,6 млн. у 1873 р. до 52 млн. у
1895 р. Зростання промисловості форсувало процес урбанізації. Так, якщо в
1871 р. у містах проживало 4,8 % населення, то у 1910 – вже 21,3 %. Змінювалася і соціальна структура суспільства. На кінець ХІХ ст. 67,5 % населення
Німеччини становив робітничий клас. Кількість робітників у всіх секторах
економіки сягнула у 1882 р. 10,7 млн.5, в 1895 р. – 12,8 млн.6. Крім того, не
можна ігнорувати ґендерний фактор: у цей період жінки починають працювати, тобто приєднуватися до робітничого класу. Частка жінок, зайнятих у переробній промисловості, за 1875–1907 рр. зросла з 16,3 до 17,8 %, у сфері послуг – з 21,7 до 38,1 %7. Не можна також не враховувати аграрну революцію, в
результаті якої частина сільського населення, яка не змогла ні зберегти свої
господарства, ні стати орендарями, перетворювалася у вільну найману силу з
перспективою або стати безземельними сільськогосподарськими робітниками,
або відірватися від землі й мігрувати в міста в пошуках роботи в несільськогосподарському секторі економіки. Загалом з 1880 по 1914 р. 60 млн. європейців
переселилися з сіл до міст. Це привело до того, що в них стала концентруватися значна частина населення: 1910 р. в Англії – 75 %, в Німеччині – 49 %, у
Франції – 39 %8.
Такого роду зміни в соціальній структурі суспільства спричинили соціальні
реформи і в інших країнах Європи. Звичайно, пенсійне забезпечення за віком
було одним із важливих питань цих реформ. «The Economist» наголошує на такому факті: коли О. Бісмарк 1889 р. запровадив державні пенсії за віком особам, які досягли 70 років, то середня тривалість життя була 45 років. Коли
1908 р. у Великобританії стали виплачувати пенсію за віком (70 років і старше), більшість британців доживала лише до 50 років. У США 1935 р. створено систему державних пенсій; пенсійний вік був встановлений на рівні
65 років. Середня тривалість життя тоді була 62 роки, а загальний обсяг пенсій
дорівнював усього 0,2 % ВВП країни9.
В. Д. Роїк зазначає: зниження смертності і зменшення ризику передчасної
смерті, з одного боку, зумовило необхідність вибудовувати довгострокові стратегії занятості, розробляти та здійснювати державні програми регулювання
ринку праці, з іншого – змусило громадян та уряди передових країн задуматися про джерела доходів населення після закінчення періоду трудової діяльності. Вчений наводить цікаві дані: у середньовіччі старість була надзвичайно
рідкісним явищем: майже до XVII ст. тільки 1 % людей досягав 65-річного
віку. На початку ХІХ ст. цей показник виріс до 4 %. Нині, за оцінками демографів, близько 70 % населення Західної Європи проживуть більше 65 років, а
30–40 % – понад 80. Враховуючи такі тенденції, вчений пропонує використовувати можливості «економіки престарілого населення»10.
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Таблиця 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

Щодо демографічної ситуації на території України в першій половині
ХХ ст., то варто навести такі статистичні дані. У 1927–1931 рр., незважаючи
на незначні коливання, очікувана тривалість життя при народженні була
відносно стабільною і підвищилась. Цей період стабільності було перервано
різким 9-річним зниженням тривалості життя в 1932 р. і подальшим падінням
у 1933 р. Не можна оминути увагою і наслідки Голодомору 1932–33 років та
Другої світової війни: тривалість життя у ці періоди різко зменшилась
(див. таблицю 1). Пенсійний вік залишався незмінним (60 років для чоловіків
та 55 років для жінок) – так виглядала соціальна держава радянського зразка11.
У межах СРСР частка населення старшого за 60 років у 1920 р. становила
6,2 %, у 1925 р. – 5,9 %, а в 1930 р., на момент запровадження пенсії за віком,
знизилася до 5,8 % від загального числа населення12; для більшої частини населення цей вид пенсії залишався малодоступним.
Тривалість життя в Україні у другій половині ХХ ст. і до 2010 року відображено в таблиці 2 (за даними Департаменту економіки і соціальних справ
ООН)13.
До 1 жовтня 2011 р. в Україні пенсійний вік становив 60 років для чоловіків
і 55 – для жінок. Він не переглядався з 1928 р., тобто проіснував понад 83 роки, тоді як країни Західної Європи поступово його піднімали. Таким чином,
Україна разом з Білорусією, Росією та Узбекистаном мали найнижчий
пенсійний вік серед країн-учасниць СНД, не кажучи вже про країни Європейського Союзу. Так, в Азербайджані, Молдові та Туркменистані пенсійний
вік становить 62 роки для чоловіків і 57 – для жінок, у Вірменії в 2003 р. він
досяг 63 років для обох статей, у Казахстані та Киргизстані – 63 роки для чо-
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Таблиця 2

Роки

1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 20051955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 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

ловіків та 58 років для жінок. І це при тому, що середня тривалість життя у
країнах СНД залишається невисокою. Так, тільки у Вірменії та Азербайджані
вона перевищує 70 років, у Білорусі – 68,5 року, у Казахстані – 66 років, у Киргизстані, Молдові, Таджикистані – 68 років, у Туркменистані, Узбекистані –
67 років, у Росії середня тривалість життя чоловіків – 58 років14. В Україні середній вік життя чоловіків дорівнює 62 рокам. Однак середня очікувана тривалість життя чоловіків, які досягли 60-річного віку, становить 74,5 року. При
цьому частка осіб віком понад 60 років у 2010 р. становила 20,9 %, що є одним
з найвищих показників у світі15. Для порівняння: середня тривалість життя українських жінок – 74 роки. Середня очікувана тривалість життя жінок, які досягли 55-річного віку, – 79 років. Отже, середньостатистична українська
пенсіонерка має шанс отримувати пенсію протягом 24 років – період, рекордний порівняно з усіма розвиненими країнами світу16. Провідний науковий
співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М. В. Птухи
НАН України Л. Г. Ткаченко зазначає, що в Україні очікувана тривалість життя для новонароджених дівчаток становить 75,5 року. Але в жінок, які дожили
до 60 років, попереду ще понад 20 років, тобто загальна тривалість їхнього
життя сягатиме в середньому 80,3 року. При цьому ймовірність для новонароджених дівчаток дожити до 60 років становить 87,1 %. Для чоловіків
відповідні показники значно нижчі, але й вони в переважній більшості доживають до 60-річного віку, а «пенсійний» період життя в них становить у середньому 15,2 року17. У контексті сказаного та для порівняльної характеристики
варто навести показники середньоочікуваної тривалості життя у віці виходу на
пенсію в Україні у різних роках (див. таблицю 3)18.
Нині в Європі середня тривалість життя становить 79 років. Так, у Німеччині та Великобританії (пенсійний вік 67 років) тривалість життя – понад
79 років, у Франції (пенсійний вік 62 роки) – понад 80,5 року, в Італії
(пенсійний вік 65 із подальшим збільшенням до 68 років ) – 80,2 року, в Іспанії
Таблиця 3
Роки

Жінки у віці 55 років

Чоловіки у віці 60 років

1930

20,0

14,9

1959

24,2

16,7

1989

24,1

15,7

2009

24,0

14,8
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(пенсійний вік 65 років зі збільшенням до 67) – 80 років. Отже, в середньому
європейці на пенсії перебувають 12–13 років19.
Відповідно до Конвенції МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального
забезпечення» (1952 р.) (Україною вона не ратифікована) нормальним
пенсійним віком вважається однаковий для чоловіків та жінок вік – 65 років.
Національним законодавством може встановлюватися і вищий вік з урахуванням середньої тривалості життя і економічного становища країни20. Схожі положення містяться і в частині 5 («Пенсія за віком») Європейського кодексу
соціального забезпечення (переглянутого) (ETS № 139) від 6 листопада
1990 р., м. Рим21. Так, у статті 26 йдеться про те, що обставиною, за якої надається пенсія, є період життя після досягнення визначеного віку. Вік не повинен перевищувати 65 років, якщо відповідним демографічним, економічним та
соціальним критерієм не буде обґрунтовано вищий пенсійний вік. Цікаво, що
в Європейському кодексі соціального забезпечення у редакції 1964 р.22 ця норма була прописана більш детально і визначала критерії, за яких можливе
підняття пенсійного віку. Так, у статті 26 зазначалося, що визначений вік не перевищує 65 років або такого більш похилого віку, коли кількість мешканців,
які досягли цього віку, становить не менше 10 % кількості мешканців, які не
досягли цього віку, але яким більше 15 років. На нашу думку, такий підхід є
вірним і може бути об’єктивним показником при розгляді питання про підвищення пенсійного віку.
Згідно з даними Державного комітету статистики України станом на
1 жовтня 2012 р., населення України становить 45 559 235 чол.23. Згідно зі
Звітом Пенсійного фонду України про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 1 жовтня 2012 р. (форма 5-ПФ) в Україні проживає 13 630 033 пенсіонерів24, тобто 29,91 % від усього населення, або 23 % від
працездатного населення. Найбільше пенсіонерів проживає у Донецькій області (1 429 095 чол.) та Дніпропетровській області (1 033 394 чол.). Станом на
1 жовтня 2012 р. пенсію за віком отримують 10 537 839 чол., по інвалідності –
1 500 118 чол., у зв’язку з втратою годувальника – 775 515 чол., за вислугу
років – 678 872 чол., соціальні пенсії – 136 345 чол., довічне утримання
суддів – 1 344 чол. При цьому пенсії нижче прожиткового мінімуму отримують
130 951 чол., у розмірі прожиткового мінімуму – 114 338 чол., вище прожиткового мінімуму – 13 384 744 чол. Продовжують працювати після виходу на
пенсію 3 037 412 чол.
1 жовтня 2011 р. набрав чинності Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 р.
№ 366825, яким внесено зміни до 22 чинних законів, які тією чи іншою мірою
регулюють пенсійні відносини в державі. Наприклад, були внесені зміни до
ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р., № 105826, якою визначався пенсійний вік. Таким чином, особи обох статей (для жінок пенсійний вік поступово збільшуватиметься) мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років і за
наявності страхового стажу не менше 15 років. Вважаємо, що цей крок законодавця вже давно назрів і був виправданим.
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Як зазначає В. Д. Роїк, пенсійна реформа має бути соціально прийнятною
(на основі широкого суспільного консенсусу), економічно обґрунтованою, а
також враховувати реалії демографічного становища і ринку праці27.
Безумовно, наведені демографічні процеси, що відбуваються в суспільстві,
сьогодні впливають на пенсійну систему країн. Можна вказати й на те, що вони відіграли вирішальну роль у становленні загальної, всеохоплюючої системи пенсійного забезпечення, сприяли і прискорили проведення соціальних реформ в Європі кінця ХІХ початку ХХ ст. Але не можна ігнорувати і той факт,
що сам економіко-правовий інструмент пенсійного забезпечення був відомий
раніше (щоправда, він не мав загального характеру).
Резюмуючи викладене, варто навести думку Л. Г. Ткаченко, що старіння населення є одним із головних глобальних трендів демографічного розвитку
в нинішньому сторіччі. Будучи результатом переходу до сучасного типу
відтворення населення, для якого характерні регульована народжуваність
і зростаюча тривалість життя, старіння населення саме по собі не слід
розцінювати як негативний процес. Водночас прогресуюче старіння є серйозним викликом для сучасного суспільства і вимагає реформування економічних, соціальних, політичних структур. Особливо гострою є потреба
здійснення пенсійної реформи. Саме внаслідок того, що старіння населення
має об’єктивний, довгостроковий і глобальний характер, у зарубіжній практиці пенсійних реформ дедалі більшого поширення набувають заходи стимулювання пізнішого виходу на пенсію, насамперед у результаті підвищення
пенсійного віку28.
Враховуючи зазначене, варто погодитися з думкою Е. М. Лібанової, що заходи пенсійної реформи необхідно планувати на основі принципу соціальнодемографічних поколінь – саме такий підхід дає змогу розробити збалансований пакет реформувань для різних категорій населення залежно від обсягу
пенсійних прав, які вони вже здобули на момент реформування чи можуть здобути у перспективі, а також встановити рівновагу між їх пенсійними правами
та обов’язками29.
Враховуючи вищевикладене, можна резюмувати, що демографічні зміни є
істотним чинником реформування пенсійного законодавства у контексті підвищення пенсійного віку. Цей об’єктивний показник є дороговказом для авторів
пенсійних реформ. Крім того, проблема демографічних криз сьогодні набула
глобальних масштабів, що неминуче призведе до підняття пенсійного віку. Україна не залишається осторонь цих процесів, що зумовило поступове підняття
пенсійного віку для жінок до 60 років, а для окремих категорій працівників –
до 62 років для чоловіків.
1. Петришин О. В. Проблема соціалізації юридичних знань // Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук. конф. До 60-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1949–2009 / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2009. – С. 17–25. 2. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции,
проблемы философии права. – 5-е изд. – М.: СГУ, 2009. – С. 40. 3. Джей Рассел
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ
ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
У статті розглянуто законодавчі дефініції щодо врегулювання влаштування дітей
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За допомогою аналізу
кожної з форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, врегульованих у СК України, а також підзаконними нормативно-правовими актами (інноваційна форма влаштування і виховання), сформульовано пропозиції щодо
удосконалення їх правового регулювання.
Ключові слова: форми влаштування, усиновлення, опіка та піклування, прийомна
сім’я, дитячий будинок сімейного типу, інноваційна форма влаштування та виховання.
Зилковская Л. М. Общая характеристика понятий, используемых в законодательстве об устройстве детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения
В статье рассмотрены законодательные дефиниции относительно урегулирования устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. С помощью
анализа каждой из форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения, урегулированных в СК Украины, а также подзаконными нормативно-правовыми актами (инновационная форма устройства и воспитания), сформулированы
предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова: формы устройства, усыновление, опека и попечительство, приёмная семья, детский дом семейного типа, инновационная форма устройства и воспитания.
Zilkovska L. M. General description of the notions and definitions used in the legislation 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.

Науково-системний аналіз понять і термінів, що використовуються у законодавстві про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, має як теоретичне, так і практичне значення. У наукових
дослідженнях комплексне їх вивчення на сьогодні відсутнє, а правозастовча
практика надто суперечлива.
Метою цієї статті є висвітлення деяких результатів вивчення понять, що використовуються у сфері законодавчого регулювання форм влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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В Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який містив би системний поняттєвий апарат законодавчого регулювання форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, СК України
не містить окремої статті, яка безпосередньо визначала б перелік форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як це, наприклад, зроблено у СК РФ (стаття 123) та Законі Республіки Казахстан «Про
шлюб і сім’ю» (стаття 102).
У розділі IV «Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування» СК України врегульовано такі форми влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, як усиновлення, опіка та піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я, патронат, а стаття 1
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» до форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
відносить усиновлення, встановлення опіки та піклування, передачу до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. На перший погляд, логічним виглядає відсутність врегулювання у сімейному законодавстві такої форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як передача до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
оскільки це не є сімейною формою влаштування. Однак розділ IV СК України
має назву «Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», не наголошуючи саме на сімейному влаштуванні таких дітей. На жаль,
наше суспільство поки що не може обійтися без інтернатного влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Непоодинокими є
випадки влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячих закладів (установ) для проживання, навчання, лікування або
повернення таких дітей в дитячі заклади (установи) із сімей, до яких вони були влаштовані. На нашу думку, норми щодо влаштування зазначеної категорії
дітей мають міститися саме у СК України. Це зумовлюється не тільки відображенням проблемної ситуації, яка вирішується за допомогою законодавства, а й
зручністю використання нормативно-правового акта у практичній діяльності,
допомагає сприймати закон в його системній цілісності.
Розгляньмо законодавчі визначення кожної з форм влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Передусім слід звернути увагу на термінологічну неузгодженість визначення поняття «усиновлення», яке наводиться в трьох законодавчих актах:
1) стаття 207 СК України дає таке поняття усиновлення: усиновленням є
прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що
здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282
цього Кодексу. Стаття 282 СК передбачає здійснення усиновлення громадянином України та іноземцями дітей, які проживають за межами України, в консульській установі або дипломатичному представництві України;
2) ч. 1 статті 24 Закону України «Про охорону дитинства» визначає усиновлення (удочеріння) дитини як оформлену спеціальним юридичним актом
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(рішенням суду) передачу на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки;
3) відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою
сім’ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.
Всі ці визначення мають певні вади.
Встановлення смислових меж, розмежування схожих за значенням понять
і категорій є головною метою законодавчого дефініціювання. Перше визначення, незважаючи на те, що воно міститься у розділі СК України, який врегульовує влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
вказує на осіб, які можуть бути усиновлені, безвідносно до їх віку. Це пояснюється тим, що СК України передбачає можливість усиновлення повнолітніх
осіб. Отже, норми СК України є загальними щодо усиновлення. Крім того, це
визначення має норму – відсилання до іншої статті СК України, яка сама по
собі містить певну загрозу для стану усиновлення в Україні і потребує окремого розгляду.
Аналіз другого і третього визначення дає підстави для висновку, що усиновлення стосується лише дітей, які мають статус дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування. Однак усиновлення може здійснюватися вітчимом (мачухою) дитини, яка проживає в сім’ї з одним із батьків та з
їхнім подружжям, які фактично є вітчимом або мачухою. І права таких дітей
так само мають захищатися, як і права дітей, які мають статус дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. У законодавчому визначенні усиновлення це не враховано.
Усиновлення є складним юридичним актом, до якого входять правоутворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі факти. Очевидно, що всі ці факти
складно вмістити в одне визначення. Загалом усиновлення може розглядатися
як прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи, що здійснене на підставі
рішення суду (юридичного акту), внаслідок якого між усиновлювачем і його
родичами, з одного боку, та усиновлюваним і його нащадками, з іншого боку,
виникають такі ж права та обов’язки, як між батьками і дітьми, а також родичами за походженням1. Як бачимо, таке визначення не відображає теперішнього законодавчого регулювання, оскільки не включає можливість усиновлення
в консульській установі або дипломатичному представництві України. Однак
ми наполягаємо на важливості саме наведеного визначення, оскільки маємо
намір запропонувати законодавцю виключити положення про усиновлення в
консульській установі або дипломатичному представництві України. Зазначені
органи, на відміну від суду, не уповноважені з’ясовувати всебічно і повно обставини справи.
На нашу думку, визначення усиновлення може бути тільки науковим. Ми
погоджуємося з думкою А. О. Деревніна, що «законодавчі дефініції повинні
бути максимально короткими, наскільки це можливо, але разом з цим зрозумілими і зручними для їх практичного використання»2. Наведені нами
дефініції усиновлення не можна визнати вдалими, оскільки вони є неповними
і водночас громіздкими.
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Іншою формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є опіка та піклування. Загальні положення про опіку та
піклування містить цивільне законодавство, і глава 6 ЦивК України не дає визначення опіки та піклування, вказуючи лише мету їх встановлення. Не дає
такого визначення і СК України, норми якого є спеціальними відносно норм
ЦивК України щодо правовідносин опіки та піклування.
Стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» закріплює, що встановлення опіки та піклування – це влаштування дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України,
які перебувають переважно у сімейних, родинних відносинах з цими дітьмисиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів. Ця
спеціальна норма визначає параметри дій при встановленні опіки та піклування органами державної влади. Однак, закріплюючи юридичну оцінку осіб, які
можуть бути опікуном, піклувальником дитини, конкретизуючи таких осіб, дана дефініція суперечить основним положенням ЦивК України та СК України,
які не вимагають перебування особи у сімейних, родинних відносинах із цими
дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. Така
конкретизація, на нашу думку, є зайвою, оскільки значно звужує коло осіб, в
сім’ї яких можуть бути влаштовані діти.
Наступною формою влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, названою також у статтях 252–256 СК України, є патронат, дефініція якого у законодавстві відсутня, а правовий статус залишається невизначеним, на що нами неодноразово наголошувалося у попередніх публікаціях. У сучасному стані його важко вважати сімейною формою
влаштування дітей; це радше форма виховання. Очевидно, саме з огляду на це
норми щодо патронату відсутні в Законах «Про охорону дитинства» та «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування». На нашу думку, патронат не може вважатися формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Доцільніше розглядати його як договірну форму
опікування над особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Прийомна сім’я, як одна із форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у статті 256-1 СК України визначається як сім’я,
яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У статті 1
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передача
дітей до прийомної сім’ї – це добровільне прийняття за плату сім’єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання
та для спільного проживання. Таке визначення Закону суперечить положенням
СК України, який не вимагає влаштування дітей до прийомних сімей саме із
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закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому визначенні виявляється і неузгодженість із п. 6 Положення про прийомну
сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. № 565, який встановлює, що орган опіки і піклування має вживати вичерпних заходів до запобігання не тільки поверненню дітей в інтернатні заклади, а й їх влаштуванню. Таким чином, діти до прийомних сімей можуть передаватися як із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, так і з місць їх тимчасового перебування.
Дитячий будинок сімейного типу, за визначенням у статті 256-5 СК України, – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та
спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Так само визначається дитячий будинок сімейного
типу у Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564.
Майже схоже визначення міститься у статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», з однією лише відмінністю: у
цій статті закріплено обмеження щодо кількості дітей – загальна кількість
дітей, включаючи рідних, у такій сім’ї не може перевищувати десяти осіб. І тут
спостерігаємо чергову невідповідність визначення такої форми влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як дитячий будинок сімейного типу. Очевидно, що обмеження загальної кількості дітей мають
бути встановлені у СК України. До того ж слід враховувати і те, що кількість
рідних дітей може збільшуватися. Це питання має бути вирішене позитивно, у
статті 256-5 СК України.
Несімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, – влаштування до закладів для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, – медичні, навчальні, виховні заклади,
заклади та установи органів праці та соціального захисту населення, в яких
проживають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (стаття 1
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).
В Україні прийнято низку документів, які визначають особливості діяльності окремих видів інтернатних закладів, підстави та порядок поміщення в
них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (зокрема Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну
школу-інтернат, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України
12.06.2003 р. № 363, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 червня
2003 р. за № 525/7846; Положення про спеціальну загальноосвітню школу
(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України
15.09.2008 р. № 852, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня
2008 р. за № 1219/15910; Порядок провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей та інших норма-
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тивно-правових актів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. № 905; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866). Однак жоден з них
не визначає поняття «влаштування до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування». Для прикладу, стаття 155.1 СК РФ під влаштуванням дітей, які залишилися без піклування батьків, в організації дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розуміє поміщення таких
дітей під нагляд до освітніх організацій, медичних організацій, організацій, які
надають соціальні послуги, або в некомерційні організації, якщо вказана
діяльність не суперечить меті їх створення. Дане визначення видається точним
і лаконічним. Однак впровадження подібної дефініції до нашого законодавства є дещо завчасним, оскільки чинне вітчизняне законодавство хоча й передбачає існування закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, різних форм власності, водночас не врегульовує основи діяльності
непідприємницьких товариств, метою яких було б влаштування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Ми розглянули форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, регламентовані законодавчо. Однак нещодавно відомчим нормативно-правовим актом було запроваджено ще одну форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Йдеться про
затверджений 08.06.2012 р. наказом Міністерства соціальної політики України
№ 350 Порядок проведення експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на базі комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (далі – Порядок). Цей Порядок регламентує організацію діяльності комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» інноваційними формами влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльність якого спрямовується на індивідуальне виховання особистості, яка здатна до життєдіяльності в принципово нових
соціально-економічних, політичних, міжнародних умовах, відповідно до європейських та світових стандартів (п. 1). Порядок декларує завдання, які мають
виконуватися, встановлює учасників виховного процесу, регламентує порядок
створення житлово-побутових умов, матеріального забезпечення, харчування
та медичного обстеження дітей у закладі.
Вітчизняна інтернатна система потребує кардинального реформування.
Відомо, що діти, які проживають і виховуються у закладах для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, відрізняються наявністю повного соціального забезпечення, строгою регламентацією і монотонністю способу
життя, відсутністю свободи вибору в поведінці і спілкуванні, орієнтацією на
зовнішній контроль. Це формує в дітях стійку поведінку утриманців, споживацьке ставлення до оточення, зумовлює соціальну дезадаптованість дитини.
Проте даний Порядок не розв’яже проблем і не забезпечить потреб практики з утримання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
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піклування. В ньому, зокрема, не визначено правовий статус вихователів, директора дитячого будинку, відсутнє посилання на законодавство, на підставі
якого розроблено Порядок і яким мають керуватися учасники даних правовідносин тощо. Крім цього, вказівка на те, що діяльність даного дитячого будинку спрямовується на індивідуальне виховання особистості, яка здатна до
життєдіяльності в принципово нових соціально-економічних, політичних,
міжнародних умовах, відповідно до європейських та світових стандартів виглядає дещо невизначено. Це положення Порядку може розглядатись як таке,
що суперечить статті 24 Конституції України, статті 6 Закону України «Про
освіту» тощо, які відповідно забороняють привілеї чи обмеження за ознаками
політичних та інших переконань, передбачають незалежність освіти від
політичних партій, громадських і релігійних організацій. До речі, навіть від
батьків, згідно з ч. 3 статті 150 СК України, вимагається виконання обов’язку
в межах підготовки дитини до самостійного життя.
Попри ті вади, які має Порядок, позитивним у даному нововведенні є те,
що вихователі у закладі не вважаються обслуговуючим персоналом, а надають
соціальні послуги та здійснюють виховання дітей, діти мають навчатися у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
Інновації у сфері форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, можливі і доцільні, однак загалом пропонована
Міністерством соціальної політики України інноваційна форма видається не
до кінця продуманою і малозрозумілою.
Підсумовуючи, слід зробити такий загальний висновок. Поняття, що використовуються у законодавстві для позначення форм влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, характеризуються суперечностями і потребують своєї систематизації та узгодження в процесі правотворчості.
1. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03. – К., 2002. – С. 3. 2. Деревнин А. А. Определение юридических понятий // Академический юридический журнал. – 2004. – № 1. – С. 7.
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В статье анализируются подходы к пониманию феномена социального права, а
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Введение
В зарубежной литературе уже более десятилетия обсуждаются вопросы социального права (французом П. Сандевуаром, немцем В. Гиттером, российскими учеными А. М. Лушниковым и М. В. Лушниковой, М. В. Филипповой и
Е. Б. Хохловым). Белорусские авторы (И. В. Гущин, Т. А. Постовалова) за последние четыре года также высказывали свои взгляды по данному вопросу.
Вместе с тем единства мнений ученых о том, что собой представляет феномен
социального права, по-прежнему не наблюдается, равно как и нет в белорусском законодательстве его легального закрепления.
С проблемой формирования социального законодательства взаимосвязана
и проблема совершенствования системы источников трудового права, которая,
хотя и исследовалась в ряде работ российских и украинских ученых (Е. А. Ершова1, В. И. Миронов2, Г. В. Хныкин3, О. Н. Ярошенко4 и др.), но применительно к Беларуси обладает несомненной актуальностью и научной новизной.
В настоящей статье ставится цель на основе анализа существующих точек
зрения выработать концептуальные походы к понятию и соотношению социального и трудового права, а также тенденции развития и направления систематизации их источников.
1. Понятие социального права и социального законодательства
В последнее время в литературе стал подниматься вопрос о существовании
социального права и его соотношении с трудовым. Еще в 1996 г. немецкий исследователь В. Гиттер предложил рассматривать социальное право как более
широкое понятие, в которое входит и социальное обеспечение5.
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Одними из первых на постсоветском пространстве этот вопрос подняли
российские ученые из Ярославля А. М. Лушников и М. В. Лушникова. Полемизируя с французским правоведом П. Сандевуаром, который предложил считать социальное право комплексной отраслью или суперотраслью права, они
считают, что речь должна идти о создании комплексных нормативных актов6.
В том же ключе, что и П. Сандевуар, писал о социальном праве и российский
автор М. И. Лепихов7. В другой своей работе А. М. Лушников и М. В. Лушникова рассматривают социальное право как «органическое переплетение норм
частного и публичного права»8.
Представители санкт-петербургской школы трудового права М. В. Филиппова и Е. Б. Хохлов верно отмечают, что право по своей природе всегда социально, поскольку регулирует социальные (общественные) отношения. При таком подходе теряется смысл словосочетания «социальное право», поскольку
оно, по сути, тождественно понятию «право». Вместе с тем те же авторы, глубоко исследовав феномен социального права, предложили следующее достаточно удачное его определение: «Социальное право – это система правоотношений и соответствующих правовых норм, в рамках которых определяется
содержание и реализуется социальная политика, то есть регулятивная деятельность государства и иных социальных образований, выступающих в качестве публичных агентов, выражающаяся, по преимуществу, в оказании социальных услуг и направленная на социальное развитие»9.
Как видим, в понятие социального права ученые из Санкт-Петербурга
включают не только систему правовых норм, но и систему правоотношений,
пытаясь соединить как нормативистский, так и социологический подходы к
правопониманию. Кроме того, в качестве признаков понятия социального права они упоминают социальную политику, социальные образования, социальные услуги и социальное развитие, что требует дополнительного «развертывания» этих критериев.
Интересный взгляд на понятие социального права предложил профессор
И. В. Гущин, который убежден, что социальное право – «это новая комплексная самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в
связи и по поводу практической организации и осуществления социальной защиты населения в Республике Беларусь». Тот же ученый полагает, что социальное право как комплексная отрасль права образуется за счет системной интеграции норм конституционного, административного, трудового, гражданского, финансового права и норм, не входящих в другие отрасли, кроме права социальной защиты10.
Справедливости ради отметим, что украинский ученый-юрист Н. Б. Болотина в 2005 г. в своей монографии писала о постепенной трансформации отрасли права социального обеспечения в право социальной защиты и предлагала структуру социальной защиты в Украине11.
Обратим внимание, что в Европейском Союзе термины «социальное право» и «социальные права» достаточно широко используются как в научной,
учебной литературе, так и в нормотворчестве. По мнению белорусского иссле-
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дователя Т. А. Постоваловой, «социальное право – это отрасль права, характерная для законодательства некоторых стран-членов Европейского союза»,
которое «должно включать в себя три подотрасли, которые различаются между собой по методу возмещения потерь при наступлении социальных и индивидуальных рисков». К ним данный автор относит социальное страхование,
социальное обеспечение и социальную помощь. Как полагает Т. А. Постовалова, «социальное право отражает европейскую социальную модель – свободный рынок, основанный на конкуренции, с развитым социальным обеспечением и социальной профилактикой»12.
Данный подход, существующий в зарубежных правовых системах, значительно расходится с национальными системами права Беларуси и других
стран-участниц СНГ и вряд ли может быть в таком ключе воспринят постсоветскими республиками с собственными правовыми традициями и отличными
от западных правовыми системами.
Действительно, в отечественной теории права устоялось мнение о делении
системы права на отрасли, среди которых традиционно выделяются такие отрасли, как трудовое право и право социального обеспечения. Есть ли веские
основания для замены или объединения указанных отраслей (вторая из которых обособилась из первой в 1960-х гг.) в отрасль социального права? Полагаем, что нет. Разделяя отчасти подход А. М. Лушникова и М. В. Лушниковой,
представляется более продуктивным вести речь не об отрасли или суперотрасли социального права, а о комплексной отрасли социального законодательства. К слову, в зарубежном законодательстве (к примеру, США), именно в таком
ключе и идет речь о данном феномене. Преимущество данного концептуального подхода состоит еще и в том, что не приходится ломать устоявшиеся в правовой доктрине представления о делении системы права на отрасли, но одновременно позволяет проводить систематизацию и упорядочение норм права,
нацеленных на обеспечение социальных интересов и выполнение государством своих социальных функций перед обществом.
При этом закономерно возникает вопрос о том, какие отрасли законодательства должна охватить собой эта комплексная отрасль социального законодательства. Ответ нужно искать в предмете правового регулирования, то есть
в общественных отношениях, подлежащих правовому регулированию, которые «замыкаются» на интересах отдельных индивидуумов или социальных
групп, которые нуждаются в соответствующем обеспечении, защите и гарантировании со стороны государства.
Таким образом, комплексная отрасль социального законодательства должна охватить систему нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности, то есть закрепленных в трудовом законодательстве, законодательстве о пенсионном и ином социальном обеспечении, законодательстве о
здравоохранении, об образовании, о предоставлении ссуд, субсидий, льготных
кредитов на жилищное строительство и некоторые другие. Очевидно, что указанные нормы в системе права Республики Беларусь относятся к различным
отраслям права: трудовому, праву социального обеспечения, административному, гражданскому. Но по критерию предмета правового регулирования, связан-
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ного с обеспечиваемым социальным интересом и субъектному составу (участие в этих отношениях наряду с гражданскими и общественными организациями государственных органов и иных публичных агентов), можно говорить о
формировании социального законодательства, которое должно существовать в
любом государстве, которое провозгласило себя социальными правовым,
включая и нашу республику (статья 1 Конституции Республики Беларусь).
В перспективе представляется необходимым провести систематизацию
множества разобщенных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты в форме консолидации или инкорпорации для подготовки свода (собрания) социального законодательства, в который в качестве составных частей
вошли Трудовой кодекс Республики Беларусь, иное законодательство о труде,
пенсионное законодательство, законодательство о социальной защите инвалидов, многодетных семей, лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и других категорий граждан.
Определившись с понятием и системой социального законодательства, которое пока не систематизировано, изложим некоторые концептуальные идеи
по совершенствованию системы источников трудового права для последующего упорядочения трудового и социального законодательства.
2. Концептуальные подходы и тенденции
в развитии системы источников трудового права
1. Автор обосновывает и развивает концепцию двуединой системы источников трудового права Республики Беларусь, состоящей из двух подсистем
(международные источники трудового права; национальные источники трудового права)13 с перспективой перехода к триединой системе, включающей
три подсистемы (международные источники трудового права; источники трудового права, сформированные надгосударственными органами; национальные источники трудового права). Источники трудового права, входящие в указанные подсистемы, взаимодействуют, дополняют и развивают друг друга.
Комплексной и последовательной реализации в законодательстве о труде
Республики Беларусь требует концептуальная идея о целесообразности использования широкой категории «источники правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений», которая позволяет объединить источники трудового права (в объективном и субъективном смысле, с позиции различения позитивного и естественного права). При этом в системе источников
правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений можно выделить три блока: объективно-правовые (нормативные) источники (акты законодательства о труде, нормативные договоры о труде, локальные нормативные
правовые акты), субъективно-правовые источники (трудовые договоры и иные
индивидуальные соглашения о труде), естественно-правовые источники (общепризнанные принципы международного права в сфере труда).
Для обеспечения системности историко-правового анализа источников
трудового права с учетом достижений историко-правовой науки и отраслевых
особенностей проведена периодизация этапов становления и развития право-
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вых источников, регулирующих отношения в сфере труда, включающая четыре основных периода с выделением в трех из них десяти этапов14.
2. На основе предшествующих разработок ученых-теоретиков, специалистов в трудовом праве нами сформулированы новые концептуальные подходы к
понятию и сущности источников трудового права и их системы. Для целей
данной статьи ограничимся одним определением:
источники трудового права (в формальном смысле) – это внешне объективированные итоги правотворческой деятельности международных организаций, государств, нанимателей, профсоюзов и их объединений, в которых выражены нормы права, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения.
3. Впервые в Беларуси проведена научно обоснованная классификация источников трудового права по одиннадцати критериям, часть из которых ранее
уже была15. Ранее предложенные нами деления дополним следующими: в зависимости от принадлежности к правовым системам и уровня принятия (международные, наднациональные и национальные); в зависимости от наличия
общих характерных признаков, свойственных источникам трудового права в
конкретной правовой системе на определенном историческом отрезке времени
(типичные и нетипичные).
4. В недавно изданной в Беларуси коллективной монографии было проведено теоретическое обоснование новой концепции взаимодействия международного трудового права и национального трудового права с формулированием ключевых понятий, системы источников и их классификации, концептуальной идеи о приоритете международных договоров и иных нормативных соглашений по отношению к национальным источникам, которыми выражено согласие на обязательность этих договоров (соглашений)16. В той же работе были сформулированы авторские определения международного трудового права
(в широком и узком смыслах), общепризнанных принципов международного
права в сфере труда, международного договора о труде. Углублены классификации источников международного трудового права по шести важнейшим критериям, международных договоров о труде по пяти основаниям, а также международно-правовых источников МОТ по двум дополнительным признакам. К
источникам международного трудового права отнесены: 1) международные
документы, закрепляющие общепризнанные принципы международного права в сфере труда; 2) международные договоры о труде; 3) международно-правовые обычаи; 4) международно-правовые акты и документы региональных
надгосударственных органов, носящие рекомендательный характер; 5) акты
национального законодательства (в отношении международного частного трудового права – коллизионные нормы трудового законодательства; 6) судебная
и арбитражная практика; 7) правовые доктрины. Выявлены две современные
тенденции в нормотворчестве МОТ (сокращение принимаемых новых конвенций и рекомендаций, систематизация ранее принятых конвенций путем принятия рамочных конвенций).
В заключение статьи укажем на следующие современные тенденции в развитии источников трудового права Беларуси и зарубежных государств в условиях глобализации и интеграции правовых систем:
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– воздействие международного трудового права на национальную правовую систему посредством международных трудовых стандартов в форме общепризнанных принципов международного права в сфере труда, заключения и
имплементации международных договоров о труде;
– постепенная унификация и гармонизация норм трудового права Беларуси и зарубежных стран посредством нормотворческой деятельности международных специализированных организаций (прежде всего МОТ) и региональной интеграции (в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Европейского Союза);
– тенденция к принятию комплексных и консолидированных межгосударственных, надгосударственных и национальных источников трудового права
(рамочных конвенций в МОТ, Основ законодательства о труде ЕврАзЭС, модельных законов в рамках СНГ, укрупненных регламентов и директив в Европейском Союзе), нацеленных на системное регулирование трудовых и связанных с ними отношений;
– трудоправовая политика flexicurity (гибкозащищенности), проявившаяся
в современных источниках трудового права государств-членов Европейского
Союза и в процессе совершенствования трудового законодательства Беларуси,
особенно с конца 2010 года;
– расширение сферы использования глобальных коллективных договоров
(соглашений) и локальных нормативных правовых актов в транснациональных
корпорациях, регламентирующих трудовые и связанные с ними отношения с
выходом за пределы государства места регистрации юридических лиц – нанимателей.
Выявленные тенденции необходимо учитывать при совершенствовании
трудового и социального законодательства (в том числе при разработке Свода
социального законодательства Республики Беларусь).
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СПІЛЬНЕ МАЙНО ПОДРУЖЖЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ, ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ
Статтю присвячено проблемам законодавчого регулювання відносин власності
між подружжям. На підставі аналізу нормативно-правових актів, наукових публікацій,
матеріалів практики автор доводить тезу про необхідність законодавчого визначення
переліку об’єктів права власності, які належать подружжю на праві спільної сумісної
власності.
Ключові слова: право власності, право спільної сумісної власності, право спільної
сумісної власності подружжя.
Труба В. И. Общее имущество супругов: проблемы правового регулирования,
правоприменения и толкования
Статья посвящена проблемам законодательного регулирования отношений собственности супругов. На основании анализа нормативно-правовых актов, научных публикаций, материалов практики автор доказывает необходимость законодательного определения перечня объектов права собственности, принадлежащих супругам на праве
общей совместной собственности.
Ключевые слова: право собственности, право общей совместной собственности,
право общей совместной собственности супругов.
Truba V. I. Marital property: problems regulation, enforcement and interpretation
The article is devoted to problems of legal regulation of property relations between spouses. 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 шлюбу між чоловіком і жінкою передбачає існування не тільки
особистих відносин, а й майнових. І якщо перші – справа власне подружжя, то
відносини майнові регламентовані законодавством. Режим майна подружжя за
законодавством України заснований на ідеї спільної власності.
Питання власності подружжя здавна привертає увагу науковців. Так, до його вивчення звертались М. В. Антокольська, С. М. Братусь, Є. М. Ворожейкін,
О. В. Дзера, Н. М. Єршова, І. В. Жилінкова, О. С. Іоффе, В. В. Луць, Р. П. Мананкова, В. Ф. Маслов, Г. К. Матвєєв, О. М. Нечаєва, Л. М. Пчелінцева,
З. В. Ромовська, В. О. Рясенцев, І. В. Спасибо-Фатєєва, Ю. К. Толстой,
Є. О. Харитонов, В. Ф. Чигир, В. П. Шахматов, Я. М. Шевченко та інших вчених. Однак багато питань потребують додаткового вивчення з огляду на перманентний стан законотворчості. Найпроблемнішими на сьогодні є відносини
щодо спільного майна подружжя.
Метою цієї статті є висвітлення проблемних питань законодавчої регламентації, правозастосування та тлумачення положень законодавства щодо спільного майна подружжя.
Схема внутрішньосімейних майнових відносин між подружжям трансформувалася, що пов’язане передусім з розвитком права приватної власності,
підприємництва тощо, з можливістю договірного регулювання майнових
відносин між подружжям. За спостереженням І. В. Спасибо-Фатєєвою, перегляд правового регулювання раніше усталених інститутів цивільного права
(таких, як власність, юридичні особи та ін.) впливає на правовідносини між
подружжям, труднощі яких зумовлені тим, що вони регулюються на межі
цивільного, сімейного й корпоративного права. Виникають суперечності з приводу: права на внесок (частку) в статутному капіталі господарських товариств
як об’єкта власності подружжя; визначення суб’єктів корпоративного права
при здійсненні подружжям (або одним із подружжя) внесків до статутного
капіталу господарських товариств; порядку здійснення ними своїх прав як
учасників господарських товариств; захисту права власності тощо1.
Кожен з подружжя робить свій внесок у спільну власність різними способами. Один з подружжя – майном, зокрема й грошима, внесок іншого (і це не
завжди жінка, як було раніше) має вираз часто-густо у веденні домашнього
господарства, вихованні дітей, тобто не виражається у грошовій формі, але є
не менш реальним, ніж заробітки чоловіка. Внески до статутного капіталу
юридичної особи досить часто зроблені зі спільного майна подружжя, з майна, належному одному з подружжя на праві приватної власності, а тому мають
вважатися спільною сумісною власністю.
СК України детально врегульовує майнові правовідносини між подружжям, вирішення спірних ситуацій щодо спільного майна подружжя. Однак
існують і певні прогалини. Найбільше проблем виникає при застосуванні сторонами спору і судами статті 61 СК України, яка з моменту прийняття СК України двічі зазнавала кардинальних змін.
Частина 1 статті 61 СК України (станом на 19.09.2012 р.), яка значних змін
не зазнавала, визначає, що об’єктом права спільної сумісної власності подруж-
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жя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
Інші частини цієї статті дещо конкретизують об’єкти права спільної власності
подружжя. Однак поза увагою вітчизняного законодавця залишилось питання
щодо визначення права власності подружжя на частки, акції, паї юридичної
особи. Питання пріоритету інтересів сім’ї та кожного з її членів при поділі
майна, належного подружжю на праві спільної власності, яке використовується в підприємницькій діяльності, визначенні майнових часток, належних
кожному власнику, на практиці тлумачиться неоднозначно. Такий стан правового регулювання справедливо критикувався І. В. Жилінковою, І. В. СпасибоФатєєвою, іншими науковцями. З огляду на останні зміни у правовому полі
країни вважаємо за доцільне дещо додати до цієї критики.
Відомо, що в законодавстві окремих пострадянських країн питання належності подружжю прав на частки, акції, паї тощо юридичної особи досить врегульоване. Так, стаття 34 СК РФ серед іншого відносить до спільної власності
подружжя, нажитої під час шлюбу, набуті за рахунок спільних доходів подружжя цінні папери, паї, вклади, частки в капіталі, внесені в кредитні установи або
в інші комерційні організації, і будь-яке інше нажите подружжям в період
шлюбу майно, незалежно від того, на ім’я кого з подружжя воно придбане або
на ім’я кого або ким із подружжя внесено грошові кошти.
Відсутність чіткої вказівки в законі на належність цінних паперів, паїв,
вкладів, часток у складеному капіталі товариств породило багатоманітну судову практику. Предметом спору були цінні папери, частки (паї, долі) корпоративних юридичних осіб, а також корпоративні права. З огляду на це, Пленумом
Верховного Суду України прийнято постанову № 11 від 21.12.2007 р. «Про
практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на
шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна
подружжя», метою якої було забезпечення правильного й однакового застосування законодавства, зокрема щодо майнових прав подружжя. Однак цією постановою було внесено ще більше сум’яття у вирішення справ даної категорії.
У п. 26 постанови дано роз’яснення, що при вирішенні питання про поділ майна у вигляді акцій, частки (паю, долі) у фондах корпоративних господарських
організацій судам слід виходити з того, що питання їх поділу вирішується залежно від виду юридичної особи, організаційно-правової форми її діяльності,
характеру правовідносин подружжя із цим суб’єктом. Водночас у п. 29 постанови з посиланням на статті 57, 61 СК України, статтю 52 ЦивК України зазначено, що майно приватного підприємства чи фізичної особи – підприємця не є
об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а інший із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності.
Неоднакова судова практика, а також порушення прав та інтересів людини
змусили Конституційний Суд України поставити крапку в цьому питанні,
прийнявши рішення. Так, 19 вересня 2012 р. Конституційним Судом України
було прийнято рішення № 17-рп/2012 у справі № 1-8/2012 за конституційним
зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України2.
Згідно зі статтею 320 ЦивК України одним із видів розпоряджання власністю є право власника використовувати своє майно для здійснення підприєм-
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ницької діяльності, крім випадків, встановлених законом; законом можуть
бути встановлені умови використання власником свого майна для здійснення
підприємницької діяльності.
Однією з проблем визначення належності майна подружжю є віднесення
підприємства Цивільним кодексом України до об’єктів цивільних прав, а Господарським кодексом України – до суб’єктів господарських правовідносин.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного
капіталу в Україні можуть створюватися та діяти унітарні та корпоративні
підприємства. Унітарними є підприємства, засновані, зокрема, на приватній
власності засновника (ч. 3, 4 статті 63 ГК України).
Вклад до статутного капіталу та виділене із спільної сумісної власності подружжя майно (кошти) передаються у власність приватного підприємства.
Відповідно до статті 191 ЦивК України підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності; до
складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна,
призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди,
устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також
право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не
встановлено договором або законом; підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю; підприємство або його частина можуть бути об’єктом
купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів. Тобто зі змісту цієї
статті вбачається, що стосовно підприємства як єдиного майнового комплексу
або його частини можуть виникати цивільні права і обов’язки.
На думку Конституційного Суду України, приватне підприємство (або його частина), засноване одним із подружжя, – це окремий об’єкт права спільної
сумісної власності подружжя, до якого входять усі види майна, у тому числі
внесок до статутного капіталу та майно, виділене з їх спільної сумісної власності.
Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що статутний
капітал і майно приватного підприємства, сформовані за рахунок спільної
сумісної власності подружжя, є об’єктом їх спільної сумісної власності.
Зазначене рішення Конституційного Суду України є корисним, однак прийняте воно з певним запізненням, оскільки багатьма рішеннями, прийнятими з
огляду на славнозвісну постанову Пленуму Верховного Суду України № 11 від
21.12.2007 р., було порушено права не одного подружжя; можна передбачити,
що такі рішення оскаржуватимуться в Європейському суді з прав людини.
На нашу думку, вирішення питання про спільну сумісну власність подружжя слід вирішувати шляхом законодавчої регламентації переліку об’єктів, які
можуть належати подружжю на праві спільної сумісної власності. Зрозуміло,
що ці зміни – ще одне «потрясіння» для чинного СК України, однак такі зміни
внесуть ясність у відносини власності між подружжям.
Питання правової регламентації відносин спільної сумісної власності подружжя не обмежуються зазначеним. Додаткового вивчення потребують, зокрема, питання спадкування частки у статутному капіталі юридичної особи одним із подружжя.
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ПРО ВИМОГИ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО СУДОВОГО РІШЕННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті аналізуються вимоги законодавства та правозастосовної практики щодо рішення суду як процесуального документа. Наводиться характеристика окремих
видів судових рішень. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавства щодо вимог
до судових рішень про стягнення коштів у іноземній валюті та щодо захисту прав осіб
при реалізації права на звернення до суду шляхом своєчасного отримання судового
рішення з метою ефективного його виконання.
Ключові слова: судове рішення; рішення суду; заочне рішення суду; здійснення права на захист.
Молявко О. М. О требованиях к судебному решению в гражданском процессе
В статье анализируются требования законодательства и правоприменительной
практики к решению суда как процессуальному документу. Приводится характеристика отдельных видов судебных решений. Вносятся предложения по усовершенствованию законодательства относительно: требований к судебным решениям о взыскании
средств в иностранной валюте; защиты прав лиц при реализации права на обращение
в суд путем своевременного получения судебного решения с целью эффективного его исполнения.
Ключевые слова: судебное решение; решение суда; заочное решение суда; осуществление права на защиту.
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 proposals 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 realization 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.

Основною метою цивільного судочинства в Україні відповідно до статті 1
Цивільного процесуального кодексу України є справедливий, неупереджений
та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту поруше-
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них, невизнаних та оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб і держави. Реалізацією цієї мети у кожному конкретному випадку
є поставлення законного, обґрунтованого рішення, ухваленого на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаюся як на підставу
своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в
судовому засіданні (стаття 213 Цивільного процесуального кодексу України).
Питання про конструкцію судового рішення вивчалися М. І. Балюком,
В. В. Баранковою, А. О. Замченко, В. В. Комаровим, Д. Д. Луспеника, В. І. Тертишніковим, Г. В. Фазикош та іншими науковцями. Проте питання щодо вимог,
які висуваються до судового рішення у цивільному процесі, потребує додаткового вивчення, через його важливість для забезпечення кожному права на
справедливий судовий розгляд та неупередженість суду.
Метою цієї статті є визначення законодавчих вимог та вимог актів суду щодо тлумачення правозастосовної практики, що склалася, стосовно рішення суду як процесуального документа.
Рішення суду покликане забезпечити проголошений Конституцією України
принцип верховенства права. Цивільним процесуальним законодавством встановлено техніко-юридичний інструментарій, що дозволяє досягнути цієї мети.
Але в процесі становленні цивільного процесуального законодавства виникають суперечності, науковий аналіз яких дозволяє далі вдосконалювати цей механізм.
Поняття судового рішення – це законодавча категорія, і існують різні погляди на сутність цього поняття. Це є акт легітимної судової влади, яким суд реалізовує свої головні юрисдикційні повноваження і який є частиною правопорядку в державі, на думку Г. В. Фазикош1.
О. М. Шиманович вважає, що судове рішення – це процесуальний акт-документ, який ґрунтується на встановлених у судовому розгляді фактах і застосуванні норм права, яким вирішуються по суті вимоги заінтересованої особи
про захист прав, свобод чи інтересів у порядку позовного провадження або вимоги, спрямованої на захист охоронюваних законом інтересів у порядку окремого провадження, що набирає законної сили у встановленому законом порядку і підлягає виконанню2.
У будь-якому разі обидва автори, що досліджували це термінологічне поняття, вважають судове рішення актом, що видається судом як уповноваженим
органом держави. Важливим для розуміння його сутності є та обставина, що
він стосується певного кола осіб, які чітко в ньому визначені, має для них найвищу юридичну силу, обумовлену повноваженнями, наданими судові як державному органу. Такий акт має часові межі дії та просторові – набуває чинності у визначений законом час та у певному, встановленому законом порядку
та припиняє свою чинність у випадку його виконання або ж у разі неможливості виконання (причини та підстави такої неможливості чітко визначені законом), а також є обов’язковим до виконання всіма органами державної влади,
місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян та
іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території
України)3.
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Вимоги до змісту судового рішення викладені у статті 215 ЦПК України.
Ухвалене у справі рішення має бути гранично повним, ясним, чітким, викладеним у послідовності, встановленій статтею 215 ЦПК України і обов’язково
містити всі передбачені нею елементи. Разом з тим рішення не повинно містити зайвої деталізації, яка не має правового значення у даній справі, а також незрозумілих словосполучень, занадто довгих речень, через які викладення фактичних обставин важко сприймається. Рішення не повинно містити скорочень,
абревіатур, ініціалів4.
Дотримання та виконання цих простих умов законності судового рішення
дозволить зробити завдання посилення ефективності функціонування судової
системи більш здійсненним, оскільки чіткість і простота й повнота викладу
суті ухваленого судового рішення робить його більш прозорим та доступним і
зрозумілим для виконання.
Постановою Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р.
«Про судове рішення у цивільній справі» детально викладено вимоги до кожної із частин судового рішення як узагальнюючого результату вирішення
цивільної справи. Зупинимось на резолютивній частині рішення, на підставі
якої за необхідності видається виконавчий документ. Вона повинна містити
чіткі й конкретні висновки, що не можуть трактуватися інакше, ніж вони викладені. У резолютивній частині має міститись перелік усіх вимог, що ставилися перед судом, із вказівкою, які із них задоволені, а які ні, порядок виконання рішення (за умови, що така вимога ставилася перед судом), порядок розподілу судових витрат, строки набрання рішенням законної сили та порядок
його оскарження з деталізацією органів, що здійснюють перегляд рішення; у
випадку, коли допускається негайне виконання – вказівка на таке виконання,
має бути вирішене питання щодо забезпечення позову на цій стадії. На території України не заборонене законом здійснення розрахунків між сторонами в
іноземній валюті і тому передбачене стягнення коштів, у тому числі і в іноземній валюті. У такому випадку мотивувальна частина має містити розрахунки з переведенням іноземної валюти в українську за курсом, встановленим
Національним банком на день ухвалення рішення. Така вимога міститься у
п. 14 вказаної постанови Пленуму Верховного Суду. Необхідно зазначити, що
ця вимога виконується судами далеко не завжди, оскільки розрахунок надається позивачем при зверненні до суду і не завжди можливо визначити завчасно дату ухвалення остаточного рішення, і тому судами, як правило, ухвалюються у таких випадках рішення, де зазначено курс переведення іноземної
валюти в українську на день звернення до суду або ж на день уточнення позову в цій частині.
Однією із форм судових рішень є заочне рішення. Законна сила такого
рішення не відрізняється від звичайного рішення, але його форма передбачає
наявність спеціальних умов для застосування та спеціальний порядок введення в дію, що передбачає відмінний від звичайного рішення порядок перегляду
і оскарження.
Закон передбачає наявність чотирьох умов, сукупність яких надає можливість суду ухвалити заочне рішення: неявка відповідача; належне його
повідомлення; відсутність поважних причин неявки відповідача та згода пози-
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вача. Якщо у справі бере учать кілька відповідачів, то виключно неявка усіх
відповідачів є підставою для ухвалення рішення в заочній формі. Ухвалення
рішення в заочній формі є правом, а не обов’язком суду. Так, якщо позивач наполягає на ухваленні заочного рішення, а суд вважає, що для цього немає законних умов, то він відмовляє позивачеві шляхом винесення ухвали про це.
Така ухвала не підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення суду.
Необхідно також враховувати при ухваленні заочного рішення, що відсутність сторони відповідача (у тому числі і його представника) протягом усього
судового розгляду є підставою для ухвалення такої форми рішення. Відсутність сторони відповідача тільки на останньому судовому засіданні коли ухвалюється рішення, не є достатньою умовою для ухвалення заочного рішення,
оскільки відповідач був присутнім при розгляді, надавав докази і пояснення
(тобто виконував свою процесуальну роль), тому тут не може йтися про
вирішення справи на підставі наявних у справі наданих позивачем доказів).
При ухваленні заочного рішення, а також за умови відсутності у судовому
засіданні сторони відповідача, їм протягом 5 днів має бути надіслано рішення
суду у письмовій формі. Вважаємо, що це положення має поширюватися на
усіх учасників процесу. Єдиною метою звернення до суду є захист порушених,
оскаржуваних та невизнаних прав, свобод та інтересів осіб (фізичних та юридичних) і держави шляхом ухвалення судового рішення. Говорячи побутовою
мовою, результатом судового розгляду є отримання документа (акта), в якому
викладено такий результат розгляду. Саме за цей акт, який може стати правовстановлюючим документом, що підтверджує право на майно, або виконавчим
документом, який надає певний арсенал засобів впливу на зобов’язану особу
тощо, сторона сплачує судовий збір. Але тільки особи, що не були присутніми
в судовому засіданні, отримують цей акт автоматично поштовим зв’язком, тобто особи, що, як правило, зловживають своїми процесуальними правами, не
з’являючись до суду під час розгляду цивільної справи. Особа ж, яка активно
зацікавлена в отриманні результату – судового рішення та вчиняє до цього передбачені законом дії, оплатила збором отримання цього результату, змушена
нести додаткові затрати (час, витрати на дорогу) для досягнення цього результату.
З огляду на організацію роботи судових установ такий стан справ є
нерівноцінним щодо прав і обов’язків осіб у процесі. Однією із пропозицій,
яка вирішила б цю дилему, може стати звернення із заявою по закінченні розгляду цивільної справи або навіть на етапі звернення до суду із позовом про автоматичну видачу усім сторонам спору судового рішення. На нашу думку, у
будь-якому випадку рішення має виготовлюватися судом у тій кількості
примірників, скільки сторін брало участь у розгляді справи, з тим щоб кожна
зі сторін безумовно отримала засвідчений примірник судового рішення. Невиконання такої простої вимоги призводить, у тому числі, і до порушення основоположного права на захист, яке включає у себе можливість апеляційного та
касаційного перегляду судового рішення. Так, для звернення до суду касаційної інстанції касатор має надати належним чином засвідчені копії
(засвідчені саме судом) рішень суду першої інстанції та апеляційної інстанції.
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З огляду на досить стислі строки касаційного оскарження та порядок і строки
документообігу між судовими інстанціями, касатор може і не отримати необхідних для звернення до касаційної інстанції копій судових рішень. Такі випадки непоодинокі і вимагають свого вирішення з метою посилення ефективності цивільного судочинства.
Питання судового рішення в цивільному процесі не вичерпується вивченням вимог, що до нього висуваються. Окремого дослідження потребує проблема необхідності використання в судовому процесі практики ЄСЗЛ.
1. Фазикош Г. В. Судове рішення в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право». – Х., 2008. – 21 с. 2. Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалах рішень і ухвал сду першої інстанції): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – К., 2005. – 16 с. 3. Самолюк Ю. М. Судове рішення у цивільному процесі: спірні питання // Судова апеляція. – 2009. – № 1 (14). – С. 94. 4. Постанова
Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 року «Про судове рішення
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УДК 347.66.028

Л. В. КОЗЛОВСЬКА,
кандидат юридичних наук

ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: ПРОБЛЕМА СУДОВОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ПРАВА НА СПАДЩИНУ
У статті розглядаються проблеми правового оформлення права на спадщину на нерухоме майно шляхом видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину в контексті
його співвідношення із визнанням судом права власності на нерухоме майно, що входить
до складу спадщини. Визнання у судовому порядку права власності на нерухоме майно,
яке входить до складу спадщини, є найпоширенішим способом захисту порушених і оскаржуваних суб’єктивних прав спадкоємців. Обґрунтовано, що нотаріальне оформлення спадкових прав належить визначити як обов’язковий елемент механізму їх здійснення та захисту з огляду на вимоги публічної достовірності прав на нерухоме майно.
Ключові слова: спадкування; спадщина, спадкові спори, право власності на спадкове майно; нотаріальне оформлення спадкових прав.
Козловская Л. В. Правовое оформление наследственных прав на недвижимое
имущество: проблема судебного подтверждения права на наследство
В статье рассматриваются проблемы правового оформления права на наследство
недвижимого имущества, которое осуществляется путем выдачи свидетельства о
праве на наследство в его соотношении с признанием судом права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав наследства. Признание в судебном порядке
права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав наследства, явля-
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ется наиболее распространенным способом защиты нарушенных и оспариваемых прав
наследников. Обосновано, что нотариальное оформление наследственных прав следует
определять в качестве обязательного элемента механизма их осуществления и защиты, исходя из требований публичной достоверности прав на недвижимое имущество.
Ключевые слова: наследование; наследство; наследственные споры; право собственности на наследственное имущество; нотариальное оформление наследственных
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 protection 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 найактуальних проблем в судовій та нотаріальній практиці України є проблема судового підтвердження права на спадщину, а точніше визнання права власності на нерухоме майно, яке переходить у порядку спадкування. Проблемні питання захисту спадкових прав у вітчизняній юридичній
літературі розглядаються вченими, які займаються дослідженнями в галузі
спадкування: Ю. О. Заікою, І. В. Жилінковою, З. В. Ромовською, Є. О. Мічуріним, І. В. Спасибо-Фатєєвою та іншими науковцями1. Метою статті є
дослідження місця і значення правового оформлення спадкових прав у механізмі їх здійснення та захисту.
Гострота зазначеного питання зумовлена цілою низкою факторів, серед
яких застосування судом власне правових, юридичних механізмів набуття права власності на нерухоме спадкове майно відіграє важливу, проте не вирішальну роль. Соціальна значимість легітимації права власності на нерухоме майно,
зокрема того, право на яке не було оформлене за життя спадкодавця у передбаченому законом порядку, важлива з огляду на необхідність досягти визначеності щодо його належності особам, які є спадкоємцями фактичного володільця зазначеного майна.
Спори, позовні вимоги в яких мають змістом визнання права власності на
спадкове майно, є найчисленнішою категорією спорів, що виникають зі спадкових правовідносин. Йдеться головним чином про житлові будівлі, споруди,
які збудовані правопопередниками спадкоємців, однак щодо яких із тих чи
інших причин відсутні правовстановлюючі документи, що підтверджують
право власності на це майно та його державну реєстрацію.
За таких умов нотаріуси відмовляють спадкоємцям у оформленні спадкових прав шляхом видачі свідоцтва про право на спадщину, що змушує останніх
звертатись до суду із позовними вимогами про визнання права власності на
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спадкове майно, оскаржувати в судовому порядку відмову у вчиненні нотаріальних дій, звертатися з іншими вимогами про захист своїх порушених,
оскаржуваних та невизнаних прав. Це створює невиправдане додаткове навантаження на суди, тоді, як правове оформлення спадкових прав відповідно до
чинного законодавства України покладене безпосередньо на нотаріат. У зв’язку з чим постає низка проблемних питань як щодо обґрунтованості відмови
нотаріусів у вчиненні відповідних нотаріальних дій, так і щодо підтвердження
права на спадщину у судовому порядку.
Правове оформлення спадкових прав, відповідно до змісту глави 89 ЦивК
України, здійснюється у нотаріальному порядку шляхом видачі спадкоємцеві
свідоцтва про право на спадщину, що узгоджується із п. 3 ч. 1 статті 34 Закону
України «Про нотаріат»2.
Судовий захист спадкових прав передбачає як встановлення в судовому порядку окремих юридичних фактів, які входять до складу підстав спадкового
правонаступництва, так і вирішення спадкових спорів по суті.
Встановлення судом окремих фактів, що мають юридичне значення, можливе в порядку позовного та окремого провадження. Пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного Суду від 30 травня 2008 р. № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» (далі – Постанова Пленуму ВСУ № 7)3 визначено, що
справи про спадкування розглядаються судами за правилами позовного провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів,
що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права та
обов’язки інших осіб і/або за наявності інших спадкоємців та спору між ними.
Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних
фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів,
яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. У такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім’єю, постійного
проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини тощо. В абз. 3
п. 2 Постанови Пленуму ВСУ № 7 зазначено, що якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження з’ясується, що має місце спір про право,
суд на підставі частини шостої статті 235 ЦПК залишає заяву без розгляду та
роз’яснює заявникові, що він має право звернутися до суду з позовом на загальних підставах. Закріплений в Постанові Пленуму ВСУ № 7 підхід є
обґрунтованим з точки зору розмежування призначення позовного та окремого провадження і зумовлює те, що більшість справ про встановлення фактів,
що мають юридичне значення і входять до юридичного складу спадкування,
розглядається саме у порядку позовного провадження. Адже за умови наявності інших спадкоємців за законом чи за заповітом, а також територіальної
громади як вірогідного правонаступника відумерлої спадщини, встановлення
таких фактів впливає на спадкові права названих суб’єктів.
Найпоширенішим способом захисту спадкових прав у вітчизняній судовій
практиці є саме визнання права власності на спадкове майно. В більшості випадків особи звертаються до суду із позовами про визнання права власності на
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спадкове майно без попереднього звернення до нотаріусів за видачею
свідоцтва про право на спадщину. Якщо в матеріалах справи відсутня обґрунтована постанова нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії – видачі
свідоцтва про право на спадщину, слід вважати, що невизнання чи оскарження права власності на спадкове майно немає.
Належним способом захисту у випадку, якщо нотаріусом неправомірно
відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину, є оскарження неправомірних дій нотаріуса із зобов’язанням видати свідоцтво про право на спадщину відповідно до чинного законодавства, а не пред’явлення позовних вимог
про визнання права власності на спадкове майно.
Так, рішенням Іршавського районного суду від 26.01.2010 року (справа
№ 2-65/10) відмовлено в задоволенні позову Г. В. Є. про скасування постанови державного нотаріуса і визнання права власності. Рішенням апеляційного
суду Закарпатської області від 04.06.2010 року дане судове рішення змінено.
Позов Г. В. Є. в частині оскарження постанови державного нотаріуса про
відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину задоволено та визнано незаконною і скасовано постанову державного нотаріуса про відмову у видачі
свідоцтва про право на спадщину. Як встановлено апеляційним судом, наявність особи, яка має право на обов’язкову частку у спадщині, не є правовою
підставою для відмови у вчиненні нотаріальних дій, оскільки на нотаріуса покладено обов’язок визначати коло осіб, які мають право на обов’язкову частку
у спадщині, а розмір обов’язкової частки чітко встановлений законом. Що стосується позовної вимоги про визнання права власності, то вона задоволенню
не підлягає, оскільки позивач не позбавлений можливості оформити право на
спадщину в нотаріальному порядку4.
Проте у значній кількості випадків пред’явлення вимог про визнання права власності на майно, що входить до складу спадщини, спадковий спір
відсутній. Сутність спадкового спору полягає в тому, що на підставі пред’явлених сторонами вимог у резолютивній частині судового рішення за особою може визнаватись правовий статус спадкоємця за заповітом або за законом та
міститись присудження спадкового майна, якщо позивач заявляє позовні вимоги про таке присудження.
Певну специфіку мають позовні вимоги про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, задоволення яких не може вважатись вирішенням спору про право із присудженням спадкового майна, але
мотивувальна частина відповідного судового рішення, що не має обов’язкового значення, містить вказівку на правовий статус особи, яка звертається з
вимогою.
У випадках виникнення спадкового спору та підтвердження права на спадщину у судовому рішенні постає питання щодо обов’язковості нотаріального
оформлення права на спадщину. Відповідно до п. 23 Постанови Пленуму ВСУ
№ 7 за наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про
право на спадщину вимоги про визначення права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.
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Наведене положення, відображене в акті правозастосування Верховного
Суду України, є єдиною ілюстрацією спроби часткового розв’язання вищезазначеної проблеми співвідношення нотаріального та судового підтвердження
права на спадщину. Наразі ця проблема постає ще з більшою гостротою щодо
нерухомого майна, яке входить до складу спадщини. Саме у зв’язку з розвитком ринку нерухомого майна актуалізувалися деякі аспекти вказаної проблеми,
які не мали раніше настільки істотного значення.
Так, у своєму фундаментальному дослідженні проблем спадкового права і
процесу П. С. Нікітюк зазначав, що в основі розв’язання проблеми співвідношення нотаріального та судового підтвердження права на спадщину лежить завдання охорони фіскального інтересу держави5. На нашу думку, вказана проблема є складнішою і проявляється у кількох аспектах:
1. Публічна достовірність юридичних фактів набуття права на спадщину
особами, спадкові права яких підтверджені рішенням суду. Призначення нотаріальної діяльності – надання юридичним фактам публічної достовірності.
Саме виходячи з таких міркувань і потреб, необхідно забезпечити обов’язковий нотаріальний порядок оформлення спадкових прав, незалежно від наявності спору про спадщину та вирішення його по суті шляхом прийняття судового рішення.
Найефективніше публічна достовірність спадкових прав забезпечується
шляхом внесення до Спадкового реєстру відомостей про спадкові справи. Зокрема, при посвідченні правочинів спрямованих на розпорядження майном,
яке набуте в порядку спадкування, нотаріус може перевірити наявність спадкової справи за даними Спадкового реєстру.
Потрібно зазначити, що у випадках, коли особа звертається з позовними
вимогами до суду без звернення до нотаріуса, спадкова справа не заводиться.
Це може мати найрізноманітніші несприятливі наслідки, як наприклад, подальше відчуження майна на підставі рішення суду з одночасним провадженням спадкової справи за заявами інших осіб, які звернулися із заявою про
прийняття спадщини, в тому числі, і у випадках, коли рішенням суду було визначено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини для
інших спадкоємців.
Не виключається також вчинення правочинів про відчуження майна, яке
перейшло в порядку спадкування, на підставі рішення суду, що було підроблене (судова практика зі спорів про відчуження спадкового майна на підставі
підробленого судового рішення, на жаль, існує).
2. Легітимація спадкових прав на майно на підставі рішення суду.
Потрібно зазначити, що ми дотримуємося точки зору щодо правопідтверджуючого значення рішення суду в більшості спадкових спорів, адже воно ґрунтується на нормах матеріального права, які є нормативною передумовою виникнення спадкового правовідношення, та констатує наявність юридичних
фактів, що є підставою для визнання спадково-правових зв’язків між спадкодавцем та особою-спадкоємцем, і юридичний факт прийняття спадщини.
Теоретична дискусія щодо визнання за судовими рішеннями, зокрема у
спадкових спорах, правоперетворюючого характеру в загальних рисах зво-
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диться до вирішення питання, чи може судове рішення змінювати або припиняти існуюче правовідношення6. На нашу думку, у таких випадках судове
рішення виступає як юридичний факт матеріального права, що є підставою виникнення цивільних прав і обов’язків (ч. 5 статті 12 ЦивК України).
Емпіричними прикладами правоперетворюючих позовів та, відповідно, судових рішень могли б слугувати вимоги про визнання права власності на
об’єкти самочинного будівництва та об’єкти незавершеного будівництва, майнові права на які переходять у порядку спадкування. Але у цьому випадку
існує одне істотне застереження: за своєю суттю вони не пов’язані із вирішенням спору про право спадкування, якщо не поєднуються із визнанням спадково-правового статусу особи.
Здійснення державної реєстрації права на спадщину, в складі якої є нерухоме майно, на підставі рішення суду є звичайною практикою в Україні. Це зумовлено об’єктивною вимогою законодавця надавати правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке переходить у порядку спадкування і право на
яке легалізується у свідоцтві про право на спадщину.
На нашу думку, в цивільному законодавстві України закріплені правові
підстави необхідності обов’язкового підтвердження права на спадщину в нотаріальному порядку. Визнання за судовим рішенням правопідтверджуючого
характеру не виключає необхідності (обов’язку особи) звернутися за видачею
свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно (стаття 1297 ЦивК України).
Певні висновки щодо значення судового рішення у спадкових спорах для
легітимації спадкового майна можна зробити на підставі аналізу абз. 4 п. 24
Постанови Пленуму ВСУ № 7. Вказівка на обов’язок особи-спадкоємця подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини не прямо, але все ж
підтверджує необхідність нотаріального оформлення спадкових прав.
Відповідно до абз. 3 п. 211 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України (Інструкція втратила чинність на підставі наказу
Міністерства юстиції № 3306/5 від 11.11.2011 р.): «Спадкоємець, якому за
рішенням суду встановлено додатковий строк для прийняття спадщини, повинен у межах установленого судом строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідної заяви». Аналогічне положення міститься в п. 3.17 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012
№ 296/5.
3. Дотримання фіскальних інтересів держави, які забезпечуються сплатою
державного мита за видачу свідоцтва про право на спадщину (державне мито
відповідно до Декрету КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93
становить 2 неоподатковані мінімуми доходів громадян) та сплатою податку з
доходів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про податок з доходів
фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-ІV. З певною гостротою питання дотримання фіскальних інтересів держави, у зв’язку із встановленням державного
мита за видачу свідоцтва про право на спадщину в розмірі двох неоподаткованих мінімумів та існуванням цілої низки пільг при сплаті державного мита за
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видачу свідоцтва про право на спадщину, постає лише при отриманні спадщини спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня
споріднення, та отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавцянерезидента.
Таким чином, необхідність публічної достовірності та переваги нотаріальної легітимації спадкових прав мають бути покладені в основу чіткого дотримання обов’язковості нотаріального оформлення права на спадщину.
Розв’язання проблеми розмежування нотаріального та судового підтвердження права на спадщину з теоретичних позицій, лежить у площині розуміння
природи судового рішення як особливого роду юридичного факту, який інтегрує всі інші підстави виникнення прав і обов’язків, та виключного характеру
нотаріальних актів спадкового права як публічного, офіційного підтвердження
набуття суб’єктивних прав і обов’язків, які становлять спадщину. Визнання у
судовому порядку права власності на нерухоме майно, яке входить до складу
спадщини, є способом захисту суб’єктивних прав спадкоємців. Відповідно до
змісту глави 89 ЦивК України це не виключає необхідності одержання свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно у нотаріальному порядку.
В практичній площині вимоги статті 1297 ЦивК України, відповідно до
змісту якої спадкоємець, що прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, можуть бути реалізовані з урахуванням
норм цивільного проце суального законодавство щодо диспозитивності
цивільного судочинства (ст. 11 ЦПК).
Реалізація такого механізму пов’язана із проблемою значного подорожчання правового оформлення спадщини, що може стати вирішальним для малозабезпечених спадкоємців, і таким чином ситуація невизначеності щодо права
власності на спадкове майно не лише збережеться, а й поглибиться. Важлива
правова та соціальна проблема легітимації прав на нерухоме майно може бути
розв’язана лише у разі більш виваженого підходу щодо оформлення спадкових
прав у нотаріальній практиці. На нашу думку, немає, наприклад, перешкод для
видачі свідоцтва про право на спадщину на об’єкти не завершеного
будівництва, якщо таке будівництво не здійснювало ся як самочинне.
Відповідно до змісту статті 1218 ЦивК України майнові права забудовника
входять до складу спадщини, як такі, що належали спадкодавцеві і не припинилися внаслідок його смерті. Крім того, варто відшукувати інші шляхи
оформлення спадкових прав у нотаріальному порядку, якщо відсутній спір про
спадщину між спадкоємцями та іншими заінтересованими особами. Це зменшило б навантаження на суди саме в частині визнання права власності на нерухоме майно, право на яке входить до складу спадщини та сприяло послідовному втіленню закріпленого в ЦивК України підходу щодо нотаріального
оформлення спадкових прав.
1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) – Т. 12: Спадкове право / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої –
Харків: ФО-П Колісник А. А., 2009. – 544 с. – (Серія «Коментарі та аналітика»). 2. Про
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України. – 1993. – № 39. – Ст. 383. 3. Про судову практику у справах про спадкування:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6. – Ст. 17. 4. Єдиний державний реєстр судових
рішень України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. reyestr.court.gov.ua/
Review/15134885. 5. Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс
(проблемы теории и практики). – Кишинев: Штиинца, 1973. – 257 с. 6. Рожкова М. А.
Преобразовательные иски [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2001. – № 3. –
Режим доступа: www.jursites.ru/rozhkova.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ
У статті висвітлено сучасний стан правового забезпечення формування та розвитку екологічної мережі в України та у світі, представлено наукові рекомендації щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері для вирішення актуальних питань.
Ключові слова: екологічна мережа, природно-заповідний фонд, території, що особливо охороняються природне різноманіття, ландшафтне різноманіття, біорізноманіття, територіальний устрій, планування територій.
Малышева Н. Р., Олещенко В. И. Проблемы правового обеспечения формирования и развития национальной экологической сети в Украине
В статье освещено современное состояние правового обеспечения формирования и
развития экологической сети в Украине и в мире, представлено научные рекомендации
по совершенствованию правового регулирования в этой сфере для решения актуальных
вопросов.
Ключевые слова: экологическая сеть, природно-заповедный фонд, особо охраняемые территории, природное разнообразие, ландшафтное разнообразие, биоразнообразие, территориальное устройство, планирование территорий.
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 improvement 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 господарської діяльності на ландшафти та інші об’єкти
навколишнього середовища підвищує актуальність збереження природних
комплексів в усьому їх різноманітті в інтересах сталого розвитку, стійкості
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природних комплексів до антропогенного та іншого навантаження, сприятливого для людини довкілля, забезпечення умов для розвитку науки тощо.
Вирішення цього завдання забезпечується насамперед за рахунок заповідання найбільш цінних територій, а також виділення інших територій, що
особливо охороняються. Практика такої діяльності в Україні має давню
історію і сягає часів Ярослава Мудрого, «Руська правда» якого передбачала
численні правові норми, що регулювали актуальні на той час питання природокористування, зокрема й щодо режиму окремих територій.
З кінця ХІХ – початку ХХ століття така діяльність набуває все більшого поширення, створюються заповідники, заказники, пам’ятки природи, інші особливо охоронювані території, поступово формується необхідна для цього правова база. Вже наприкінці 80-х років минулого століття вітчизняними вченими
все більш активно висловлюються думки щодо необхідності територіального
поєднання територій та об’єктів, що особливо охороняються, створення для
цього відповідної правової основи1. У цей час аналогічні ідеї висловлюються
і в інших країнах, що сприяло розгортанню міжнародного співробітництва у
даній сфері2.
Із здобуттям Україною незалежності ухвалюються Закони «Про охорону
навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний
фонд» (1992), низка інших законів і кодексів щодо охорони та використання
окремих природних ресурсів, і врешті – Закон України «Про екологічну мережу» (2004), які сформували досить потужний правовий механізм забезпечення
створення та розвитку екологічної мережі як особливого об’єкту правового регулювання.
Сучасна концепція екологічної мережі базується насамперед на усвідомленні необхідності відновлення єдності природних (або мало змінених) ландшафтів для забезпечення збереження біологічного, ландшафтного та іншого
природного різноманіття, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, і таким чином створення умов для сталого розвитку територій3.
Незважаючи на визнання такої концепції в цілому як науковими, так і
політичними колами, формування цілісної екологічної мережі все ще залишається на порядку денному, виявляючи все більше проблем наукового, зокрема правового, та й організаційного характеру4.
В сучасній науковій літературі, міжнародних актах широко вживається низка термінів, які пов’язані з концепцією екологічної мережі, однак не є тотожними, що засвідчив проведений правовий аналіз. Йдеться, зокрема про «мережу середовищ існування» (Habitat Network), яка включає середовища існування чітко визначених видів рослинного і тваринного світу. Поняття «мережа
біорізноманіття» (Biodiversity Network) також вживається як у синонімічному
розумінні до поняття «екологічна мережа», так і у значенні інформаційної мережі, що пов’язана зі сферою збереження біорізноманіття.
В рамках діяльності Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» сформовано Світову мережу біосферних заповідників» (The World Network of Biosphere
Reserves), покликану сприяти збереженню природного різноманіття на глобальному рівні та розробленню наукових засад сталого розвитку.
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Органічно пов’язане з концепцією екологічної мережі поняття «Смарагдова мережа» (Emerald Network) як система територій особливого природоохоронного інтересу, формування яких здійснюється з метою реалізації положень
Бернської конвенції, яка розглядається як дієвий механізм імплементації в
Європі цілей та завдань Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття. В межах держав Європейського Союзу така система територій, що особливо охороняються, одержала назву «Натура 2000» (NATURA 2000).
Термін «зелений пояс» (Greenbelt, Greenway) здебільшого використовується для визначення природних або напівприродних ландшафтів, первинним призначенням яких є рекреаційні або захисні функції (наприклад, зелений
пояс міста). Слід зазначити, що відмінним від цього загальноприйнятого розуміння терміну «зелений пояс» є поняття «Європейський зелений пояс», яке
пов’язане з багатосторонньою загальноєвропейською ініціативою урядових та
неурядових організацій, місцевих громад, науковців, підприємців, журналістів, спрямованою на збереження малопорушених господарською
діяльністю природних комплексів колишніх прикордонних територій держав,
що належали до різних політичних та військових блоків. Ця смуга простягається від Баренцового до Чорного моря і розглядається як один з найважливіших вже реально існуючих коридорів екологічної мережі Європи.
Останнім часом все ширше вживається термін «зелена інфраструктура»
(Green Infrastructure), який поки що не має загальновизнаного тлумачення,
оскільки був сформований паралельно в різних сферах діяльності і значною
мірою може відображати технологічний та економічний аспекти формування
екологічної мережі.
Важливу роль у формуванні принципів створення системи екологічної мережі на Європейському континенті відіграла Загальноєвропейська стратегія
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, схвалена у 1995 році
на ІІІ Конференції міністрів навколишнього середовища (м.Софія, Болгарія)5.
Такі конференції проводяться в рамках процесу «Довкілля для Європи». Ключовою метою реалізації зазначеної Стратегії є сприяння синергетичній
взаємодії між сферою охорони довкілля, різними іншими галузями людської
діяльності, плануванням землекористування, сільського та міського розвитку,
які мають формуватися на основі та підтримуватися існуючими угодами, програмами та ініціативами у сфері охорони природи. При цьому особлива роль
відводиться забезпеченню участі громадськості в проце сах збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі.
Широке залучення зацікавлених сторін дозволяє забезпечити обізнаність у
даній сфері широкого кола учасників процесу і одночасно узгодити їх потреби
та бачення з цілями збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.
Закладені Загальноєвропейською стратегією збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, а також у відповідних міжнародних конвенціях та
інших документах принципи були достатньо повно реалізовані в національному законодавстві України. Так у 2000 році Законом України була затверджена
Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки, у якій були сформульовані первинні основи та
визначені першочергові заходи з формування національної екологічної мережі.
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Більш ґрунтовно та структуровано з правової точки зору засади формування національної екологічної мережі України та її розвитку були визначені у
2004 році Законом України «Про екологічну мережу України». Відповідно до
цього Закону екологічна мережа є єдиною територіальною системою, яка утворюється з метою: поліпшення умов для формування та відновлення
довкілля; підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання
цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів
міграції тварин.
За цим Законом формування екомережі має здійснюватися шляхом поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій,
які мають особливу цінність для охорони довкілля і відповідно до законів та
міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні. Законом визначено механізми забезпечення такого поєднання у процесі здійснення
відповідного проектування, врегульовано питання державного управління у цій
сфері, повноваження відповідних органів, порядок координації їх діяльності,
визначення режиму окремих територій, здійснення обліку та моніторингу територій та об’єктів екологічної мережі, а також інші важливі питання.
Разом з тим, багаторічна практика реалізації вимог цього Закону, засвідчила, що цей законодавчий акт до цього часу не спричинив очікуваний регулюючий вплив на вирішення цього важливого завдання загальнодержавного та й
міжнародного значення.
Проведене дослідження засвідчило, що в інтересах удосконалення правових засад формування та розвитку національної екологічної мережі в Україні
особливу увагу необхідно звернути на такі найбільш принципові та актуальні
питання.
Виходячи з принципів сталого розвитку, потребує уточнення наукове розуміння сутності, правового змісту самого поняття екологічної мережі, його
місця в системі теорії екологічного права, територіального устрою України,
планування територій, практиці міжнародного, насамперед транскордонного,
співробітництва України з іншими державами, виконання зобов’язань нашої
держави за міжнародними договорами.
Вважали б за доцільне розглядати екологічну мережу як цілісну територіальну систему, яка формується для забезпечення збереження ландшафтного, біотичного та іншого природного різноманіття на основі збереження
найбільш цінних в екологічному відношенні територій у поєднанні з інтересами забезпечення сприятливого для життя і здоров’я людини довкілля, досягнення цілей сталого розвитку шляхом гармонійного узгодження економічних,
соціальних, екологічних, гуманітарних та інших інтересів суспільства.
Для надання наукової обґрунтованості, єдності та узгодженості законотворчим та організаційно-правовим, науковим та іншим діям необхідно посилити стратегічність у плануванні розвитку насамперед ключових територій
екомережі в Україні, розробити та затвердити сучасний стратегічний документ
довгострокового характеру, яким могла б стати загальнодержавна програма
розвитку системи природних територій та об’єктів, що підлягають особливій
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охороні. Адже термін дії раніше діючої програми щодо перспективного розвитку заповідної справи, затвердженої постановою Верховної Ради України
від 22 вересня 1994 року № 177/94-ВР давно закінчився, а вже згадана Загальнодержавна програми формування національної екологічної мережі України
не охоплює усі пов’язані з цією сферою питання, а термін її дії також
закінчується ближчим часом.
Сталість системи природоохоронних територій значною мірою залежить
від вдосконалення економічних, фінансово-правових механізмів регулювання
розвитку насамперед ключових територій екологічної мережі, обсягів і
стабільності фінансування. Звертає на себе увагу хронічна недостатність
фінансування насамперед найбільш цінних з екологічної точки зору територій,
зокрема, природних та біосферних заповідників, національних природних
парків, обмеженість їх можливостей не лише на одержання належного фінансування з державного бюджету, а й на додаткове залучення коштів за рахунок
надання відповідних послуг, з інших джерел, перелік яких має бути суттєво
розширений; зазначеним державним установами слід надати можливість
вільно розпоряджатись фінансовими ресурсами, одержаними ними додатково
до бюджетних асигнувань.
Необхідно детально скорегувати й порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земельних ділянок або землекористувачам, а також органам місцевого самоврядування у зв’язку з вилученням земельних ділянок для
створення та розширення природних територій, що особливо охороняються,
при резервуванні земель для створення і розширення таких територій, включенні їх до складу екологічної мережі, а також запровадженні відповідних обмежень господарської діяльності.
З використанням сучасних геоінформаційних технологій, відповідних
технічних та програмних засобів має бути забезпечено ведення державного
кадастру, інших систем обліку природних територій, що особливо охороняються, об’єктів державного природно-заповідного фонду, екологічної мережі,
забезпечено загальнодоступність відповідних даних, вдосконалено відповідні
порядки та методики.
Проведений аналіз засвідчив, що практика розроблення схем екологічної
мережі окремих регіонів значною мірою не узгоджується з вимогами чинного
Закону. Режим особливої охорони фактично поширюється лише на території
екомережі, які вже особливо охороняються за законодавством України про
природно-заповідний фонд, водним, земельним, фауністичним, флористичним, лісовим законодавством.
Має бути суттєво удосконалена нормативно-методична основа проектування екологічної мережі. При цьому доцільно передбачити розроблення та затвердження нормативів для проектування структурних елементів екологічної
мережі в умовах різних природних зон та регіонів з урахуванням рівня антропогенної зміненості територій та інших факторів.
Законодавчо слід чіткіше врегулювати питання щодо режиму сполучних та
відновлюваних територій з тим, щоб вони змогли реально виконувати покладені на них функції.
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З точки зору загальної теорії права не можна визнати також виправданою
ситуацію, за якої статус земель в межах територій та об’єктів, що входять до
складу екологічної мережі, фактично визначається екологічним законодавством і лише відсилочно врегульований земельним законодавством. Вважаємо,
що з метою забезпечення системного розвитку вітчизняного законодавства, недопущення колізій між нормами різних актів законодавства, уникнення дублювання, виникнення інших проблем питання режиму таких земель мають бути
належно врегульовані у Земельному кодексі України. Слід впорядкувати й питання щодо порядку зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного
фонду, насамперед загальнодержавного значення, оскільки стаття 150 Земельного кодексу неправомірно поєднує часом неспівставні інтереси розвитку
сільськогосподарського виробництва та збереження довкілля, цінних природних комплексів та інших об’єктів. Наукові засади регулювання питань визначення та використання сполучних, відновлюваних, транскордонних елементів
екологічної мережі, насамперед природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків, відповідних коридорів створюють умови для
підвищення ефективності формування екологічної мережі в Україні, планування територій.
Проаналізований досвід правового регулювання щодо екологічної мережі
за законодавством Європейського Союзу, окремих держав, рекомендацій
міжнародних організацій, інших міжнародних документів, практики їх застосування засвідчив значною мірою спорідненість проблем формування екологічної мережі в Україні та інших державах, що створює умови для дальшого розвитку міжнародного співробітництва, розширення використання в Україні зарубіжного досвіду, а також для популяризації у світі вітчизняного
досвіду, зокрема щодо спеціального регулювання питань формування екологічної мережі на рівні закону.
Особливо актуальним є створення правових механізмів інтеграції чинників
формування екологічної мережі як важливого елементу системи територіального устрою держави, при прийнятті управлінських рішень для більш
повного узгодження розвитку екологічної мережі з територіальною організацією економічної діяльності, насамперед щодо формування транспортних
коридорів, пріоритетних напрямів господарської діяльності на відповідних територіях.
Для ефективного впровадження вимог законодавства щодо екологічної мережі слід удосконалити організаційний механізм та процедури забезпечення
розвитку відповідної територіальної структури на основі поетапного планувального процесу на рівні адміністративних районів, областей та в процесі
розроблення зведеної схеми для України як складової частини Генеральної
схеми планування території України.
З метою забезпечення стабільності екологічної мережі, послідовності при
її формуванні потребують узгодження вимоги щодо розвитку екологічної мережі з принципами та конкретними нормами цивільного, господарського, земельного та іншого природоресурсного законодавства, системою оподаткування, бюджетного регулювання. Зниженню рівня конфліктності інтересів, супе-
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речності, залученню додаткових коштів та інших ресурсів для розвитку екологічної мережі сприяло б запровадження у цій сфері відповідних механізми
публічно-приватного партнерства, зміст якого, сфери його застосування в Україні законодавством пропонується суттєво розширити.
Як правило, в основі багатьох суперечностей, які яскраво виявляються і у
процесі формування та розвитку екологічної мережі, лежить конкуренція між
загальнодержавними, регіональними, місцевими інтересами, інтересами окремих громадян. Ситуацію ще більш посилюють недостатня врегульованість земельних відносин щодо територій, які особливо охороняються, а також
відсутність чіткого розмежування земель державної та комунальної власності
(незважаючи на наявність відповідного закону).
Формування екологічної мережі має здійснюватися за результатами детального аналізу таких інтересів, особливостей конкретної території, визначення її
цінності для цілей збереження ландшафтного, біотичного та іншого різноманіття, оцінки її здатності виконувати визначені законом функції одного зі
структурних елементів екологічної мережі, встановлення та затвердження
чітко визначеного режиму природокористування. Відповідно і підрахунок
площі національної екологічної мережі має виконуватися лише за затвердженими відповідними проектами, землевпорядною документацією з винесенням
в натуру рішень, передбачених схемами формування екологічної мережі.
Розроблення відповідного методичного забезпечення має врахувати накопичений досвід у рамках виконання численних науково-дослідних робіт з цієї
тематики в різноманітних установах України, міжнародні рекомендації та
досвід, вимоги міжнародних угод, стороною яких є Україна. Для цілей розроблення методики необхідно виконати відповідний аналіз і розробити наукові рекомендації щодо критеріїв та порядку включення земель різних категорій до
складу елементів екологічної мережі, передбачивши обов’язковість врахування статусу земель та структури екологічної мережі в матеріалах землевпорядної документації.
За результатами виконаного дослідження з урахуванням вищезазначених
найбільш принципових позицій підготовлено монографію, яка ближчим часом
має вийти з друку, а також пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, спрямовані на забезпечення реалізації в Україні завдань зі створення
екологічної мережі як невід’ємної складової її загальноєвропейської системи.
1. Справочник по заповедному делу. – К. «Урожай», 1988. – С. 168. 2. Реймерс Н.Ф.,
Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. – 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 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт ініціативи. –
Режим доступу: http://www.eeconet.org/eeconet. 5. Всеєвропейська стратегія збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_711.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОБ’ЄКТІВ
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
У статті аналізується правовий режим рідкісних та зникаючих видів тварин та
рослин в Україні, що є об’єктами Червоної книги України. Визначаються характеристики цих об’єктів як таких, що мають екологічну, економічну, наукову, культурну та
соціальну цінність, є унікальними, неповторними і невідтворюваними природними ресурсами. Розглядаються особливості права власності та права користування цими
природними об’єктами. Досліджуються деякі заходи, що застосовуються з метою забезпечення їх охорони, а також окремі аспекти юридичної відповідальності. Актуальність даного дослідження зумовлена визнанням цінності природних ресурсів для
існування людства та тяжких наслідків втрати біологічного різноманіття для теперішнього та майбутнього поколінь.
Ключові слова: рідкісні види тварин та рослин, зникаючі види тварин та рослин,
Червона книга України.
Черноус О. В. Некоторые аспекты правового режима объектов Красной книги
Украины
В статье анализируется правовой режим редких и исчезающих видов растений и
животных в Украине, являющихся объектами Красной книги Украины. Определяются
характеристики этих объектов, как имеющих экологическую, экономическую, научную,
культурную и социальную ценность, являющихся уникальными, неповторимыми и невозобновляемыми природными ресурсами. Рассматриваются особенности права собственности и права пользования данными природными объектами. Исследуются некоторые мероприятия, применяемые с целью обеспечения их охраны, а также отдельные
аспекты юридической ответственности. Актуальность данного исследования обусловлена ценностью природных ресурсов для существования человечества и серьезными
последствиями потери биологического разнообразия для настоящего и будущих поколений.
Ключевые слова: редкие виды животных и растений, исчезающие виды животных
и растений, Красная книга Украины.
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 reproducibility. 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 consequences of biological diversity loss both for present and future generations.
Key words: Rare Species, Threatened Species, Red Book of Ukraine.

Об’єкти тваринного і рослинного світу є невід’ємним елементом сталого
розвитку, глобальні стратегії дій щодо якого були визначені у Конвенції про
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охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 р.1 Стратегією цих дій
було визначено три основні цілі: збереження біологічного різноманіття (далі –
біорізноманіття), стале використання його компонентів, спільне одержання на
справедливій і рівній основі вигод, пов’язаних із використанням генетичних
ресурсів. Дані цілі закладені в основу сучасної екологічної політики на всіх
рівнях виконання положень міжнародних конвенцій та договорів. Так, щодо
збереження біологічного різноманіття у статті 2 Закону України «Про Червону
книгу України» № 3055-III вiд 7 лютого 2002 р.2 закріплено, що: «Важливим
завданням сучасного суспільства є попередження зникнення таких видів із
природи, забезпечення збереження їх генофонду».
В процесі вирішення питання про збереження видового різноманіття тварин і рослин першочергової уваги потребують найвразливіші біологічні види,
а саме види тварин і рослин, які є рідкісними в силу природних особливостей
або які опинилися під загрозою зникнення в результаті прямого чи опосередкованого впливу людської діяльності. Їх збереження має велике значення для
підтримання екологічної рівноваги в природі, задоволення потреб суспільства
і формування моральних цінностей. Зокрема, слід погодитися з висновком
Д. П. Дічюте про наявність п’яти головних аргументів на користь
невідкладного розв’язання проблеми збереження рідкісних та зникаючих
видів тварин і рослин – екологічного, економічного, наукового, етичного та
естетичного3. На розвиток даної концепції у сфері охорони дикої фауни
В. П. Тихий, з урахуванням праць С. С. Константініді та В. В. Петрова, визначив вищезазначені аргументи як аспекти соціальної цінності дикої фауни та
скоротив їх до трьох основних груп: екологічний, економічний та науковокультурний аспекти. На нашу думку, істотної різниці у значенні, змісті кожного з аргументів Д. П. Дічюте та аспектів соціальної цінності дикої фауни
В. П. Тихого немає. Крім того, згадані аспекти соціальної цінності можуть бути застосовані і до об’єктів рослинного світу у ширшому значенні. Слід погодитися із висновком В. П. Тихого, що зазначені аспекти соціальної цінності дикої фауни (а також об’єктів рослинного світу – О. Ч.) обумовлюють різні напрями людської діяльності, пов’язаної з експлуатацією (використанням)
об’єктів тваринного світу (та рослинного світу – О. Ч.) для задоволення матеріальних та духовних потреб, їх охороною та відтворенням4.
Отже, екологічні, економічні, наукові, культурні та соціальні цінності
рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин, їх невідтворюваність, а також
тенденції розвитку міжнародно-правових заходів з охорони біологічного
різноманіття в національному законодавстві України та їх відповідність культурному й політичному розвиткові нашого суспільства зумовлюють актуальність даної теми. Окремі аспекти даного питання досліджувались у працях
А. П. Гетьмана, Д. П. Дічюте, А. Б. Іскоян, І. І. Каракаша, Н. Р. Малишевої,
В. Л. Мунтяна, В. В. Петрова, В. К. Попова, П. В. Тихого, Ю. С. Шемшученка
та інших. При цьому слід визнати відсутність грунтовного дослідження правового режиму об’єктів Червоної книги України, яке відповідало б сучасному
рівню розвитку українського суспільства.
Забезпечення особливої охорони рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин і рослин, які зустрічаються в природних
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умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, здійснюється шляхом їх
занесення до Червоної книги України5 (далі – об’єкти Червоної книги України). Дані природні об’єкти набувають особливого правового статусу і їх правовий режим відрізняється від звичайного режиму об’єктів тваринного світу
та об’єктів рослинного світу.
Червона книга України є офіційним державним документом, зміст якої
визначається ч. 1 статті 3 Закону України «Про Червону книгу України».
Рідкісні та зникаючі види тварин і рослин, що занесені до Червоної книги, є
унікальними, неповторними та невідтворюваними природними ресурсами. Через ці характеристики вони визначаються «своєрідними пам’ятками живої
природи»6 та визнаються частиною Всесвітньої природної спадщини людства.
А Червона книга, за словами Н. Р. Малишевої, визнається одним з кадастрів
природних об’єктів, що ведуться в Україні7.
З огляду на вищевикладене, можна згадати слова Д. П. Дічюте, що об’єкти
тваринного й рослинного світу формально визнаються об’єктами Червоної
книги з огляду на їх характеристику як рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, чи мешкають (зростають) на обмежених територіях, чи
пристосовані до життя лише у спеціальних умовах, або чисельність та ареал
яких мають стійку тенденцію до скорочення під прямим чи опосередкованим
впливом людської діяльності8. На сьогоднішній день таке визначення об’єктів
Червоної книги зазнало змін. Зокрема, спірним є питання про визнання
об’єктами Червоної книги видів, що «мешкають (зростають) на обмежених
територіях чи пристосовані до життя лише у спеціальних умовах». На додаток
до цього слід зазначити, що вітчизняне законодавство пішло по шляху визнання об’єктами Червоної книги тих видів, що «постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах». Таке визначення об’єктів Червоної
книги є логічним з огляду на характеристику об’єктів екологічного права як таких, що мають зв’язок з природою. У зв’язку із цим до спірних належить і питання про те, чи є «об’єкт, пристосований до життя у спеціальних умовах»,
об’єктом Червоної книги, а чи він є об’єктом колекціонування.
Об’єкти тваринного та рослинного світу, занесені до Червоної книги, мають загальні ознаки тварин і рослин з певними особливостями, зумовленими
правовим режимом Червоної книги (див., наприклад, статтю 3 Закону України
«Про рослинний світ» № 591-ХІV від 9 квітня 1999 р.9, ч. 1 статті 3 Закону України «Про тваринний світ» №2894-ІІІ від 13 грудня 2001 р.10). Зокрема, такі
їхні додаткові риси, як рідкісність та перебування під загрозою зникнення, є
підставою для визнання їх об’єктами Червоної книги України. В той же час частини диких тварин (роги, шкіра тощо) та продукти їх життєдіяльності (мед,
віск тощо), які визнаються об’єктами тваринного світу та на які поширюється
дія Закону України «Про тваринний світ», не визнаються об’єктами Червоної
книги України. В той же час вони відіграють важливу роль у дотриманні правового режиму Червоної книги України. Це зумовлено особливостями використання об’єктів Червоної книги, в тому числі продуктів їх життєдіяльності, що
можуть бути доказами правопорушень у даній сфері.
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Охорони потребують також об’єкти тваринного і рослинного світу, які не
входять до кола об’єктів Червоної книги й не розглядаються як такі, що можуть бути занесені до неї. Це пояснюється необхідністю підтримання екологічної рівноваги в природі та природним ланцюгом харчування. Таким чином, доцільним є застосування також інших заходів щодо охорони екосистеми
в цілому та у комплексі із заходами, передбаченими щодо охорони об’єктів
Червоної книги України.
Залежно від стану і ступеня загрози зникнення виділяють сім категорій
об’єктів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України: зниклі, зниклі в природі, зникаючі, вразливі, рідкісні, неоцінені, недостатньо відомі. Цей перелік категорій не є вичерпним, оскільки Національною
комісією з питань Червоної книги України, згідно з ч. 2 статті 13 Закону України «Про Червону книгу України», може бути внесено пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України. При цьому слід зазначити, що розширення категорій даних об’єктів не означає покращення якості застосування заходів щодо їх охорони і має відповідати Переліку категорій та критеріїв Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Дані види тварин і рослин є предметом спеціальної охорони по всій території України, незалежно від групи, до
якої вони віднесені у Червоній книзі України. Національне законодавство України встановлює також заборону їх спеціального використання (колекціонування, збирання, мисливство, вилов та інше) або зміну умов їх мешкання. Таким чином, об’єкти Червоної книги України мають спеціальний правовий статус, що ґрунтується, перш за все, на забезпеченні їх охорони державою.
Частина 2 статті 12 Закону України «Про Червону книгу України» визначає
перелік відомостей про об’єкти Червоної книги України, які підлягають
закріпленню в даному документі. Форма подання цих відомостей до Червоної
книги України визначається Національною комісією з питань Червоної книги
України. На жаль, не всі вищезазначені дані визначаються у Червоній книзі України. Так, серед «дискусійних» відомостей є заходи з охорони біологічного
виду та вимоги щодо режиму збереження популяцій. Наприклад, при опису
лишайнику Рочела водоростеподібна відсутні графи з описом вимог щодо режиму збереження популяцій, відомостей про його розмноження або розведення у спеціально створених умовах11.
Офіційне видання та розповсюдження Червоної книги України, згідно з ч. 6
статті 12 Закону України «Про Червону книгу України», забезпечує Кабінет
Міністрів України не рідше одного разу на 10 років. З 1980 р. відбулося три
видання Червоної книги України приблизно через однаковий проміжок часу.
Хоча метою видання цих книг є гарантування та забезпечення охорони рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин, спостерігається збільшення їх
кількості в наступних виданнях Червоної книги України, порівняно з попередніми виданнями. Отже, протягом останніх тридцяти років існують фактори, які є перепоною у досягненні успіху в природоохоронній справі в Україні.
Серед цих факторів можна назвати: розвиток інфраструктури та урбанізацію,
забруднення, використання природних ресурсів понад дозволені норми та вис-
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наження диких видів тварин і рослин, фрагментація та руйнування ландшафту в результаті господарської діяльності, впровадження чужорідних біологічних видів (наприклад генетично модифікованих організмів), генетичне забруднення, зміна клімату та інше.
Дискусійними є питання про право власності на об’єкти Червоної книги
України і право використання цих об’єктів. Частина 1 статті 5 Закону України
«Про Червону книгу України» визначила, що об’єкти Червоної книги України
належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і підлягають
особливій охороні на всій території України, у межах її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони. Дані природні ресурси,
згідно зі статтею 13 Конституції України, є об’єктами права власності Українського народу. Разом з тим у чинному законодавстві України закріплено право
державної та комунальної власності на об’єкти Червоної книги України (див.,
зокрема, статтю 6 Закону України «Про Червону книгу України»). З урахуванням положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, від 3 березня 1973 р. (СІТЕС)12
набули розвитку також норми про право приватної власності на дані об’єкти13.
Зважаючи на охоронний режим об’єктів Червоної книги України, логічним
є висновок, що виконання суб’єктом повноважень власника не повинно завдавати шкоди такому об’єктові. Зокрема, у ч. 2 статті 5 Закону України «Про Червону книгу України» було визначено, що у передбаченому законом порядку
права власників об’єктів Червоної книги України можуть бути обмежені в
інтересах охорони цих об’єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян. Разом з тим у статті 54 Закону України «Про тваринний
світ» було встановлено, що з метою забезпечення екосистемного підходу до
охорони навколишнього середовища та в інтересах охорони, раціонального використання й відтворення тваринного світу права власників і користувачів
землі, лісів, водних об’єктів та інших природних ресурсів можуть бути обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов’язки згідно із законом. Щодо об’єктів рослинного світу така норма відсутня, але на практиці дані
питання регулюються через правовий режим об’єктів Червоної книги України.
Не менш актуальним питанням в юридичній науці, поряд з обмеженням
права приватної власності, є його припинення. Воно передбачається в законодавстві про тваринний світ (зокрема, у статті 8 Закону України «Про тваринний світ») і застосовується до об’єктів Червоної книги України в загальному
порядку. Щодо об’єктів рослинного світу такі заходи ускладнюються природними характеристиками самого об’єкта. Припинення права приватної власності тягне за собою передачу цього об’єкта державі. Доки об’єкт рослинного
світу пов’язаний з навколишнім середовищем (зокрема ґрунтом), він є
об’єктом екологічного права. В іншому випадку він переходить до категорії
об’єктів цивільного права14. А припинення права власності на природний комплекс, де знаходиться даний об’єкт рослинного світу, занесений до Червоної
книги України, може призвести до порушення цивільно-правового принципу
непорушності права власності. Таким чином, вирішення питання про припинення права приватної власності на об’єкти тваринного світу, занесені до Чер-
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воної книги України, технічно і юридично більш можливі, аніж такі самі дії
щодо об’єктів рослинного світу.
Іншим важливим питанням у даній сфері екологічних правовідносин є використання об’єктів Червоної книги України. При цьому слід зазначити, що
правове регулювання загального використання природних об’єктів, занесених
до Червоної книги України, не встановлене з огляду на специфіку правового
режиму цих об’єктів як таких. Загальне використання об’єктів тваринного
світу та об’єктів рослинного світу, визначене у Законах України «Про охорону
навколишнього природного середовища України», «Про тваринний світ» та
«Про рослинний світ», за своїм змістом відповідає загальним положенням використання об’єктів Червоної книги України. Відмінність полягає в тому, що
окремі об’єкти Червоної книги підлягають особливій охороні і за їх пошкодження, знищення встановлено підвищені норми юридичної відповідальності.
На відміну від звичайних об’єктів тваринного і рослинного світу, спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України з метою отримання прибутку, згідно з ч. 2 статті 19 Закону України «Про Червону
книгу України», забороняється. Як виняток, у даній статті встановлюється, що
спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України здійснюється лише у наукових і селекційних цілях, а також для відтворення популяцій за умови отримання дозволу Мінприроди України на підставі
рішення Національної комісії з питань Червоної книги України. Види дозволів,
отримання яких є обов’язковим для користування об’єктами Червоної книги
України, визначаються у п. 22, 23, 51, 68 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який є додатком до Закону України
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» № 3392-VI від 19 травня 2011 р.15 На підтримання цього положення ч. 2
статті 34 Закону України «Про тваринний світ» закріплює обов’язок користувачів об’єктами тваринного світу, які здійснюють ведення мисливського та
рибного господарства в межах закріпленої території, дотримуватися режиму
охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і до переліків
видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
У ч. 4 статті 5, ч. 4 статті 33 Закону України «Про тваринний світ» встановлюється, що права підприємств, установ, організацій та громадян щодо використання об’єктів тваринного світу можуть бути обмежені відповідно до закону. Наприклад, забороняється спеціальне використання (вилучення з природного середовища існування) з будь-якою метою, крім випадків збирання з
науково-дослідною метою рештків загиблих дельфінів, видів китоподібних, занесених до Червоної книги України: білобочки (Delphinus delphis), афаліни
(Tursiops truncatus), дельфіна звичайного (Delphinus delphis), та морської свині
звичайної (Phocoena phocoena)16.
Залежно від ступеня суспільної небезпеки порушення норм законодавства
про Червону книгу України та особи порушника, винні особи притягаються до
адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Перелік
правопорушень у цій сфері визначений у статті 20 Закону України «Про Чер-
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вону книгу України». У випадках заподіяння матеріальної шкоди, завданої незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням об’єктів Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування (зростання), винні особи
несуть майнову відповідальність. Розмір компенсації за незаконне добування,
знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до
Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) і методика її розрахунку, відповідно до ч. 4 статті 20 Закону України «Про Червону книгу України», встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Так, в Україні діє Постанова Кабінету Міністрів України
«Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам
тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України» від 1 червня 1993 р.
№ 39917. З огляду на дату прийняття та останню дату внесення змін до цього
документа (16.03.1999) та з урахуванням змін, що відбулися в економічному та
соціальному розвитку нашої держави за останні тринадцять років такі розміри
компенсації є, звичайно, застарілими. Вони не відповідають реальній ситуації
в державі і потребують невідкладного перегляду.
З огляду на сказане вище можна зробити висновок, що об’єкти Червоної
книги України мають загальні ознаки об’єктів тваринного світу та об’єктів
рослинного світу, визначені у чинному законодавству України. Це впливає на
правове регулювання права власності і користування цим об’єктами. Так, з огляду на різницю в природних характеристиках тварин і рослин вирішення питань про припинення права приватної власності на об’єкти тваринного світу,
занесені до Червоної книги України, технічно і юридично є більш можливим,
аніж такі самі дії щодо об’єктів рослинного світу. В той же час з моменту внесення до Червоної книги дані об’єкти набувають особливого охоронного статусу і їх правовий режим відрізняється від звичайного режиму об’єктів тваринного світу та об’єктів рослинного світу. Дані види тварин і рослин є предметом спеціальної охорони по всій території України, незалежно від групи, до
якої вони віднесені у Червоній книзі України. Разом з тим природоохоронні заходи мають застосовуватися щодо охорони екосистеми в цілому та у комплексі
із заходами, передбаченими щодо охорони об’єктів Червоної книги з метою
підтримання екологічної рівноваги в природі в цілому. Правовий режим
об’єктів Червоної книги України є комплексною правовою категорією, що потребує дослідження з урахуванням досягнень сучасної юридичної науки і
природничих наук про життя, рівня розвитку суспільства та тенденцій розвитку екологічних відносин на міжнародному рівні.
1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 5 червня 1992 року (Ріо-деЖанейро), ратифікована Законом України № 257/94-ВР від 29 листопада 1994 року // Голос України. – 1994. – 9 груд. 2. Закон України “Про Червону книгу України” № 3055III вiд 7 лютого 2002 року (зі змінами) // ВВР України. – 2002. – № 30. – Ст. 201. 3. Дичюте Д. П. Правовая охрана редких и исчезающих видов животных и растений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 9. 4. Тихий П. В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
Харків, 2000. – С. 1–2. 5. Частина 1 статті 30 Закону України «Про рослинний світ», ч. 1,
2 статті 44 Закону України «Про тваринний світ». 6. Петров В. В. Экологическое право
России: учебник для вузов. – М.: БЕК, 1995. – С. 482. 7. Малишева Н. Р. Види тварин і
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рослин, занесені до Червоної книги України // Екологічне право України. Академічний
курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. – С. 667.
8. Дичюте Д. П. Правовая охрана редких и исчезающих видов животных и растений… –
С. 5. 9. Закон України «Про рослинний світ» № 591-ХІV від 9 квітня 1999 року (зі змінами) // ВВР України. – 1999. – № 22–23. – Ст. 198. 10. Закон України “Про тваринний
світ” № 2894-ІІІ від 13 грудня 2001 року (зі змінами) // ВВР України. – 2002. – № 14. –
Ст. 97. 11. Червона книга України [Електронний ресурс] // Веб-сайт Мінприроди України. – Режим доступу: http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php?lang=ukr&
kingdom=2&class=15&ordo=76&fam=278&num=1504. 12. Конвенція про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 3 березня 1973 року, ратифікована Законом України №662-XIV від 14 травня 1999 року //
Урядовий кур’єр. – 1999. – 3 червня. 13. Частина 1 статті 7 Закону України «Про Червону книгу України», ч. 2 статті 7 Закону України «Про тваринний світ», п. 6.2. Порядку
утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в
напіввільних умовах, затвердженого Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України № 429 від 30 вересня 2010 року // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 2. – Ст. 128. 14. Щуплецова Ю. И. Правовая охрана зеленых насаждений в городах: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 13–14. 15. Пункти 22, 23, 51,
68 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, додаток до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» №3392-VI від 19 травня 2011 року (зі змінами) // Голос України. –
2011. – № 107; п. 38 Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 725 від 25 серпня
2010 року // Урядовий кур’єр. – 2010. — № 157; ч. 1, 2 статті 45 Закону України «Про
тваринний світ». 16. Пункт 1 Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України «Про введення тимчасового обмеження на спеціальне використання китоподібних Чорного та Азовського морів» № 165 від 31 березня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 33. – Ст. 1127; п. 1 Наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України «Про тимчасову заборону спеціального використання китоподібних Чорного та Азовського морів» № 328 від 20 вересня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011. – № 79. – Ст. 2929. 17. Постанова Кабінету Міністрів України
«Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і
рослин, занесеним до Червоної книги України» № 399 від 01.06.1993 р.(зі змінами)
[Електронний ре сурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим до ступу:
www.rada.gov.ua.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КУРОРТНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ТЕРИТОРІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
У статті розглядаються питання, пов’язані з правовим статусом курортних і
лікувально-оздоровчих території. Автор досліджує вказані території у якості складових елементів Національної екологічної мережі України. У статті також розкрито
особливості правового статусу курортних і лікувально-оздоровчих території за законодавстком України, визначено їхні загальні та спільні риси.
Ключові слова: курортні та лікувально-оздоровчі території; правовий статус;
Національна екологічна мережа України.
Федоровская О.Б. Правовой статус курортных и лечебно-оздоровительных территорий в законодательстве Украины.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым статусом курортных
и лечебно-оздоровительных территорий. Автор исследует данные территории как составные элементы Национальной экологической сети Украины. В статье также раскрыты особенности правового статуса курортных и лечебно-оздоровительных территорий согласно законодательству Украины, определены их общие и отличительные
черты.
Ключевые слова: курортные и лечебно-оздоровительные территории; правовой
статус; Национальная экологическая сеть Украины.
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.
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of Ukraine.

Курортні та лікувально-оздоровчі території мають особливий правовий
статус, що неодноразово досліджувався у працях таких вітчизняних вчених, як
Н.Р. Малишева, В.І. Андрейцев, І.І. Каракаш, та багатьох інших. Найбільш
цікавим у даному випадку є співставлення правового статусу вказаних територій та аналіз, який проводять дослідники. З огляду на різноманітність
підходів до даної проблематики (про які йтиме мова нижче), дана тема є
досить цікавою для її подальшої наукової розробки. Актуальність вивчення
правового статусу курортних та лікувально-оздоровчих територій у законодавстві України підкреслюється тим, що вказані території є складовими елементами Націнальної екологічної мережі України, що постійно знаходиться в
процесі розвитку.
Правовий статус курортних та лікувально-оздоровчих територій України
закріплений у Законі України «Про охорону навколишнього природного сере-
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довища» 1991 року. Згідно зі ст. 62 цього закону, курортними та лікувально-оздоровчими зонами є території, що мають виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування й
оздоровлення людей. З метою охорони природних якостей та лікувальних факторів курортних зон, запобігання їх псуванню, забрудненню і виснаженню
встановлюються округи їх санітарної охорони. Забезпечення особливої правової охорони курортних та лікувально-оздоровчих територій здійснюється шляхом заборони діяльності, що суперечить їх цільовому призначенню або може
негативно впливати на лікувальні якості і санітарний стан вказаних територій.
Саме з прийняттям цього закону відбулось закріплення особливого правового статусу курортних та лікувально-оздоровчих територій як таких, що
підлягають особливій охороні з боку екологічного законодавства. Водночас
слід зазначити, що у нормах цього закону не були детально врегульовані
відповідні відносини, і з’явилася необхідність у прийнятті спеціальних законодавчих актів – у 2000 році було прийнято Закон України «Про курорти». У цьому новому законі було досить детально регламентовано усі питання щодо правового статусу, режиму охорони, організації функціонального зонування курортних територій, управління ними, виявлення та обліку природних лікувальних ресурсів, а також забезпечення їх раціонального видобутку.
Лікувально-оздоровча місцевість – це природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер,
кліматичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань (ст. 1 Закону України «Про курорти»).
Відповідно до п.п. г) та д) ст. 5 Закону України «Про екологічну мережу України» землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами та землі рекреаційного призначення, що використовуються для організації масового відпочинку населення та туризму, а також проведення спортивних заходів, є складовими структурними елементами Національної екологічної мережі України [1].
Охорона земель оздоровчого призначення здійснюється шляхом законодавчого обмеження певних видів діяльності, зокрема, на землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, що суперечить їх цільовому призначенню
або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.
На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються
округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони. У межах округу
санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняються передача земельних
ділянок у власність і надання у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам для діяльності, несумісної з охороною природних
лікувальних властивостей і відпочинком населення. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
Відповідно до ст. 49 Земельного кодексу України, землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
З метою захисту цих територій та розташованих на них природних ресурсів,
встановлено спеціальні обмеження певних видів діяльності. Так, відповідно до
ст. 48 Земельного кодексу України, на землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, що суперечить їх цільовому призначенню або може нега-
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тивно вплинути на природні лікувальні властивості цього виду земель. Правовий механізм здійснення такої охорони полягає у встановленні на територіях
лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняються передача земельних ділянок у власність і надання у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам для діяльності,
несумісної з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення [2].
Курорт – це освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі
та споруди з об’єктами інфраструктури, що використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні (ст. 1 Закону України «Про курорти»).
Цілий ряд норм у вітчизняному законодавстві, зокрема ст. 62 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 27, 28 Закону України «Про курорти» та ч. 2 ст. 48 Земельного кодексу України передбачають, що в межах курорту встановлюється округ санітарної (гірничосанітарної) охорони, зовнішній контур якого збігається з межею курорту з метою збереження природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, запобігання їх забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню. На
території такого округу забороняються усі види робіт, що можуть призвести до
забруднення ґрунту, повітря, води, завдають шкоди лісу, іншим зеленим насадженням, сприяють розвитку ерозійних процесів і негативно впливають на
природні лікувальні ресурси, санітарний та екологічний стан природних територій курортів.
Правовий статус, охоронний режим, організацію функціонального зонування курортів та управління ними детально регламентовано у Законі України
«Про курорти» 2000 р. Цей нормативно-правовий акт також регулює питання
виявлення та обліку природних лікувальних ре сурсів, забезпечення їх
раціонального видобутку, використання й охорони.
В основу класифікації курортів покладено характер їх природних лікувальних властивостей. Згідно зі ст. 4 Закону України «Про курорти», за характером
природних лікувальних ресурсів курорти поділяються на курорти загального
призначення та спеціалізовані курорти для лікування конкретних захворювань. До курортів державного значення належать природні території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси (ресурси, які
рідко трапляються на території України, мають обмежене поширення або невеликі запаси у родовищах та є особливо сприятливими і ефективними), і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. До курортів місцевого значення відносяться природні території,
що мають загальнопоширені природні лікувальні ресурси (ті, які трапляються
в різних регіонах України у значній кількості) і використовуються з метою
лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
Для курортів, що використовують родовища корисних копалин, які належать до природних лікувальних ресурсів (підземні мінеральні води, лікувальні
грязі тощо), встановлюються округи гірничо-санітарної охорони.
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Перша зона (зона суворого режиму) охоплює місця виходу на поверхню
мінеральних вод, та території, на яких розташовані родовища лікувальних грязей, мінеральні озера, лимани, вода яких використовується для лікування,
пляжі, а також на прибережну смугу моря і прилеглу до пляжів територію шириною не менш як 100 метрів. Правовий режим цієї зони – найбільш суворий,
тут встановлена найбільша кількість заборон та обмежень господарської діяльності. На території першої зони заборонено: користуватися надрами, якщо
таке користування не пов’язане з використанням природних лікувальних ресурсів; розорювати землі; проводити будь-яку господарську діяльність, прокладати кабелі, у тому числі підземні кабелі високої напруги, трубопроводи,
інших комунікації; споруджувати будь-які будівлі та інші об’єкти, не пов’язані
з експлуатаційним режимом та охороною природних і лікувальних факторів
курорту; скидати дренажно-скидні та стічні води; влаштувати стоянки автомобілів, пункти їх обслуговування (ремонт, миття тощо); влаштувати вигреби
стічних вод, полігони рідких і твердих відходів, поля фільтрації та інші споруди для приймання та знешкодження стічних вод і рідких відходів, а також кладовища і скотомогильники; проїзд автотранспорту, не пов’язаний з обслуговуванням цієї території, використанням родовищ лікувальних ресурсів або природоохоронною діяльністю; постійне і тимчасове проживання громадян (крім
осіб, які безпосередньо забезпечують використання лікувальних факторів);
вчиняти інші дії, що впливають або можуть вплинути на розвиток небезпечних
геологічних процесів, на природні лікувальні фактори курорту та його екологічний баланс.
На території цієї зони дозволено здійснювати лише ті види діяльності, які
пов’язані з використанням природних лікувальних факторів, виконувати берегоукріплювальні, протизсувні, протиобвальні, протикарстові та протиерозійні
роботи, будувати хвилерізи, буни та інші гідротехнічні споруди, влаштовувати
причали – лише на підставі науково обґрунтованих висновків і результатів державної санітарно-гігієнічної та екологічної експертиз.
Друга зона включає в себе наступні території: територію, з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу на поверхню мінеральних вод або до родовища лікувальних грязей, до мінеральних озер та лиманів, місць неглибокої циркуляції мінеральних та прісних вод, які формують
мінеральні джерела; природні та штучні сховища мінеральних вод і лікувальних грязей; територію, на якій розташовані санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку і яка призначена для будівництва таких закладів; парки, ліси
та інші зелені насадження, використання яких без дотримання вимог природоохоронного законодавства та правил, передбачених для округу санітарної охорони курорту, може призвести до погіршення природних і лікувальних факторів курорту.
Правовий режим цієї зони менш жорсткий, проте і тут існують досить
серйозні обмеження видів діяльності. На території другої зони заборонено:
будівництво об’єктів і споруд, які не пов’язані з безпосереднім задоволенням
потреб місцевого населення та громадян, що відвідують курорт; проведення
гірничих та інших видів робіт, не пов’язаних з безпосереднім упорядкуванням
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території; спорудження поглинаючих колодязів, створення полів підземної
фільтрації; забруднення поверхневих водойм під час здійснення будь-яких
видів робіт; здійснення промислової вирубки зелених насаджень; будь-яке
інше використання земельних ділянок і водойм, що може призвести до
погіршення їх природних і лікувальних факторів; влаштування звалищ,
гноєсховищ, кладовищ, скотомогильників, а також накопичувачів рідких і
твердих відходів виробництва, інших відходів, що призводять до забруднення
водойм, ґрунту, ґрунтових вод, повітря, розміщення складів пестицидів і мінеральних добрив; скидання у водні об’єкти сміття, стічних, підсланцевих і баластних вод, витікання таких вод та інших речовин з транспортних (плавучих)
засобів і трубопроводів.
Третя зона (зона спостережень) включає в себе всю сферу формування і
споживання гідромінеральних ресурсів, лісові насадження навколо курорту, а
також території, господарське використання яких без дотримання встановлених для округу санітарної охорони курорту правил може несприятливо впливати на гідрогеологічний режим родовищ мінеральних вод і лікувальних грязей, на ландшафтно-кліматичні умови курорту та його природні та лікувальні
фактори. На території цієї зони заборонено: будівництво підприємств, установ
і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні умови, стан повітря, ґрунту та вод курорту; спуск на рельєф неочищених
промислових та побутових стічних вод та проведення вирубок зелених насаджень (крім санітарних рубок).
На території третьої зони дозволяється проведення робіт, які не впливатимуть негативно на лікувальні та природні фактори курорту, не погіршуватимуть його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов.
Затвердження меж округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
курортів державного значення віднесено до компетенції парламенту. Воно
здійснюється Верховною Радою України одночасно з прийняттям рішення про
оголошення природних територій курортними територіями державного значення.
Межі округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами одночасно з прийняттям рішення про оголошення природних територій курортними
територіями місцевого значення.
Водним кодексом України встановлено певні особливості правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів лікувально-оздоровчого призначення. Відповідно до норм ст. 93, з метою охорони таких об’єктів у районах, що
використовуються для лікувальних і оздоровчих потреб, встановлюються зони
санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму. Межі зон
санітарної охорони водних об’єктів визначаються місцевими радами на їх території за погодженням з державними органами санітарного нагляду, охорони
навколишнього природного середовища, водного господарства та геології. Навколо водних об’єктів, які віднесені до категорії лікувальних, також встановлюються округи санітарної охорони курортів [3].
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Дослідник І.І.Каракаш відзначає, що у вітчизняному законодавстві передбачені аналогічні правові заходи щодо використання та охорони курортних територій та лікувально-оздоровчих об’єктів, і правовий зміст їх основних вимог
у більшості випадків співпадає. Водночас, правовий режим лікувально-оздоровчих об’єктів і територій має і ряд особливостей; так, з метою охорони лікувально-оздоровчих територій і об’єктів, у діючому законодавстві виділяють
землі оздоровчого призначення, і для них встановлюється особливий правовий
режим [4, c. 289].
Питання щодо спільних рис та особливостей правового статусу курортних
та лікувально-оздоровчих територій досить часто постає у юридичній літературі. Так, на думку Н.Р.Малишевої, до спільних ознак курортів та лікувальнооздоровчих зон слід віднести те, що землі курортів, так само, як і землі лікувально-оздоровчих місцевостей, належать до земель оздоровчого призначення,
режим використання яких визначається главою 8 Земельного кодексу України
(ст.ст. 47-49) [5, c. 643].
В.І. Андрейцев зазначає, що спільними юридичними ознаками курортних,
лікувально-оздоровчих зон і курортів є такі:
1) підтверджена у встановленому порядку наявність природних лікувальних ресурсів або лікувальних оздоровчих ресурсів, придатних для використання з метою поновлення та зміцнення здоров’я людей;
2) наявність відповідних висновків щодо можливості використання таких
територій для лікування, оздоровлення, відпочинку, в тому числі для організації господарської діяльності;
3) прийняття відповідними органами рішення про оголошення цих територій та встановлення їх меж, розмірів, видів;
4) визначення порядку господарювання, проживання і природокористування для забезпечення охорони зазначених зон, захисту їх від забруднення і передчасного виснаження [6, c. 484].
Проведений аналіз законодавства дає можливість зробити наступні висновки.
Курорти та лікувально-оздоровчі території України є важливими складовими Національної екологічної мережі є України. Детальний аналіз норм вітчизняного законодавства, якими регулюються питання щодо створення, використання та захисту курортних та лікувально-оздоровчих територій, змушує зробити висновок про необхідність подальшого удосконалення їх правового режиму. Як структурний елемент екологічної мережі України, рекреаційні та
лікувально-оздоровчі території повинні мати не лише теоретично визначений,
але й закріплений на рівні законодавства правовий статус, та чітко визначені
територіальні межі. Норми вітчизняного екологічного законодавства мають бути доповненні відповідними положеннями.
На сьогоднішній день правовою основою формування Національної екологічної мережі є закони України: «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний
світ», «Про рослинний світ», «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки», а також Зе-
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мельний кодекс України, Лісовий кодекс України та Водний кодекс України.
Значна кількість цих норм та їх розпорошеність по багатьох нормативно-правових актах дає можливість говорити про необхідність включення їх як окремого розділу до проекту майбутнього Екологічного кодексу України.
1. Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502. 2. Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 3. Відомості Верховної Ради України. –
1995. – № 24. – Ст. 189. 4. Экологическое право Украины: Курс лекций. Под ред. канд.
юрид. наук, доцента Каракаша И.И. – Одесса: Латстар, 2001. – 478 с. 5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг.ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: ТОВ
«Вид-во «Юридична думка», 2005. – 848 с. 6. Екологічне право: Особлива частина: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцейва. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ КОНСЕРВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ,
ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
В статті розглядаються правові аспекти консервації земель в Україні як засобу
відновлення їх первинного природного стану, зокрема забезпечення планування цієї
діяльності на законодавчому рівні, прийняття нормативів показників деградації земель
та ґрунтів, укладання договорів про консервацію земель та питання економічного стимулювання власників земельних ділянок. За результатами розгляду надані пропозиції
щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері.
Ключові слова: правова охорона земель, програма використання та охорони земель,
консервація земель, відновлювані території, нормативи показників деградації земель
та грунтів.
Кишко-Ерли О.Б. Правовые основы консервации земель, которые относятся к
экологической сети Украины.
В статье рассматриваются правовые аспекты консервации земли в Украине как
действенного способа для восстановления их первичного природного состояния, в частности обеспечение планирования этой деятельности на законодательном уровне,
принятие нормативов показателей деградации земель и грунтов, заключение договоров
о консервации земель и вопросы экономического стимулирования собственников земельных участков. За результатами рассмотрения предоставлены рекомендации по усовершенствованию законодательства Украины в этой сфере.
Ключевые слова: правовая охрана земель, программа использования и охраны земель, консервация земель, возобновляемые территории, нормативы показателей деградации земель и грунтов.
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 preservation, amended territories, land and ground degradation rates standards.

Всеєвропейською стратегією збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття встановлюються принципи, які підлягають застосуванню в усіх
секторах (галузях), які використовують природні ресурси або мають вплив на
них, з метою збереження і збалансованого використання біологічного та ландшафтного різноманіття.
Одним з таких принципів, є принцип відновлення та відтворення природних ресурсів, який полягає в тому, що біологічне та ландшафтне різноманіття
повинне, по можливості, відновлюватися і відтворюватися, якщо з допомогою
контрольних досліджень можна довести, що початковий стан є практично
відновлюваним, і відповідно до цього необхідно вжити заходів, які спрямовуватимуться на відновлення і реабілітацію видів, що знаходяться під загрозою
зникнення, та їх повернення до середовищ існування із дотриманням
відповідних умов.
В зв’язку з цим передбачається, що до складу загальноєвропейської екологічної мережі мають входити відновлювальні райони, де пошкоджені елементи екосистем, середовища існування та ландшафти європейського значення мають відновлюватися, а окремі території повністю відтворюватися.
Законодавством України також передбачається віднесення відновлюваних
територій до структурних елементів екомережі, зокрема ст. 16 Закону України
«Про екологічну мережу» визначаються переліки територій та об’єктів екомережі [1]. Згідно частини 4 цієї статті перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що являють собою порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що зазнали впливу негативних процесів та
стихійних явищ, інші території, важливі з точки зору формування просторової
цілісності екомережі. Відновлювані території мають забезпечувати формування просторової цілісності екомережі та для них мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного стану.
Одним із способів відтворення первинного природного стану земель є їх
консервація. Правове визначення консервації земель передбачене в Законі України «Про охорону земель» [2]. Відповідно до ст. 1 цього Закону консервація
земель – це припинення господарського використання на визначений термін та
залуження або залісення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також
техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати
екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках
є небезпечним для їх здоров’я.
Інше визначення консервації земель міститься також в розділі 1 Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на
2000 – 2015 роки [3], а саме консервація земель – це виведення з господарсь-
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кого обороту (сільськогосподарського або промислового) земель на певний
термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні.
Аналіз цих двох визначень свідчить про те, що вони не суперечать одне одному, а лише доповнюють.
Питання консервації земель є наразі дуже актуальним для України,
оскільки, як зазначається в Національній доповіді про стан навколишнього
природного середовища в Україні у 2010 році, в Україні активізуються процеси аридизації і опустелювання земель, розвивається водна і вітрова ерозія, що
зумовлює падіння родючості ґрунтів, деградацію і зниження продуктивності
агроекосистем та унеможливлює їх сталий розвиток [ 4, c. 95].
Крім того, тривала нераціональна експлуатація земельних ресурсів, незавершеність земельної реформи та сучасне екстенсивне ведення землеробства
поставило під загрозу стан ґрунтів України. Величезна частка землі в інтенсивному обробітку з високим відсотком посівів просапних культур, укрупнення господарств та полів призвели до розвитку небувалих і щороку прогресуючих процесів деградації найбагатших чорноземних ґрунтів [ 4, c. 101].
Необхідність здійснення консервації земель в Україні передбачена низкою
нормативно-правових актів, включаючи такі, що мають програмний характер.
Серед них слід зазначити такі як Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки [5],Основні засади державної екологічної політики
на період до 2020 року [6],Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки [3],Генеральна схема планування території України [7], Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки [8].
За даними Держземагентства, наразі понад 1 млн га деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель підлягають консервації. Одночасно динаміка здійснення заходів з охорони земель у регіонах України протягом 1995 – 2010 років свідчить про істотне щорічне скорочення виконання
цих заходів, що призводить до критичних наслідків та завдає щорічних значних збитків державі [ 4, c. 103].
Таким чином, на сьогоднішній день з огляду на негативний стан земельних
ресурсів України, завдання удосконалити правове регулювання консервації земель стає принципово важливим.
Проблематика правової охорони земель в Україні була предметом розгляду
багатьох вітчизняних вчених, зокрема: Вівчаренка О.А., Кобецької Н.Р., Кулинича П.Ф., Малишевої Н.Р., Олещенка В.І., Семчика В.І., Шемшученка Ю.С.
Метою цієї статті є детальний аналіз окремих правових аспектів консервації земель та надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері.
Для успішної реалізації заходів з консервації земель велике значення має їх
програмування, оскільки саме в першу чергу за його допомогою реалізується
принцип програмно-цільового забезпечення розробки і реалізації заходів у га-
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лузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів. Програмування полягає в розробленні комплексу заходів з побудовою ієрархічної системи завдань, підпорядкованих в
кінцевому рахунку єдиній визначеній меті [9, с. 89].
Незважаючи на нагальну необхідність системного підходу до здійснення
консервації земель, в Україні досі не прийнята Загальнодержавна програма використання та охорони земель. Необхідність її прийняття визначена в ст. 177
Земельного кодексу України [10] та в ст. 24 Закону України «Про охорону земель». Така програма підлягає розробленню відповідно до програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України та охорони
довкілля та має визначати склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення виконання робіт з їх реалізації.
Регіональні програми використання та охорони земель мають розроблятися відповідно до загальнодержавної програми з урахуванням місцевих особливостей.
Виконання загальнодержавної і регіональних програм використання та
охорони земель має забезпечуватися органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом.
Незважаючи на те, що відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про охорону земель» Кабінету Міністрів України було дано доручення
протягом року з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 2003 року) розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України
про затвердження Загальнодержавної програми використання та охорони земель і про затвердження Національної програми охорони родючості ґрунтів,
такі програми досі не затверджені.
Крім того, згідно зі ст. 44 Закону України «Про землеустрій» Кабінет
Міністрів України має встановити порядок розробки загальнодержавних і
регіональних програм використання та охорони земель [11]. Такий порядок на
сьогодні теж є незатвердженим.
Відповідно до п. 15 Порядку консервації земель можуть розроблятися безпосередньо загальнодержавні й регіональні програми консервації земель на замовлення зацікавлених органів виконавчої влади або місцевого самоврядування [12]. Проте й така програма на загальнодержавному рівні не прийнята.
Виходячи з вищенаведеного та з метою забезпечення комплексного підходу до здійснення консервації земель в Україні, вважаємо за доцільне рекомендувати прискорити роботу з розробки та прийняття Загальнодержавної програми використання та охорони земель. Розроблення та затвердження порядку
розробки загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони
земель сприятиме уніфікації та покращенню якості та ефективності
відповідних регіональних програм.
Іншим важливим аспектом для проведення консервації земель є встановлення нормативів показників деградації земель та ґрунтів. Відповідно до ст. 34
Закону України «Про охорону земель» нормативи показників деградації земель
мають встановлюватися для кожної категорії земель з метою запобігання
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погіршенню їх стану і використовуються для здійснення контролю за використанням та охороною земель.
До нормативів показників деградації земель належать показники гранично
допустимого погіршення стану і властивостей земельних ресурсів внаслідок
антропогенного впливу та негативних природних явищ, а також нормативи
інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення.
Нормативи показників деградації земель мають бути встановлені Кабінетом Міністрів України, на сьогоднішній день такі нормативи не встановлені.
В додатку до Порядку консервації земель передбачені основні показники,
що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель сільськогосподарського призначення за природно-сільськогосподарськими зонами.
Виходячи з того, що зазначені показники розповсюджуються тільки на
землі сільськогосподарського призначення і залишають поза увагою землі
інших категорій, та приймаючи до уваги високий рівень поширення процесів
деградації земель на території України, вважаємо за доцільне рекомендувати
прискорити роботу з розробки та прийняття вищезазначених нормативів для
всіх категорій земель.
Додатково слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 172 Земельного
кодексу України консервація земель здійснюється за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок. Зважаючи на значний обсяг земель, які підлягають
консервації в Україні, значення такого договору зростає. Проте законодавством
України не передбачено жодних вимог для таких договорів. Вважаємо, що в законодавстві України мають бути передбачені істотні умови такого договору, а
також встановлений порядок його укладання та реєстрації.
Як слушно зазначає М. Краснова, основною ознакою договорів в екологічному праві слід визнати публічний інтерес, загальні блага, які передбачають спільну діяльність учасників договору для досягнення соціально значимої
мети [13, с. 132]. Вважаємо, що такі ознаки мають бути притаманні і договорам, що встановлюють права та обов’язки сторін з консервації земель.
Передбачається, що заохочувати власників земельних ділянок до укладання таких договорів мають заходи економічного стимулювання. Відповідно до
ст. 205 Земельного кодексу України економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель включає, зокрема, компенсацію з бюджетних
коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини.
Згідно зі ст. 27 Закону України «Про охорону земель» порядок економічного стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення
родючості ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України. На сьогоднішній
день такий порядок не затверджений.
Приймаючи до уваги відсутність у законодавстві України встановленого
механізму компенсації з бюджетних коштів зниження доходу власників землі
та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, а також той
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факт, що законами України про Державний бюджет на той чи інший рік, включаючи і Закон України «Про Державний бюджет на 2013 рік» [14], не передбачається виділення коштів на таку компенсацію, зазначена норма Земельного
кодексу України поки що має декларативний характер.
Іншим способом економічного стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами відповідно до ст. 27 Закону України «Про охорону земель» є
звільнення землевласників і землекористувачів від плати за землю за земельні
ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації, рекультивації, консервації
земель та інші роботи щодо охорони земель на період тимчасової консервації,
будівництва та сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої документації із землеустрою.
Реалізація цієї норми забезпечується відповідно до ст. 283 Податкового кодексу України [15], якою встановлюється перелік земельних ділянок, які не
підлягають оподаткуванню. До таких земельних ділянок, зокрема, віднесені
землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації
або у стадії сільськогосподарського освоєння.
Слід звернути увагу, що відповідно до ст. 283 Податкового кодексу України
податкова пільга розповсюджується тільки на землі сільськогосподарських
угідь, що перебувають у тимчасовій консервації, а не на всі земельні ділянки,
що перебувають у тимчасовій консервації, незалежно від категорії земель до
якої вони належать, як це передбачено Законом України «Про охорону земель».
Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок про те, що правове
регулювання консервації земель в Україні має значні прогалини, більшість
підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких безпосередньо передбачено законами України, досі не прийняті. Відсутність підзаконних нормативно-правових актів призводить до того, що значна кількість положень законодавства України в цій сфері носить декларативний характер. Відсутність Загальнодержавної програми використання та охорони земель унеможливлює
комплексний підхід до вирішення проблеми відновлення земельних ділянок.
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ПРАВОВІ ЗАСА ДИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕБУВАННЯ
ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
В статті питання убезпечення перебування та життєдіяльності людини у
космічному просторі розглядається як один із стрижнів побудови правового режиму
безпеки дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.
Аналізується сформований правовий масив, який має відношення до суті проблеми, а
також визначаються ті прогалини, які потребують реакції з боку міжнародного
співтовариства.
Ключові слова: людина у космічному просторі, безпека життєдіяльності людини у
космічному просторі, правовий режим безпеки дослідження та використання
космічного простору.
Стельмах О.С. Правовые основания безопасности пребывания и жизнедеятельности человека в космическом пространстве.
В статье вопрос пребывания и жизнедеятельности человека в космическом пространстве рассматривается как один из стержней построения правового режима безопасности исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Анализируется сформированный правовой масив, который имеет отношение к сути
проблемы, а также определяются те пробелы, которые требуют реакции со стороны
международного сообщества.
Ключевые слова: человек в космическом пространстве, безопасность жизнедеятельности человека в космическом пространстве, правовой режим безопасности исследования и использования космического пространства.
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.

Становлення феномену «людини у космічному просторі» тісно пов’язане з
1961 роком, коли Ю. Гагарін здійснив перший у світі політ до космосу. Вихід
людини у навколоземний космічний простір, а саме перехід до якісно іншого
фізичного середовища, спричинили роздуми на тему, яким чином забезпечити
безпечне перебування людини у космічному просторі та як підтримати її нормальну життєдіяльність. На зміну «задоволенню наукової цікавості» прийшло
активне «освоєння космічного простору» у формі його цілеспрямованого
дослідження та використання. Держави почали здійснювати не лише поодинокі польоти, а й спільними зусиллями розташовувати в космічному просторі
технічно ємні станції, що передбачало довгострокове перебування людини у
нових позаземних умовах. Однак в контексті життєдіяльності людини у космосі
поняття безпеки вже не обмежується виключно безпекою життя та здоров’я, а
розширено має тлумачитися як таке, що включає також і технічну безпеку на
борту космічної станції в процесі виконання космонавтами службових обов’язків (зокрема, в рамках наказів командира екіпажу), координацію діяльності з
іншими членами екіпажу, а також безпеку від впливу зовнішніх факторів ризику космічного середовища (як природного, так і антропогенного походження).
У базових міжнародно-правових документах з питань космосу поняття
«людини» представлене через такі формулювання як «проникнення людини в
космос»1, «персонал космічних кораблів або штучних космічних об’єктів»2,
«персонал»3, «експедиція»4, «космонавти»5, «посланці людства»6, «екіпаж
космічного корабля»7, «член екіпажу космічного корабля»8, «людина, яка перебуває на Місяці»9, «особи, що терплять лихо»10, «особи на борту космічного
об’єкта»11.
З огляду на те, що основний масив міжнародного космічного права був
сформований у 60–70 рр. ХХ століття, а процес комерціалізації діяльності з
дослідження та використання космічного простору розпочався лише на зламі
ХХ – ХХІ століть, як, власне, і поява нового феномену «космічного туризму»,
то і досить поширений сьогодні статус «космічного туристу» залишається невизначеним12.
Відтак, наразі відсутнє юридичне закріплення дефініцій статусів всіх перелічених вище осіб, що перебувають у космосі. За відсутності зазначеного,
важко виділити ті критерії, які можна покласти в основу розмежування статусів, а також прослідкувати правові наслідки, які випливають з останніх.
Спільною рисою всіх категорій осіб із тимчасовим місцеперебуванням у
космічному просторі є те, що: 1) вони повинні бути спеціально підготовленими (пройти необхідне передполітне тренування) та 2) здійснили політ за межі
атмосфери Землі. Вважаємо, що решта характеристик є похідними, однак на
перспективу для вироблення спеціальних правових режимів потребуватимуть
врахування:
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1) ініціатор / спонсор польоту (в межах космічної програми чи за власною
ініціативою);
2) наявність / відсутність у особи зобов’язань, пов’язаних із перебуванням
у космічному просторі;
3) мета та завдання перебування (задоволення наукового чи власного інтересу, проведення операцій);
4) час перебування / тривалість місії (коротко-, середньо- та довгострокові);
5) місце призначення (космічні станції, планети);
6) одноособовий політ / член екіпажу;
7) функціональне призначення (науковий / технічний / медичний персонал,
турист);
8) досвід перебування у космосі (кількість польотів, строки перебування та
давність) тощо.
Якщо комплексно підійти до вивчення джерел небезпеки для людини у
космічному просторі, то можна виділити три ключові категорії: реакція
фізіологічного стану людини при зміні середовища, причини природного та
антропогенного походження.
Зазначимо, що немає вичерпного переліку загроз природного характеру з
місцепоходженням у космосі, однак до ключових слід в першу чергу віднести:
пил Місяця, мікробіологічні загрози, радіацію, мікрогравітацію та невагомість. Зокрема, вивчення впливу невагомості на живі організми та
фізіологічні механізми адаптації до неї в космічних польотах, а також вивчення комбінованого впливу невагомості та інших факторів має велике значення
для довготривалих польотів людини у космос, які є необхідними для освоєння
планет Сонячної системи.
У Договорі про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, що є рамочним по відношенню до решти існуючих нормативно-правових джерел міжнародного космічного права, закріплено, що держави-учасниці розглядають космонавтів як посланців людства в космосі13. Цим документом також закладено
основні зобов’язальні засади для надання взаємної допомоги, інформування та
рятування. Зазначається, що при провадженні діяльності в космічному просторі, у тому числі на небесних тілах, космонавти однієї держави-учасниці
Договору повинні надавати можливу допомогу космонавтам інших державучасниць Договору14. При встановленні ними в космічному просторі явищ, які
могли б становити небезпеку для життя або здоров’я космонавтів, на державиучасниці Договору покладається обов’язок негайного інформування інших
держав-учасниць або Генерального секретаря ООН15.
Іншим важливим для становлення режиму безпеки життєдіяльності людини у космосі як складової режиму безпеки дослідження та використання
космічного простору є спеціальний документ міжнародного космічного права
- Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення
об’єктів, що запущені в космічний простір. Як випливає з самої назви документу, основною сферою регламентації є суспільні відносини з приводу реагу-
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вання та взаємодії у разі настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних із
космічною діяльністю, враховуючи ту, що має місце у космічному просторі.
Саме ця остання складова і становить науковий інтерес для предмету розгляду. З огляду на окреслену проблематику, слід відзначити припис Угоди,
відповідно до якого «держава або міжнародна міжурядова організація, яка
одержує відомості або виявляє, що екіпаж космічного корабля зазнав аварії,
знаходиться в стані лиха або здійснив вимушену або ненавмисну посадку ... в
будь-якому ... місці, що не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, негайно: а) інформує про те представників влади, що здійснили запуск або, якщо
неможливо розпізнати і негайно інформувати про це владу, що здійснила запуск, негайно доводить це до загального відома за допомогою всіх засобів
зв’язку, що є в її розпорядженні; b) інформує Генерального секретаря ООН,
який повинен негайно розповсюдити цю інформацію за допомогою всіх
відповідних засобів зв’язку, що є в його розпорядженні»16.
Регламентація засад відповідальності за шкоду, завдану особам на борту
космічного об’єкта однієї запускаючої держави космічним об’єктом іншої запускаючої держави, забезпечується положеннями Конвенції про міжнародну
відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами. Стаття ІІІ передбачає, що «якщо в будь-якому місці, окрім поверхні Землі, особам на борту
космічного об’єкта однієї запускаючої держави завдано шкоди космічним
об’єктом іншої запускаючої держави, то остання несе відповідальність тільки
у випадку, коли шкоди завдано з його вини або з вини осіб, за яких вона
відповідає»17, тобто відповідальність не є абсолютною.
Спеціальний масив правових норм, закріплених в Угоді про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, присвячений питанню убезпечення
діяльності людини в процесі дослідження та використання Місяця. Угодою передбачено право держав розміщувати свій персонал в будь-якому місці поверхні Місяця або його надр для цілей провадження діяльності з дослідження
та використання Місяця18. Обмежувальною умовою і водночас вказівкою прямої дії є припис, відповідно до якого станції повинні розміщуватися таким чином, щоб не перешкоджати вільному доступу персоналу інших держав – учасниць, що провадять діяльність на Місяці, у будь-які райони Місяця19. На додаток до цього зазначено, що персонал може вільно пересуватися або бути пересунутим на поверхні Місяця або в його надрах20. При цьому за державамиучасницями зберігається юрисдикція і контроль над їх персоналом на
Місяці21.
В окремий блок можна виділити приписи, що закладають підвалини убезпечення життя та здоров’я людини у космічному просторі. До нього доцільно,
зокрема, віднести положення статей 10 та 12 Угоди про Місяць. Держави-учасниці вживають усіх можливих заходів для охорони життя та здоров’я осіб, що
перебувають на Місяці. З цією метою вони розглядатимуть будь-яку людину,
яка перебуває на Місяці, як космонавта у значенні Статті V Договору про космос, а також як члена екіпажу космічного корабля у значенні Угоди про рятування22. Особам, що терплять лихо, з місцем перебування на Місяці, державиучасниці надають право укриття на своїх станціях, спорудах, апаратах та
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інших установках23. У надзвичайних випадках, пов’язаних із загрозою життю
людини, державам-учасницям дозволяється використовувати обладнання, апарати, споруди, установки або запаси інших держав-учасниць на Місяці24, однак повідомлення про таке використання повинно негайно бути надіслане Генеральному секретареві ООН або заінтересованій державі-учасниці25.
Вважаємо за доцільне зазначити, що безпека життєдіяльності людини у космосі є єдиною складовою режиму безпеки з дослідження та використання
космічного простору, яка не була включена до переліку питань порядку денного Юридичного підкомітету Комітету ООН з питань космосу. Інші дві – убезпечення використання космічних об’єктів з ядерними джерелами енергії на
борту та засміченість космічного простору, були представлені на обговорення
на досить регулярній, якщо не на постійній, основі26. Однак слід визнати, що
ці дві складові мають прямий вплив на життєдіяльність людини, що можна, зокрема, прослідкувати на прикладі їх взаємодії в рамках експлуатації Міжнародної космічної станції (МКС). Станція функціонує на досить низькій орбіті,
де ризик зіткнень з космічним сміттям, як-то відокремленими космічними ступенями, супутниками, що вичерпали строк експлуатації, та іншими об’єктами,
є досить значним. Зіткнення як з крупногабаритним сміттям, так із сміттям
меншого розміру (у декілька мм) становить суттєву загрозу для станції, що є
спеціальним середовищем життєдіяльності людини. Крім того, космічне
сміття може завдати значної шкоди безпосередньо космонавту, у випадку потрапляння частинок до скафандру під час виходу у відкритий космос (для ремонту певних модулів станції, проведення наукових експериментів тощо), що
потенційно може мати наслідком пробиття обшивки та розгерметизацію. Ситуація ускладнюється високою швидкістю обернення орбіти та відповідно
прискореним рухом і кінетичною енергією нефункціонуючих та неконтрольованих космічних об’єктів, що становлять космічний мусор.
В цілях уникнення небезпечного наближення / зіткнень МКС із згаданою
категорією космічних об’єктів, рядом наземних станцій здійснюється моніторинг траєкторії їх пересування. У випадку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що існує потенційна загроза зіткнення, екіпаж станції одержує відповідне
повідомлення у строк27, який зазвичай дозволяє активізувати спеціальний механізм «маневрування для уникнення зіткнень / космічного сміття» (англ. –
Collision Avoidance Manoeuvre або Debris Avoidance Manoeuvre). Такі маневрування плануються в рамках обмежень, що закріплені в правилах польотів
Міжнародної космічної станції. Чи матиме місце така операція, залежить переважно від того, наскільки велика ймовірність зіткнення та які наслідки матиме
її реалізація для цілей місії. На додаток до цього, важливу роль у прийнятті
рішення відіграє той факт, що це становитиме ризик для екіпажу станції28. За
умови позитивного рішення щодо проведення маневрування відбувається
підвищення орбітальної швидкості космічної станції для тимчасового її переміщення на вищу орбіту.
Існують випадки, коли з огляду на ряд обставин інформація надходить у
строк, що не дозволяє проведення операції з маневрування. Тоді вживаються
заходи з потенційної евакуації екіпажу (часткової евакуації станції), які, зокре-
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ма, передбачають посадку в апарати транспортного пілотованого корабля «Союз» та, у випадку сильного пошкодження станції, закриття перехідних люків
між МКС та кораблем, їх розстиковку та власне евакуацію.
Особлива категорія загроз, які також вкрай важко мінімізувати, походить
від об’єктів природного походження. Природні явища є малопередбачуваними,
відповідно ситуації за їх участю вкрай важко спрогнозувати / змоделювати.
Крім того, як влучно зазначає Н.Р. Малишева, ані в міжнародному, ані в
національному праві космічних держав, в тому числі – України, на жаль, фактично відсутні спеціальні правові норми відносно обмеження впливу шкідливих екологічних факторів на організм космонавтів. Правовий інструментарій,
яким сьогодні керуються в цій сфері космонавти, – це інструктивні матеріали,
циркуляри, а в деяких державах - методичні акти відносно дотримання правил
поведінки в умовах невагомості, а також засобів індивідуального захисту від
радіації та деяких інших факторів, з якими доводиться стикатися під час
космічного польоту29.
Наразі Міжнародною академією астронавтики ініційоване вивчення ряду
проблем, які прямо чи опосередковано пов’язані із питанням убезпечення людини у космічному просторі. Так, для провадження досліджень створено
міжнародні робочі групи, які вивчають питання крізь призму необхідності:
1) розроблення рекомендацій (правил) медичної безпеки для космічних
екіпажів, залучених до операцій, що реалізуються в рамках короткострокових
орбітальних космічних польотів (англ. – Medical Safety Guidelines for Space
Crews involved in Short-Duration Orbital Space Flights Operations)30, 2) зменшення впливу космічного сміття на навколишнє середовище (англ. – Space Debris
Environment Remediation)31 та 3) усунення орбітального космічного сміття:
стратегічні, правові, політичні та економічні аспекти (англ. – Orbital Debris
Removal: Policy, Legal, Political and Economic Considerations)32.
Убезпечення перебування та життєдіяльності людини у космічному просторі є одним із стрижнів побудови правового режиму безпеки дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях. Незважаючи на те, що
пілотовані космічні польоти / місії, зокрема довгострокові, реалізує станом на
сьогодні відносно невелика кількість держав, вироблення гармонізованого (чи
навіть стандартизованого) підходу до проблематики безпеки життєдіяльності
людини у космічному просторі було б бажаним. Наразі регламентація цього
питання знаходить юридичне закріплення головним чином у підзаконних нормативно-правових актах (у межах національного законодавства) та у документах рекомендаційного характеру (на міжнародно-правовому рівні). Однак у
більшості з них поняття безпеки розглядається переважно крізь призму безпеки «космічної діяльності» та включає безпеку населення, ко смодромів,
запусків і т.д., але дуже обмежено, якщо взагалі торкається, питання «безпеки
діяльності у космічному про сторі», зокрема в частині життєдіяльності
людини.
Правовий документ, який, на наш погляд, хоча б в загальних рисах
об’єднує підхід провідних космічних держав до предмету дослідження, є Кодекс поведінки екіпажу Міжнародної космічної станції (англ. – Code of
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Conduct for the International Space Station crew)33. Він розроблений на виконання статті 11 Міжурядової угоди з питань співробітництва стосовно Міжнародної космічної станції від 1998 року (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.
Водночас слід констатувати, що відсутність комплексних керівництв, які б
гарантували єдиний рівень безпеки всім фізичним особам, незалежно від того,
яким суб’єктом космічної діяльності буде здійснюватися їх запуск у космос, не
сприяє нарощуванню режиму космічної безпеки. Розроблення на міжнародноправовому рівні уніфікованих правил (вимог) є тим, що дійсно гарантувало б
стандарт безпеки людини під час польотів у космічний простір. Безперечно
підготовленість індивіда, проходження курсу тренувань та медичних перевірок, а також забезпечення стандартним набором інструментів та навичок,
є тим, що не може залежати від того, чи є особа професійним космонавтом, чи
туристом. Однак і цього недостатньо. Слід забезпечити мінімально допустимий рівень технічної та технологічної безпеки тих апаратів, які виводять людину до космічного простору.
1. Преамбула до Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 2. Частина 2 статті 3
Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 3. Статті 8 та 9 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 4. Частина 1 статті V Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 5. Частина 1 статті V Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_480; Стаття 10 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших
небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_482. 6. Принцип 9 Декларації правових принципів діяльності держав з
дослідження та використання космічного простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a31; стаття V Договору про принципи
діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_480; Стаття 10 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших
небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_482. 7. Статті 1, 2, 3 та 4 Угоди про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, що запущені в космічний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_483. 8. Стаття 10 Угоди
про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим до ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 9. Стаття 10 Угоди про
діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим
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доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 10. Стаття 10 Угоди про діяльність
держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 11. Стаття ІІІ Конвенції про міжнародну
відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами [Електронний ресурс]. – Режим до ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126. 12. Див. Н.Р. Малишева.
Космічні туристи на ринку космічних послуг. - Вісник Національної академії правових
наук України. – 2010. – № 3; Н.Р. Малышева. Космический туризм: игра без правил. –
Космические путешествия: наука, образование, практика. – Материалы международной
научно-практической конференции. – К., 2 декабря 2010. 13. Стаття V Договору про
принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 14. Стаття V Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та
інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_480. 15. Стаття V Договору про принципи діяльності держав з дослідження і
використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 16. Стаття 1
Угоди про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, що запущені в космічний простір [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_483. 17. Стаття ІІІ Конвенція про міжнародну відповідальність за
шкоду, завдану космічними об’єктами [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_126. 18. Стаття 8 Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 19. Стаття 9 Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 20. Стаття 8 Угоди про діяльність держав на
Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_482. 21. Стаття 12 Угоди про діяльність держав на Місяці та
інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
aws/show/995_482. 22. Стаття 10 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_482. 23. Стаття 10 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482.
24. Стаття 12 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 25. Стаття 12 Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах [Електронний ресурс]. – Режим до ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 26. http://www.
oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/Legal/repidx.html 27. Зазвичай розраховується не
менше 30 годин для планування та реалізації маневрувань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html. 28. Маневрування для цілей уникнення зіткнень з космічним сміттям плануються, коли
імовірність зіткнень досягає граничних лімітів, що передбачені правилами польотів
космічної станції. Якщо така імовірність більша за 1 до 100000, маневрування матиме
місце за умови відсутності значного впливу для результатів програми (місії). У випадку,
коли імовірність перевищує 1 до 10000, маневрування буде здійснене, якщо не створить
додатковий ризик для екіпажу космічної станції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/news/orbital_debris.html. 29. Н.Р. Малишева. Нариси з космічного права. – К.: Алерта. – 2010. – С. 112. 30. Рекомендації (правила) медичної безпеки для космічних екіпажів, залучених до операцій, що реалізуються
в рамках коротко ст рокових орбітальних космічних польотів [Електронний ре -
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сурс]. – Режим доступу: http://iaaweb.org/content/view/438/600/ 31. Зменшення впливу
космічного сміття на навколишнє середовище [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://iaaweb.org/content/view/268/407/ 32. Усунення орбітального космічного сміття:
стратегічні, правові, політичні та економічні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://iaaweb.org/content/view/446/607/ 33. Кодекс поведінки екіпажу Міжнародної космічної станції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 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. Міжурядова угода з питань співробітництва стосовно Міжнародної космічної станції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/documents/organization/107683.pdf

Розділ 7

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 343.237

О. О. КВАША,
кандидат юридичних наук

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ:
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті визначено, що саме системно-структурний підхід відбиває сутність
дослідження складних об’єктів, забезпечує його всебічність і повноту. Не слід говорити окремо про системний, і окремо про структурний підхід, оскільки вони, по суті, є
тотожними. Такий термін вирішує дискусію щодо можливості існування безструктурних систем і безсистемних структур. Співучасть, як і будь-яка інша система, є
цілісною і в основі своїй має завжди певну структуру, яка утворюється сукупністю
взаємодій і зв’язків. Властивості співучасті визначаються не стільки властивостями
окремих співучасників, скільки властивостями її структури, її особливими інтегративними зв’язками. Таке розуміння співучасті у злочині дозволить поглибити зміст її
кримінально-правових ознак.
Ключові слова: співучасть, система, структура, цілісність, взаємодія, інтеграція,.
Кваша О. А. Соучастие в преступлении: системно-структурное исследование
В статье определенно, что именно системно-структурный подход отражает
сущность исследования сложных объектов, обеспечивает его всесторонность и полноту. Не следует говорить отдельно о системном, и отдельно о структурном подходе,
поскольку они, по существу, являются тождественными. Такой подход решает дискуссию относительно возможности существования бесструктурных систем и бессистемных структур. Соучастие, как и любая другая система, является целостной и в основе своей имеет всегда определенную структуру, которая образуется совокупностью
взаимодействий и связей. Свойства соучастия определяются не столько свойствами
отдельных соучастников, сколько свойствами ее структуры, ее особенными интегративными связями. Такое понимание соучастия в преступлении позволит углубить содержание ее уголовно-правовых признаков.
Ключевые слова: соучастие, система, структура, целостность, взаимодействие,
интеграция.
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 considered 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 participants but by the attributes of its structure, its special integrative connections. Such understanding of criminal participation gives us the opportunity to deepen the maintenance of its
criminal signs.
Key words: criminal participation, system, structure, integrity, cooperation, integration.

Співучасть у злочині як інститут Загальної частини кримінального права
має складний комплексний характер, певною мірою міждисциплінарний,
оскільки вимагає використання дослідниками досягнень не лише наук юридичного циклу, але й – філософії, психології, соціальної психології, соціології
тощо. Така особливість інституту співучасті обумовлює застосування багатьма
правознавцями системного або ж системно-структурного підходу до його вивчення. Значний вне сок у розробку такого підходу зробили філо софи
Я.Ф. Аскін, М.О. Булатов, Є.І. Головаха, В.Г. Іванов, М.Ю. Казарінов, В.В. Кизима, В.І. Купцов, В.А. Марков, В.П. Огородніков, М.О. Парнюк, М.М. Пилипенко, Е.П. Причепій, В.М. Сагатовський, В.М. Садовський, Г.А. Свєчніков,
Д.І. Широканов, В.О. Цикін та інші. Серед правознавців системний або ж системно-структурний підхід у наукових дослідженнях застосовували Ю.М. Антонян, О.А. Арутюнов, С.Р. Багіров, Б.В. Волженкін, Б.С. Волков, С.О. Єфремов, О.М. Костенко, В.М.Кудрявцев, В.Б. Малінін, П.С. Матишевський,
В.А. Мисливий, А.А. Музика, А.А. Піонтковський, Т.Л. Сергєєва, О.Б.Сахаров,
М.Д.Сергієвський, А.А. Тер-Акопов, Г.В. Тімейко, О.Л. Тимчук, М.Г. Угрехелідзе, С.Д.Шапченко, Н.М. Ярмиш, С.С.Яценко та інші. Однак недостатньо
уваги приділено з’ясуванню сутності понять системного, структурного і системно-структурного підходів, доцільності їх застосування в межах кримінально-правових досліджень, а також прогнозуванню результатів такого застосування. Відповідно метою даної статті є визначення сутності та особливостей
системно-структурного дослідження співучасті у злочині.
Суспільство, будь-яка соціальна група є системами, які наділені певною
структурою. Будь-який об’єкт може бути досліджено як систему. Поняття «система» застосовувалося в класичному природознавстві і філософії ХVІІ–
ХІХ століть. Аналіз системних уявлень є одним з центральних завдань сучасної логіки і методології науки. Відповідно і вчені-правознавці застосовують
системний підхід під час дослідження багатьох юридичних категорій. На думку вчених, причинний зв’язок, що виступає ознакою складу злочину, в чому б
цей злочин не виражався, має системний характер. Зрозуміти суть причинного
зв’язку в кримінальному праві поза її системною властивістю неможливо1. Також прибічником дослідження причинного зв’язку у кримінальному праві
шляхом застосування системного підходу для встановлення каузальної залежності є В.І. Борисов2. В.В. Мальцев переконаний у необхідності структурносистемного аналізу суспільно небезпечних наслідків3.
Вчений у галузі кримінального права Росії О.А. Арутюнов послідовно у
своїх дослідженнях (спочатку кандидатській, потім – докторський дисертації),
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розвиває системний підхід до загальної теорії співучасті у злочині. При цьому
правознавець виходить із висновків філософів, які здійснили розробку системного підходу – В.М. Садовський, Е.Г. Юдін, І.В. Блауберг: 1) система може бути зрозуміла як цілісна лише в тому випадку, якщо вона в якості такої протистоїть своєму оточенню – середовищу; 2) розчленування системи призводить до
поняття елемента – одиниці, властивості і функції якої визначаються її місцем
в межах цілого, при чому властивості цілого не можуть бути зрозумілими без
врахування хоча б деяких властивостей елементів і навпаки. Елемент в системі
співучасті повинен бути наділений рядом ознак і відповідати певним вимогам4.
Важливе значення має фіксація у визначенні системи поняття «зв’язок» і
вказівка на те, що зв’язки реалізуються через відносини. Це створює можливість емпіричного, а в більш широкому сенсі предметно-практичного
дослідження систем. Окремі форми співучасті вчені також аналізують, застосовуючи категорію системи: організована група є системою, єдиним злочинним механізмом5. Зрештою саме кримінальне право і кримінальний закон також є системними утвореннями, з чіткою структурою і взаємозв’язками елементів. Загальна і Особлива частини КК пов’язані між собою і утворюють нерозривну системну єдність. Значення цієї єдності найбільш помітно при застосуванні окремих статей КК, зокрема й тих, що регулюють відповідальність за
співучасть у злочині. Не можна застосувати кримінально-правову норму, що
міститься в Особливій частині КК, не звернувшись при цьому до Загальної
частини.
Системний підхід засто совується також у наукових кримінологічних
дослідженнях співучасті у злочині. Розгляд групової злочинності з позицій системного підходу дозволяє обґрунтувати: групову злочинність як вид злочинності; включення до неї в якості елементів групових злочинів, осіб, які їх вчинили, злочинних груп; через структуру цих елементів сутнісна властивість
групової злочинності у вигляді суспільної небезпеки, яка не зводиться до
суспільної небезпечності елементів, що входять в неї6. Системний підхід при
вивченні злочинної групи застосовується і в криміналістиці7. Таким чином,
співучасть у злочині як складний об’єкт досліджується на підставі системного
підходу.
Системний підхід став широко використовуватися у вивченні складних
явищ психіки в другій половині ХХ сторіччя. Впровадження в психологію
принципу системності (П.К. Анохін, Б.Ф. Ломов, С.П. Бочарова, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, В.О. Татенко та ін.) призвело дослідників до розуміння
психіки людини не як набору окремих процесів і властивостей, а як єдиного
цілісного утворення, системи, в якій усі когнітивні, комунікативні і регулятивні функції взаємодіють і взаємно обумовлюють одна одну8.
Вітчизняні вчені в галузі кримінального права А.А. Музика та С.Р. Багіров
також відзначають, що одним з підходів, споріднених системному (чи яких
відносяться до групи системних), є структурний аналіз. Тому в якості перспективного напрямку подальших наукових пошуків в галузі причинного зв’язку у
кримінальному праві вчені називають дослідження каузальних потенцій і
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керівної ролі тієї чи іншої умови в механізмі утворення причини шкідливих
наслідків з використанням структурного аналізу у якості методологічного
інструментарію9. Структурний підхід цінний тим, що він дозволяє розкрити
«механістичний характер того чи іншого процесу, явища тощо, чого не
вдається зробити ніяким іншим способом10; розібратися у множині властивостей і особливостей людини, і розкрити зв’язки і взаємовідносини цих властивостей11.
Водночас у юридичній науці, і у філософії використовується й інший
термін для позначення дослідження складного системного об’єкту – системноструктурний підхід. Кримінолог Б.С. Волков виокремлює системно-структурний підхід, виходячи із того, що людина – складна система, в якій всі властивості і відносини взаємопов’язані і утворюють цілісність, відповідно і особистість злочинця являє собою складну систему, певну цілісність, і має свою
структуру при цьому12. Це обумовлено тим, що у суспільних науках поняття
«система» переважно застосовується на рівні з поняттям «структура». Вчені
констатують, що часто у різних галузях науки йдеться загалом про системноструктурне дослідження13.
Ще в середині ХХ століття системно-структурні дослідження починають
активно застосовуватись. В результаті чого аналіз систем і структур, розуміння
предметів як системних і структурних є однією з характерних особливостей
сучасної науки. Вітчизняний вчений у галузі психології, соціології, філософії
Є.І. Головаха наводить приклади описів структури індивідуальної діяльності
людини різними вченими, на підставі чого доходить висновку, що насправді у
цих описах пропонуються лише окремі компоненти та елементи на кшталт:
«необхідність – потреба – інтерес – ціль – свобода» (О.Г. Здравомислов) тощо14. В.М. Садовський знаходить причину труднощів системно-структурних
досліджень у надмірній неоднозначності термінів «система» і «структура», а
звідси – у невизначеності взаємовідносин між ними15.
Правосвідомість виступає як системно-структурне явище, а її деформація
становить собою викривлення, порушення всіх або декількох елементів структури, викликає негативні зміни, які знаходять своє відображення у різних аспектах людської діяльності, а також у структурі особистості16. Тому необхідно
насамперед з’ясувати сутність поняття структури і системи, аналіз яких за тлумаченням філософських словників свідчить про їх нерозривний зв’язок.
Загалом термін «структура» вживається в багатьох сенсах, однак аналіз
філософських джерел дозволяє виокремити сутність даного поняття: певне
цілісне утворення / внутрішня будова системи, яка обумовлена існуванням
стійких зв’язків між її частинами (елементами). «Система» ж визначається як
упорядкована певним чином множина елементів, що взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну єдність. Водночас системний об’єкт не можна роз’єднати на окремі елементи, його не можливо пізнати, якщо виокремити лише
один наявний у ньому зв’язок, адже тоді буде втрачена його основна ознака –
цілісність. Тому при дослідженні системних об’єктів, зокрема співучасті у злочині, слід виходити насамперед із структурного аналізу елементів цілісного
об’єкту і розкриття механізмів інтеграції.
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Отже, і структура, і система визначаються насамперед через поняття
«цілісність». Правознавці також відзначають цей аспект при використанні системного підходу: вихідним пунктом будь-якого системного дослідження є
уявлення про цілісність системи, що вивчається17. Не може бути нецілісної системи, як не може бути нецілісної структури. Тому при застосуванні терміну
«система» чи «структура» одночасно розуміється цілісний характер досліджуваного об’єкта.
Вищенаведені висновки дають додаткові аргументи на користь позиції
М.С.Кагана, що «не існує безструктурних систем і безсистемних структур»18.
Система починаються там, де певна множина елементів виявляється як певним
чином упорядкована, утворюючи певну цілісність, властивості якої не зводяться до властивостей складових елементів. Тому, не слід говорити окремо про
системний, і окремо про структурний підхід, оскільки вони, по суті, є тотожними. Відповідно саме «системно-структурний» підхід відбиває сутність
дослідження складних об’єктів, забезпечує його всебічність і повноту. Такий
термін вирішує дискусію щодо можливості існування безструктурних систем і
безсистемних структур. Зокрема, співучасть розглядається подібно до вищенаведених властивостей системи у філософії: «співучасть як система (певна
цілісність) набуває якісно нові властивості, які відрізняються від властивостей
її елементів і перевищують у сумі властивості елементів; в результаті система
отримує власні закони поведінки, які не можливо вивести з одних лише законів поведінки її елементів»19. Також властивості співучасті визначаються не
лише властивостями окремих співучасників, скільки властивостями її структури, її особливими інтегративними зв’язками. А.П. Козлов відзначає, що співучасть як система складається із дій співучасників (виконавців, організаторів,
підбурювачів, пособників), їх функціональних і суб’єктивних зв’язків. Лише у
тому випадку, коли фігури включені у структурно-системну єдність, можна
говорити про деяку спільність фігур-ролей, лише тоді співучасники стають
співучасниками злочинного діяння. Така системна спільність, як це випливає
із досліджень соціальної психології, і є група20.
Існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи, її
об’єднання наряду з іншими тілами в систему більшого порядку визначає
взаємодія. Ця категорія є важливим методологічним принципом пізнання всіх
суспільних явищ і зв’язків. Щоб розкрити дійсну сутність явища, необхідно
виявити закономірності її у взаємодії з іншими явищами. Будь-який об’єкт може бути зрозумілий і визначений в системі відносин або у взаємодії з іншими
оточуючими явищами, їх частинами, сторонами і якостями. Щоб зрозуміти
властивості, структуру та закони дійсності, необхідним є вивчення взаємодії в
її загальному та конкретному проявах. Слід враховувати, що у будь-якій системі взаємодія виступає як таке відношення, в якому причина і наслідок
постійно міняються місцями. Тому не може йтися про односторонній вплив
при відносинах «причина-наслідок». Отже, для кожного системно-структурного дослідження, у тому числі у кримінальному праві, властивим є уявлення про
цілісність системи, яке конкретизується через поняття взаємодії, зв’язку та
інтеграції. Філософське поняття зв’язку і природниче поняття «зв’язок» знахо-
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дяться в родо-видовому відношенні. Як вірно зауважують вчені, особливе
місце серед різних типів зв’язків займають так звані системоутворюючі зв’язки21. Різні типи стійких зв’язків утворюють структуру системи, забезпечують
її впорядкованість. Характер цієї впорядкованості, її спрямованість характеризують організацію системи.
Так, відомий дослідник проблем співучасті в Росії М.Г. Іванов до характеристик співучасті у злочині відносить, зокрема, спільність участі у злочині, а
саме – кожний робить всій внесок у досягнення загальної мети22. А поняття
внеску у спільну діяльність і єдиний результат – це і є ознаки системного утворення. Злочинний результат у співучасті спричинюється спільними, взаємопов’язаними та взаємодовнюючими діями і виконавця, і підбурювача, і пособника, і, тим більше організатора злочину, який контролює процес вчинення
злочину від його початку до завершення.
Тому дослідження спільного вчинення тієї чи іншої категорії злочинів, у тому числі, чи насамперед, випадків необхідної співучасті, вимагає застосування системно-структурного підходу, в основі якого лежать такі ключові категорії як система, структура, частина, цілісність, взаємодія, зв’язок, інтеграція.
Система – це певним чином організована та структурована цілісність.
Таким чином, слід підсумувати, що будь-яка система є цілісною і наділена
багаторівневою ієрархією причинно-наслідкових зв’язків і взаємодій. Отже,
система – це цілісне об’єднання елементів, в основі якого лежить певна структура з чіткою ієрархією причинно-наслідкових зв’язків і взаємодій. Категорія
взаємодії є важливою ланкою між системою та детермінізмом, який визначається як активна сторона взаємодії. При вирішенні проблеми співвідношення понять системи і структури слід виходити із цілісності їх характеру.
Функція структури – забезпечити системі внутрішню міцність і стабільність,
цілісну єдність. Структурне об’єднання частин у системі є таким, при якому
заміна їх чи випадіння будь-якої не порушує цілісності системи. Взаємозв’язок
та взаємодія елементів системи надають їй певної структурованості, внутрішньої організації, забезпечують її функціонування та розвиток. Системноструктурний підхід велике значення має у наукових дослідженнях багатьох
важливих категорій, у тому числі тих, що є основою понять і конструкцій
кримінального права.
Ця система діянь, які утворюють у сукупності єдиний для декількох учасників злочин, надає нових якостей спільності, утворюючи з них цілісну
єдність23. Злочин, що здійснюється у співучасті, завжди більш небезпечний,
ніж аналогічний злочин, що вчинений індивідуально, бо він як система цілеспрямованих суспільно шкідливих дій співучасників створює загрозу більшої
шкоди суспільним відносинам24. В основі управлінського тлумачення поняття
взаємодії також лежать форми зв’язків елементів системи, яка забезпечує узгодженість функціонування і діяльності. Фахівці відмічають, що «взаємозв’язок
та взаємодія компонентів утверджують систему в рамках даної якості, надають
їй певної структурності, внутрішньої організації, забезпечують її функціонування та розвиток»25. Тим самим підтверджується теза про домінуюче значення взаємодії для системи загалом.
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Очевидно, що теорія управління до філософського тлумачення взаємодії в
значенні зв’язку та впливу елементів додає важливе уточнення: взаємодія – це
не просто зв’язок, а форма цих зв’язків та впливу. Відповідно співучасть, як і
будь-яка інша система, є цілісною і в основі своїй має завжди певну структуру, яка утворюється певною сукупністю взаємодій і зв’язків. Властивості
співучасті визначаються не стільки властивостями окремих співучасників,
скільки властивостями її структури, її особливими інтегративними зв’язками.
Співучасть у злочині є системою взаємопов’язаних злочинних діянь, які
обумовлюють одне одного, і зрештою детермінують настання злочинного результату. Співучасть як система являє собою структурну єдність взаємодіючих
елементів, якими є спільно діючі особи. Отримані в результаті системноструктурного підходу висновки у подальшому дозволять уточнити і поглибити
зміст кримінально-правових ознак співучасті у злочині.
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БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ПРАВОСУДДЯ (ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ)
Проводиться теоретичний аналіз конституційних засад безпосередньої участі народу при здійсненні правосуддя. Розкривається законодавчий порядок організації та
діяльності суду за участю народних засідателів та суду присяжних. Піддається критичному аналізу чинна регламентація порядку формування списків народних засідателів та присяжних. В роботі розкриваються особливості вітчизняної моделі «суду
присяжних», що запроваджена новим Кримінальним процесуальним кодексом України
(2012).
Робиться висновок, що законодавець лише термінологічно диференціював форми
безпосередньої участі народу при здійсненні правосуддя залежно від галузі судочинства. У сфері кримінального судочинства – «суд присяжних», у цивільному ж судочинстві – суд за участю народних засідателів. Водночас ні адміністративне, ні господарське судочинство не передбачають жодної з форм безпосередньої участі народу
при здійсненні судочинства, що істотно обмежує конституційну засаду прямого народовладдя.
Ключові слова: пряме народовладдя, правосуддя, суд присяжних, судовий засідатель.
Прилуцкий С. В. Непосредственное участие народа Украины при осуществлении правосудия (проблемы законодательного регулирования)
Проводится теоретический анализ конституционных принципов непосредственного участия народа при осуществлении правосудия. Раскрывается законодательный порядок организации и деятельности суда при участии народных заседателей и суда присяжных. Делается критический анализ регламентации формирования списков народных заседателей и присяжных. Раскрываются особенности отечественной модели
«суда присяжных», что вводится в соответствии с новым Уголовным процессуальным
кодексом Украины (2012).

334

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Делается вывод, что законодатель лишь на терминологическом уровне дифференцировал формы непосредственного участия народа при осуществлении правосудия в
зависимости от отрасли судопроизводства. В сфере уголовного судопроизводства –
«суд присяжных», в гражданском же судопроизводстве – суд при участии народных
заседателей. В то же время ни административное, ни хозяйственное судопроизводство не предусматривают какой-либо из форм непосредственного участия народа при
осуществлении правосудия, что существенно ограничивает конституционный принцип прямого народовластия.
Ключевые слова: прямое народовластие, правосудие, суд присяжных, судебный заседатель.
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 people’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 citizens 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 economic judicial proceedings are not foreseen the forms of direct participation Ukrainian citizens while administration of justice, which limits constitutional principle of direct democracy.
Key words: direct participation of citizens, justice, Jurors Court, people’s assessor.

Безпосередня участь народу України при здійсненні правосуддя врегульована на найвищому законодавчому рівні у статтях 124, 127 та 129 Основного
Закону. Так, згідно зі статтею 124 народ безпо середньо бере участь у
здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Відповідно до
статті 127 передбачається, що правосуддя здійснюють професійні судді та, у
визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні, а згідно зі ст. 129
судочинство проводиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.
Дані норми встановлюють три концептуальні засади, які тісно взаємопов’язані та формулюють конституційні основи народовладдя при здійсненні
судової влади. По-перше, стаття 127 досить чітко визначає принцип прямого
народовладдя, що повною мірою співвідноситься зі статтею 5 Конституції України, де встановлено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. Тим самим народ може безпосередньо здійснювати судову владу, але через відповідні державні органи – суди.
Тому вбачається, що створення будь-яких позадержавних, хоча б і «народних»,
судів не наділяє їх легітимною державною владою.
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Варто також звернути увагу на те, що Конституція України передусім акцентує увагу на участі народу при здійсненні судової влади як загальній засаді
народовладдя, а не конституційному праві особи на «суд рівних», як-от у США
чи інших країнах.
Друга конституційна засада передбачає три категорії легітимних носіїв судової влади: професійні судді; народні засідателі; присяжні.
Третя засада визначає моделі (форми) судочинства: одноособове або колегіальне судочинство професійних суддів; колегіальне судочинство професійних суддів та народних засідателів (змішана колегія); суд присяжних як
самостійна колегія присяжних.
Тим самим на сьогоднішній день Конституція України передбачає дві окремі моделі прямої участі народу при здійсненні судочинства: суд за участю
народних засідателів на кшталт суду шеффенів у Німеччині та класичний суд
присяжних, як-от в Іспанії, Росії, Великобританії, США та ін.
У теоретичному аспекті варто погодитися з С. О. Іваницьким, на думку якого участь народу в здійсненні правосуддя є конституційним принципом судової влади в Україні, що становить врегульовану чинним законодавством систему правоположень, які визначають право представників народу здійснювати
судову функцію державної влади шляхом безпосередньої участі в здійсненні
правосуддя через народних засідателів і присяжних1.
Проте насправді цей конституційний принцип з моменту його ухвалення й
донині не став повноцінним та життєздатним. На сьогодні участь народу як у
питаннях організації судової влади, так і в її здійсненні є номінальною. Таке
зволікання із втіленням відповідних конституційних норм можна пояснити
низкою причин. Та найвагомішою, безумовно, є соціальна складова даної проблеми, яка тісно пов’язана зі складним процесом становлення самостійності та
повновладдя Українського народу. В умовах затяжної соціальної та економічної стагнації, що породила різкий дисбаланс між основними складовими
суспільства, панівний клас крупного капіталу (олігархія) за допомогою
відповідних політичних інструментів вміло гальмує втілення конституційних
засад прямої участі народу при здійсненні судочинства. Звичайно, для
правління олігархії пряме народовладдя зубожілої більшості є вкрай небажане
й навіть небезпечне. На підтвердження даної позиції є відповідне законодавче
регулювання участі народу в судочинстві та його дійсне виконання.
Так, за увесь період незалежності України нормативне регулювання прямої
участі народу при здійсненні судочинства закріплювалось усіма законами про
судоустрій.
Закон України «Про судоустрій України» (1981)2 у статті 10 встановлював,
що справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а також судом присяжних
у випадках, визначених процесуальним законом.
Закон України «Про судоустрій України» (2002 р.)3 у статті 13 також передбачав, що справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово,
колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесуальним законом, також судом присяжних.
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Даний закон у досить загальних рисах регулював порядок добору народних
засідателів і присяжних, а також їх участь у здійсненні судочинства. Проте на
практиці суд за участю присяжних не діяв, а участь народних засідателів була
обмежена вузьким колом кримінальних та цивільних справ.
Хвиля суспільно-політичної активності та громадянського проте сту
2004 –2005 рр. в Україні спонукала «оновлену» владу до декларування реформ
судової системи та механізмів судочинства на тлі демократизації держави. Так,
згідно з «Концепцією вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» (2006 р.)4 передбачалося, що законодавчі регулювання діяльності суду присяжних мають передбачати його використання лише в окремих категоріях кримінальних справ.
Обвинувачений повинен мати право вибирати: його справу розглядатиме суд
присяжних чи колегія професійних суддів. Функції присяжних передбачалось
відокремити від функцій професійного судді. Передбачалося, що присяжні
вирішуватимуть у своєму вердикті лише питання юридичного факту, а професійний суддя на основі вердикту присяжних і норм кримінального права ухвалюватиме вирок.
Проте не так сталось, як гадалось. Чинний Закон України «Про судоустрій
і статус суддів» (2010 р.)5 у статті 15 знову передбачив, що справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у випадках, визначених процесуальним законом, – колегією суддів, а також за участю народних засідателів і присяжних.
Даним законом встановлено, що народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом,
вирішує справи у складі суду спільно із суддею (суддями), забезпечуючи
згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.
Народні засідателі, присяжні під час розгляду і вирішення справ користуються повноваженнями судді.
Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної
судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої
ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція
відповідного суду, відповідають вимогам, встановленим законом, і дали згоду
бути присяжними.
Список присяжних має затверджуватися один раз на два роки і переглядатися в разі необхідності за поданням територіального управління Державної
судової адміністрації України.
Народним засідателем, присяжним може бути громадянин України, який
досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.
Водночас не підлягають включенню до списків народних засідателів та
списків присяжних громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або
недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного; які мають не зняту чи не погашену судимість; народні депутати України, члени
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Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх
справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси; громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років; особи, які не володіють державною мовою.
Особа, включена до списку народних засідателів або списку присяжних,
зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у
здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.
Особа, яка відповідно до закону не може бути включена до списку народних засідателів або списку присяжних, але включена до нього, увільняється від
виконання обов’язків народного засідателя чи присяжного головою
відповідного суду.
Від виконання обов’язків народного засідателя, присяжного головою
відповідного суду увільняються: особи, які перебувають у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також які мають дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримують дітейінвалідів, інших хворих або членів сім’ї похилого віку; керівники та заступники керівників органів місцевого самоврядування; особи, які через свої
релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні
правосуддя; інші особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які
вони посилаються.
Дані особи увільняються від виконання обов’язків народного засідателя,
присяжного за їхньою заявою, поданою до початку виконання цих обов’язків.
Увільнення від виконання обов’язків народного засідателя, присяжного у
конкретній справі, у тому числі внаслідок відводу (самовідводу), здійснюється
у порядку, встановленому процесуальним законом.
Водночас викликає певне застереження раніше згадане положення закону,
згідно з яким громадянин має дати свою згоду бути присяжним.
Хоча в даному аспекті варто зазначити, що участь особи у здійсненні судової влади є як конституційним правом, так і конституційним обов’язком громадянина, а тому згода особи на виконання громадянського обов’язку не
потрібна. Ця позиція прямо випливає з положень статті 65 Конституції України, де зазначається, що захист Вітчизни є обов’язком громадян України. Видається, що громадянин, принісши присягу, незалежно від того, чи це присяга
солдата, чи народного судді, однаковою мірою захищає Батьківщину як від
зазіхань зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів – анархії злочинця, сваволі й
корупції чиновника, тиранії можновладця та ін.
Щодо цього слід також наголосити, що згідно зі статтею 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) значення терміна «примусова чи обов’язкова праця» не поширюється на будь-яку роботу чи службу, яка
є частиною звичайних громадянських обов’язків.
На нашу думку, якщо на громадянина за жеребом випаде обов’язок судового засідателя, він повинен прийняти його, і це не може розцінюватись як «примусова праця». Ті ж, хто без поважних причин ухилятиметься від свого
обов’язку, повинні нести юридичну відповідальність за неповагу до суду. Хоча, безумовно, люди мають керуватися передусім не страхом і не примусом, а
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почуттям громадянської відповідальності за свою країну, свій народ. Але такий стан громадянської свідомості на порожньому місці не виникає. Це стає
результатом тривалої й кропіткої роботи прогресивних кіл суспільства із утвердження моральності, поваги до права, почуття національної гідності та
справедливості.
Суд залучає народних засідателів до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньої участі.
Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя надсилається судом народному засідателю не пізніш ніж за сім днів до початку судового
засідання. У запрошенні зазначаються права та обов’язки народного засідателя, перелік вимог до народних засідателів, а також підстави для увільнення їх
від виконання обов’язків.
Водночас для виконання обов’язку присяжного особа підлягає виклику в
суд, про що головуючий дає розпорядження секретареві судового засідання.
Кандидати в присяжні підлягають виклику у кількості семи осіб, після їх обрання автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до
списку присяжних. Таким чином, при формуванні складу присяжних для конкретної справи має діяти принцип випадкового вибору – жеребкування.
Одночасно із запрошенням (викликом) надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як народного засідателя чи присяжного.
Роботодавець зобов’язаний звільнити народного засідателя, присяжного
від роботи на час виконання ним обов’язків по здійсненню правосуддя. Народний засідатель, присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення (виклик) суду для участі в судовому засіданні.
Відмова у звільненні особи від роботи на час виконання її обов’язку або
неявка особи у судове засідання без поважних причин вважається неповагою
до суду.
Особливість відбору присяжних полягає в тому, що він здійснюється після
відкриття судового засідання. Головуючий повідомляє відібраним особам, яке
провадження підлягає розгляду, роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в судовому розгляді. Кожен із викликаних має право заявити про
неможливість його участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього, та
заявити собі самовідвід.
Головуючий з’ясовує, чи немає передбачених законом підстав, які перешкоджають залученню громадянина як присяжного або які є підставою для
звільнення окремих присяжних від виконання їх обов’язків, а так само для
звільнення присяжних від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими заявами.
Для з’ясування обставин, що можуть перешкоджати участі присяжного в
судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання.
Кожному з потенційних присяжних учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених законом.
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Усі питання, пов’язані зі звільненням особи від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом, вирішуються ухвалою суду у складі двох професійних суддів. У разі, якщо судді не прийшли до
одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов’язаного зі звільненням
особи від участі в розгляді кримінального провадження або самовідводом чи її
відводом, особа вважається звільненою від участі в розгляді кримінального
провадження або відведеною.
Після відбору основних присяжних відбираються і двоє запасних присяжних, які під час розгляду справи перебувають у залі судового засідання.
Водночас вбачається, що особа набуває статусу присяжного лише після
принесення присяги.
Народним засідателям, присяжним за час виконання обов’язків у суді виплачується винагорода, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України6. Їм також відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також
виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.
За народними засідателями і присяжними на час виконання обов’язків у
суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені
законом. Час виконання народним засідателем чи присяжним обов’язків у суді
зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення народного засідателя
чи присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час
виконання ним обов’язків у суді не допускається.
Звертаючись до окремих галузей судочинства, з’ясуємо, наскільки реалізується конституційна засада прямого народовладдя при здійсненні правосуддя.
Згідно з ч. 3. статті 17 КПК України (1961) кримінальні справи про злочини, за які законом була передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядалися судом у
складі двох суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користувалися всіма правами судді. Проте Законом України «Про внесення
змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо участі народних
засідателів»7 у 2011 р. із КПК України (1961) було виключено норми, які передбачали організацію та діяльність суду за участю народних засідателів.
Водночас під час підготовки та прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України як в теоретичному, так і практичному плані актуалізувалося питання щодо форм та процедур прямого народовладдя при здійсненні
судочинства. В результаті згідно з ч. 3 статті 31 КПК України (2012) передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за
вчинення яких можливе довічне позбавлення волі*, здійснюється колегіально
судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого –
судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.
* Згідно з КК України (2001) довічне позбавлення волі передбачено у дванадцяти
складах злочинів: стаття 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча»,
ч. 2 статті 115 «Умисне вбивство»; ч. 3 статті 258 «Терористичний акт», стаття 321-1
«Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів», стат-
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Особливості судового провадження за участю присяжних регламентуються
§ 2 глави 30 КПК України, де передбачається, що суди присяжних утворюються при місцевих загальних судах першої інстанції. Особливістю вітчизняного
суду присяжних має стати те, що всі питання, пов’язані із судовим розглядом,
професійні судді та присяжні вирішуватимуть спільно. Нарадою суду присяжних керуватиме головуючий (професійний суддя), який послідовно ставитиме
на обговорення всі питання, що підлягають вирішенню, а також проводитиме
відкрите голосування та підрахунок голосів. Всі питання ухвалюватимуться
простою більшістю голосів і ніхто зі складу суду присяжних не матиме права
утриматися від голосування, крім випадку, коли вирішуватиметься питання
про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував за виправдання обвинуваченого.
Безперечно, запровадження суду присяжних мало б стати важливим кроком для вітчизняної правової системи. Проте неоднозначність у розумінні
юридичної природи цього правового інституту, а також спроби «модернізувати» та «адаптувати» його до вітчизняних реалій викликають пересторогу щодо можливої підміни понять та введення суспільства в оману.
З цього приводу досить критично висловився В. М. Тертишник, який вважає, що, по суті, за новим КПК України судочинство повертається не до ідеї
суду присяжних у класичній його формі, а до ідеї «народних засідателів». Адже нові присяжні можуть легко стати такими ж «кивалами», як і колишні народні засідателі8.
Справді, важко приховати те, що при впровадженні так званого «суду присяжних» законодавець вдався лише до підміни понять. Колишніх «народних
засідателів» перейменували на «присяжних», а сутність організації та діяльності суду не змінилася. Законодавець вкотре «обійшов» Конституцію України, а народ так і не отримав справжнього суду присяжних.
Водночас, згідно з ч. 2 статті 18 ЦПК України9, у випадках, встановлених
цим кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні
правосуддя користуються всіма правами судді.
Тим самим представники суспільства як народні засідателі беруть участь
при здійсненні судочинства лише у справах окремого провадження, фактично
для виконання функції громадянського контролю. Як відомо, окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи, або
тя 348 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця», стаття 379 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя», стаття 400 «Посягання
на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги», стаття 404 «Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків», ч. 2 статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни»,
ч. 2 статті 439 «Застосування зброї масового знищення», ч. 1 статті 442 «Геноцид», стаття 443 «Посягання на життя представника іноземної держави».
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створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або
підтвердження наявності чи відсутності неоскаржуваних прав.
Згідно зі статтею 234 ЦПК України розгляд справ проводиться судом у
складі одного професійного судді та двох народних засідателів у разі: 1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 2) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 3) усиновлення; 4) надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;
5) обов’язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу.
Таким чином, законодавець лише термінологічно диференціював форми
безпосередньої участі народу при здійсненні правосуддя залежно від галузі судочинства. У сфері кримінального судочинства – «суд присяжних», а в
цивільному судочинстві – «народні засідателі». Водночас ні адміністративне,
ні господарське судочинство не передбачають жодної форми безпосередньої
участі народу при здійсненні судочинства, що істотно обмежує конституційну
засаду прямого народовладдя.
Як свідчить практика законотворення останніх десятиліть, держава (а,
власне, правлячі соціальні та політичні кола) не зорієнтована на впровадження та забезпечення ефективного функціонування прямої участі народу при
здійсненні судочинства. По суті, відмовившись від попередніх декларацій про
участь народу при здійсненні правосуддя, законодавець якщо не ліквідував, то
максимально обмежив цю важливу конституційну засаду вітчизняного державотворення.
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вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900. 6. Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді: Постанова
Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1506 // Офіційний вісник України. –
2002. – № 42. – Ст. 103. 7. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу
України щодо участі народних засідателів: Закон України // Відомості Верховної Ради
України. – 2011. – № 47. – Ст. 530. 8. Тертишник В. М. Суд присяжних: ростки і суть ідеї
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

342
УДК 343.352.3

А. С. НЕРСЕСЯН,
кандидат юридичних наук

КОМЕРЦІЙНИЙ ПІДКУП:
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЛОЧИНУ
У статті розглядаються основні соціально-правові аспекти застосування норм
кримінального законодавства в частині відповідальності за комерційний підкуп. Визначено авторське бачення об’єкта даного злочину, а також викладено ряд зауважень щодо його предмета та потерпілого від його вчинення. Розроблено пропозиції до вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Визначено необхідні аспекти розвитку правозастосовної практики для ефективнішого застосування норми статті 3683 КК України.
Ключові слова: комерційний підкуп, службова особа, незаконна вигода, юридична
особа, хабарництво, об’єкт злочину.
Нерсесян А. С. Коммерческий подкуп: социально-правовая природа преступления
В статье рассматриваются основные социально-правовые аспекты применения
норм уголовного законодательства в части ответственности за коммерческий подкуп.
Определено авторское видение объекта данного преступления, а также изложен ряд
замечаний относительно его предмета и потерпевшего от его совершения. Разработаны предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Определены необходимые аспекты развития правоприменительной
практики для более эффективного применения нормы статьи 3683 УК Украины.
Ключевые слова: коммерческий подкуп, должностное лицо, незаконная выгода,
юридическое лицо, взяточничество, объект преступления.
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.

Актуальність дослідження норм, що регулюють комерційний підкуп, в
рамках кримінально-правових і кримінологічних досліджень, винятково важлива з огляду на відносну новизну даної норми в рамках Кримінального кодексу України, а також на запропонований відповідними змінами до КК новий
підхід до розуміння службової особи як спеціального суб’єкта злочину.
Дійсно, з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. в КК України з’явилася стаття 3683 «Комерційний
підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Законом України «Про внесення змін до деяких
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законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 до даної статті було
внесено зміни в частині санкції – зокрема, з числа покарань було виключено
позбавлення та обмеження волі1. Нині в Україні розробляється система
відповідальності за злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах
приватного права, в тому числі і за вчинення комерційного підкупу.
Методологічну основу даної статті становлять праці українських та
російських вчених – фахівців у галузі службової злочинності – П. П. Андрушка, О. В. Кришевич, Н. О. Лопашенко, А. В. Савченко, М. І. Хавронюка.
Метою статті є дослідження соціально-правової природи такого корупційного явища, як комерційний підкуп. Дана мета реалізовується в таких
завданнях:
– встановити соціальну сутність комерційного підкупу;
– визначити загрози, які комерційний підкуп несе інтересам юридичної
особи, суспільства і держави;
– встановити об’єкт, предмет і потерпілого у складі комерційного підкупу.
Криміналізація комерційного підкупу стала результатом ратифікації Україною Конвенції ООН проти корупції та Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією, підписаної державами – членами Ради Європи.
Так, стаття 21 Конвенції ООН наголошує на криміналізації таких діянь, як:
а) обіцянка, пропозиція або надання, особисто або через посередників, будьякої неправомірної переваги будь-якій особі, яка керує роботою організації
приватного сектора або працює на будь-якій посаді у такій організації, для такої особи чи іншої особи, щоб ця особа вчинила, порушуючи свої обов’язки,
будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій; б) вимагання або прийняття,
особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги будь-якою
особою, яка керує роботою організації приватного сектора або працює на будьякій посаді у такій організації, для такої особи чи іншої особи, щоб ця особа
вчинила, порушуючи свої обов’язки, будь-яку дію чи утрималась від вчинення
дій2.
Ст. 8 Конвенції РЄ про боротьбу з корупцією зобов’язує учасників вжити
таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне вчинення під час здійснення підприємницької діяльності вимагання або одержання прямо чи опосередковано будь-якими особами, які
обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють у них у
будь-якій якості, будь-якої неправомірної переваги або обіцянки такої вигоди
для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки отримання такої переваги з метою заохочення їх до виконання чи невиконання
наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків3.
Відповідно до статті 3683 КК України також можна виділити дві форми комерційного підкупу – пропозицію, надання або передачу неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (частини 1, 2 згаданої статті) та одержання такої
вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
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організаційно-правової форми (частини 3, 4 статті). Частина 5 вказаної статті
містить заохочувальну норму, яка встановлює, що особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органові, наділеному законом правом порушувати кримінальну
справу. Вочевидь, у зв’язку з набуттям чинності новим КПК до даної норми буде внесено зміни, адже стадія порушення кримінальної справи у кримінальному провадженні за новим КПК відсутня.
Навіть при поверховому дослідженні норми статті 3683 КК України можна
побачити досить значну аналогію зі злочином, передбаченим статтею 368 КК
«Одержання хабара» та злочином, передбаченим статтею 369 КК «Пропозиція
або давання хабара».
Для встановлення соціально-правової сутності комерційного підкупу слід
дослідити його співвідношення з відповідними злочинами. Для цього нам видається доцільним використати юридичну основу кримінального права – склад
злочину, що, як відомо, складається з чотирьох елементів – об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони складу злочину. Слід зауважити,
що для розкриття соціально-правової природи комерційного підкупу найважливішим видається розглянути питання об’єкта злочину як специфічний
«відбиток» злочинної поведінки винного у соціальній природі.
Автором даної статті підтримується погляд на загальний об’єкт злочину, як
такий, що випливає із природних законів розвитку природи, та юридично встановлений законодавство порядок суспільних відносин у сферах, що охороняються нормами кримінального права. В зв’язку з цим виникає питання: а які
конкретно сфери охороняються нормами статті 3683 КК України?
А. В. Савченко та О. В. Кришевич визначають безпосереднім об’єктом даного злочину суспільні відносини, які забезпечують цілі і завдання юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, встановлений (нормативно-закріплений) порядок їх функціонування, можливість
громадян об’єктивно розв’язувати соціальні проблеми, які в них виникають,
тощо4. Вважаємо дане визначення занадто широким – адже цей самий об’єкт
може бути і в ряді інших злочинів, в тому числі і тих, які перебувають за межами розділу ХVII КК.
Точніше об’єкт комерційного підкупу визначає російська дослідниця
Н. О. Лопашенко. Так, коментуючи статтю 204 «Комерційний підкуп» КК
Російської Федерації, вона визначає об’єктом даного злочину суспільні відносини, що забезпечують інтереси служби в комерційних та інших організаціях5.
Враховуючи те, що термін «комерційна та інша організація» є еквівалентним українському термінові «юридична особа приватного права» (українське
цивільне законодавство, на відміну від російського, таким терміном оперує),
можна зробити висновок, що об’єктом посягання при вчиненні комерційного
підкупу є служба в юридичній особі приватного права. Разом з тим слід зауважити, що юридичним особам приватного права, як правило, не є притаманною
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служба у класичному розумінні цього терміна (як сфери діяльності) – з жорсткою ієрархією та підпорядкованістю, виділенням окремих структурних
підрозділів, поступовим кар’єрним зростанням службовця і відповідністю
рангу/класу/категорії займаній посаді. Образно кажучи, в юридичній особі
приватного права прибиральник може бути призначений керівником, хоча й не
володітиме необхідною для цього освітою і діловими якостями.
На відміну від дачі/отримання хабара, при комерційному підкупі порушується не система державного управління чи місцевого самоврядування, а
система управління юридичною особою приватного права – акціонерним товариством, товариствами з обмеженою чи додатковою відповідальністю, виробничим чи обслуговуючим кооперативом тощо. Комерційний підкуп, як і хабар,
може надаватися за вчинення як законних, так і незаконних дій одержувачем
незаконної вигоди.
Важливо розуміти, що незаконна вигода є або може стати причиною прийняття службовою особою підприємства, установи чи організації немотивованого, незаконного або такого, що не відповідає реальним обставинам ситуації,
рішення (наприклад про прийняття на роботу особи, яка не відповідає вимогам до даної посади). Важливо зауважити, що таке рішення може прийняти як
сама особа – одержувач незаконної вигоди, так і інша особа, яка приймає
рішення під впливом одержувача незаконної вигоди. Та й у разі прийняття
цією особою законного рішення (наприклад, коли вищезгадана особа
відповідає займаній посаді), все ж слід зазначити про недостатню «чистоту»
даного рішення – адже його первинною мотивацією є незаконна вигода.
Отже, суспільна небезпека комерційного підкупу полягає перш за все в тому, що він посягає на одну з підвалин управління в юридичних особах приватного права – принцип неупередженості при прийнятті управлінських рішень.
Об’єктом комерційного підкупу є встановлений законодавством порядок
суспільних відносин у сфері управлінської діяльності в юридичних особах
приватного права незалежно від форми власності.
Елементами об’єкта злочину є предмет злочину і потерпілий від злочину.
Так, предмет злочину є матеріальною складовою об’єкта, тим елементом,
відносини щодо якого фактично змінюються внаслідок вчинення злочину. Для
характеристики предмета злочину, передбаченого статтею 3683 КК України,
використовується термін «неправомірна вигода». Під даним терміном
відповідно до примітки до статті 3641 КК (дія якої поширюється і на статтю 3683 КК) слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за
мінімальну ринкову. В даному випадку це визначення можна трактувати дуже
широко. Так виникає питання: а які саме законні підстави, окрім волі власника готелю, ресторану чи магазину, можуть бути підставою для надання особі
спеціальної знижки на відповідні товари і послуги? Крім того, виникає питання про те, а чи є неправомірною вигодою випадки, коли особа отримала таку
знижку до набуття нею статусу спеціального суб’єкта злочину, але продовжує
користуватись нею і після зайняття відповідної посади. Не вирішує питання і
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посилання на ціну, нижчу за мінімальну ринкову. Яким чином встановити таку мінімальну ринкову ціну, якщо (особливо це характерно для країн ЄС та
США) під час сезонних розпродажів товари можуть надаватися за ціною, нижчою за собівартість. Для правильного визначення неправомірної вигоди слід
довести її екстраординарний характер – тобто доступність лише конкретному
адресатові, а не певному невизначеному колу осіб (пенсіонерам, студентам,
постійним клієнтам тощо). В зв’язку з цим до примітки у статті 3641 КК України пропонується внести такі зміни: після слів «… нижчою за мінімальну
ринкову» вставити «якщо така вигода доступна лише службовій особі, яка є
суб’єктом цього злочину, і не є елементом звичайної ділової практики».
Певною складністю також характеризується визначення потерпілого від
даного злочину, особливо у світлі нового КПК України. Так, відповідно до
статті 55 КПК України (2012 р.) потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним
правопорушенням завдано майнової шкоди6. Доповнення числа потерпілих також і юридичними особами істотно розширило їх можливості, проте ще більш
ускладнило питання визначення потерпілого в ряді злочинів, в тому числі і в
комерційному підкупі.
Так, вчиненням комерційного підкупу шкода може бути завдана юридичній
особі приватного права, службова особа якої отримала неправомірну вигоду і
прийняла рішення на підставі комерційного підкупу (наприклад, директор заводу приймає рішення про закупівлю неякісної сировини, що призводить до
погіршення якості продукції і втрати позицій на ринку). Проте майнова шкода
таким рішенням може і не бути завдана, або, що ймовірніше, її важко буде довести. За умов штучного обмеження завданої злочином шкоди лише майновою
таку юридичну особу неможливо бути визнати потерпілою. Проте для юридичної особи важливими є не тільки майнові відносини, а й немайнові – перш
за все відносини її ділової репутації, що, врешті-решт також може опосередковано призвести до майнових втрат (програш тендерів, розрив стосунків із контрагентами тощо). В зв’язку з цим пропонується доповнити статтю 55 КПК таким чином: після слів «майнової шкоди» додати «а також шкоди, завданої
діловій репутації юридичної особи».
Врешті-решт, не слід забувати і можливість завдання шкоди (фізичної, моральної чи майнової) фізичній особі, причому як тій, щодо якої мало місце вимагання хабара, так і тій, що взагалі не брала участі у вчиненні даного злочину (наприклад, тій, якій було відмовлено у прийнятті на роботу внаслідок того, що інший претендент здійснив комерційний підкуп).
Наостанок слід зауважити, що правильне застосування норм статті 3683 КК
вимагає не тільки вищезазначених законодавчих змін, а й змін у правозастосуванні, причому йдеться не лише про наявність відповідної документації (положень, інструкцій тощо), що регламентують діяльність органів кримінальної
юстиції, а й про те, щоб їх співробітники правильно розуміли суспільно-негативну спрямованість даного злочину і, відповідно, належним чином здійснювали кримінальне провадження. А це можливо лише за умови поєднання про-
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СЛУЖБОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
У статті розглядається комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня службової злочинності у сфері охорони довкілля. Встановлено, що екологічна некомпетентність, низький рівень екологічно-правової культури службових осіб у сфері охорони довкілля становлять загрозу національним екологічним інтересам і національній безпеці України зокрема. Доведено, що на сьогодні важливою умовою стабілізації екологічної ситуації і підвищення рівня екологічної безпеки є належне добросовісне виконання службовими особами своїх обов’язків у сфері охорони довкілля. Визначено, що в
реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів протидії службовим екологічним злочинам, що його здійснюють різні ланки державного і громадського механізму такої протидії, важлива роль належить органам кримінальної юстиції.
Ключові слова: службові екологічні злочини, службова особа, зловживання службовими обов’язками, природоохоронні органи, детермінанти екологічної злочинності.
Козлюк Л. Г. Пути снижения уровня служебной преступности в сфере охраны
окружающей среды
В статье рассматривается комплекс мер, направленных на снижение уровня служебной преступности в сфере охраны окружающей среды. Установлено, что экологическая некомпетентность, низкий уровень эколого-правовой культуры должностных
лиц в сфере охраны окружающей среды представляют угрозу национальным экологическим интересам и национальной безопасности Украины в частности. Доказано, что
сегодня важным условием стабилизации экологической ситуации и повышения уровня
экологической безопасности является надлежащее добросовестное выполнение должностными лицами своих обязанностей в сфере охраны окружающей среды. Определено, что в реализации комплекса взаимосвязанных мер противодействия служебным
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экологическим преступлениям, осуществляемого различными звеньями государственного и общественного механизма такого противодействия, важная роль принадлежит
органам уголовной юстиции.
Ключевые слова: служебные экологические преступления, должностное лицо, злоупотребление служебными обязанностями, природоохранные органы, детерминанты
экологической преступности.
Kozlyuk L. G. Ways of reducing official crimes in the sphere of environmental security
The article shows the complex of measures against increasing crimes in the environmental 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 ecological 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 environmental 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 важливість протидії злочинам у сфері охорони довкілля, зокрема і тим,
що вчиняються службовими особами, наголосили у своїх рішеннях IX Конгрес
ООН із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками (Каїр,
1995 р.) і XII Конгрес ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя (Сальвадор, 2010 р.). Так, безпосередньо звертається увага, що екологічні злочини набувають транснаціонального характеру і за своєю
суспільною небезпечністю займають одне із перших місць.
Розв’язання завдань, що стоять перед кожною державою, передбачає реалізацію, зокрема, комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня злочинності, яка, як ракова пухлина, знищує здорові «клітини» механізму держави як
такої. Ефективність цієї роботи безпосередньо залежить від розробки та запровадження (реалізації) комплексних заходів, які розробляються на підставі визначеної політики у сфері боротьби зі злочинністю1.
Відчутне зниження рівня службової злочинності у сфері охорони довкілля
може бути досягнуто передусім саме у процесі реалізації системи заходів загальносоціального запобігання, позитивна дія яких спрямована на розвиток і
вдо сконалення всіх існуючих у суспільстві відно син. З приводу цього
А. І. Долгова обґрунтовано зазначає, що сильною складовою загальносоціального запобігання є взаємозв’язок різноманітних за змістом заходів, а також
можливість на підставі взаємного збагачення не просто кумулювати ефект антикриміногенного впливу, а й додавати йому нового, незрівнянно більш високого імпульсу у розумінні результативності2.
Слід зазначити, що за двадцять років незалежності Української держави
відбулись реформи державного, суспільного, економічного устрою, але процеси налагодження економічного та культурного життя країни супроводжуються
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загостренням суспільних відносин, породжуючи нові соціальні явища, які не
тільки негативно вплинули на життя людей, а й створюють підґрунтя для вчинення службовими особами злочинів у сфері охорони довкілля.
Тому сучасний стан службової злочинності у сфері охорони довкілля потребує здійснення заходів протидії вчиненню цих злочинів як на державному,
так і на суспільному рівнях, зокрема шляхом впливу на ті чинники, що викликають причини і умови їх скоєння.
Усунення чинників скоєння екологічних злочинів є складною проблемою і
потребує здійснення цілого комплексу економічних, соціальних, виховних заходів у масштабах цілої країни. Для ефективної протидії злочинам (зокрема і
службовим) у сфері охорони довкілля необхідно здійснювати послідовну та
адекватну екологічну політику. За вітчизняним природоохоронним законодавством України екологічна політика спрямована на збереження безпечного для
існування живої і неживої природи навколишнього середовища, на захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, до сягнення гармонійної взаємодії
суспільства і природи, на охорону, раціональне використання й відтворення
природних ресурсів.
Варто підкреслити, що перш ніж впроваджувати реформи, розробляти
будь-які плани соціально-економічного розвитку країни, потрібно обов’язково
враховувати їх вплив на навколишнє природне середовище. Необхідність
термінового реагування на проблеми, що стосуються довкілля, зокрема на
службові злочини у цій сфері, змусила прийняти стратегію державної екологічної політики. Саме в ній наголошується на обов’язковому врахуванні екологічної складової при складанні стратегій, планів і програм розвитку України.
Впровадження екологічного управління на підприємствах, екологізація господарської діяльності є шляхом до сучасної секторальної екологічної політики,
що реалізується в країнах Європи3. Відповідно службові особи, до компетенції
яких належить обов’язок дотримання і контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, зобов’язані перш за все реалізовувати екологічну
політику у своїй діяльності. Наприклад, службові особи підприємств при плануванні своєї господарської діяльності повинні насамперед обґрунтовувати
безпечність своєї діяльності для навколишнього природного середовища.
Таким чином, необхідно підтримати вищезазначену пропозицію стосовно
екологізації всіх сфер життя суспільства, і хочеться сподіватися, що вона не буде декларативною, оскільки від її реалізації залежить і протидія службовим
злочинам у сфері охорони довкілля.
Аналіз динаміки абсолютних та інтегрованих показників техногенного навантаження на навколишнє природне середовище свідчить про те, що екологічна ситуація у природному довкіллі як життєво важливому середовищі для
існування людини залишається досить складною4.
Щодо економічної складової, то існує реальна необхідність забезпечення
стабільного фінансування природоохоронної діяльності на державному,
регіональному, місцевому рівнях. Факторами виникнення техногенних аварій
і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзви-
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чайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є: застарілість
основних фондів, зокрема природоохоронного призначення, великий обсяг
транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин, аварійний
стан значної частини мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка процесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості,
насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній та енергетиці; природоохоронні проблеми, пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного середовища та зумовлені закриттям нерентабельних гірничодобувних підприємств, шахт і розрізів, небажання суб’єктів господарювання
здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки і потенційно небезпечних об’єктах тощо5.
Незважаючи на складну екологічну ситуацію, аналіз звітності про стан
довкілля дозволяє зробити висновок, що в Україні здійснюється, хоча й незначне, фінансування природоохоронної сфери. Так, протягом 2010 р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями
та установами було витрачено 13,1 млрд грн. За рахунок коштів Державного та
місцевих бюджетів було освоєно 18,2 % капітальних інвестицій і здійснено
3,6 % поточних витрат, а основним джерелом фінансування витрат на охорону
довкілля, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств – відповідно
77,7 % і 96,3 %6. Звичайно, позитивним є той факт, що здійснюється фінансування засобів природоохоронного призначення, тому що це сприяє усуненню
умов скоєння злочинів у досліджуваній нами сфері, однак серед звітності про
витрати на охорону навколишнього природного середовища не вказано, чи
здійснювалися витрати на заходи, які були б спрямовані на підвищення екологічної культури населення, підвищення кваліфікації службових осіб природоохоронної сфери. Адже саме це дає змогу приймати і реалізовувати екологічно виважені рішення. Без еколого-правової культури використання службовими особами природоохоронного законодавства стає проявом сваволі та
ілюзій у вигляді службових зловживань в екологічній сфері. На цьому детальніше зупинимось далі.
Як засвідчать дослідження детермінант екологічної злочинності7, саме
низький рівень еколого-правової культури є причиною скоєння службових злочинів у сфері охорони довкілля. Тому основний акцент варто робити на еколого-правовій культурі (як складовій соціальної), оскільки саме від неї залежить
ефективність виконання поставлених завдань екологічної політики та екологічної безпеки в цілому.
На сучасному етапі вчені наголошують, що протидія екологічним злочинам, зокрема службовим, в Україні може бути досягнута шляхом формування
екологічної культури, створення постійної, ефективної системи екологічної
освіти (зокрема професійної) і виховання, функціонування якої має сприяти
формуванню у населення дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища8.
Вплив екологічної освіти на людину має тривати все її життя. Тоді можна
буде говорити про екологічну компетентність – знання екологічних законів,
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правил і норм, принципів поведінки в довкіллі, які утримають її від екологічно
свавільної поведінки, спрямують її природоохоронну діяльність.
Екологічна освіта та виховання спрямовані на формування екологічної
культури особистості, яка дасть змогу кожному громадянинові не порушувати
порядок охорони навколишнього природного середовища. У зв’язку з цим професор О. М. Костенко слушно зазначив, що лише зі зміною соціальної культури громадян в Україні розпочнеться соціальний прогрес, що виведе країну з
нинішньої кризи9, екологічної зокрема. Це свідчить про те, що екологічна безпека громадян, у тому числі національна безпека, також визначається їхньою
еколого-правовою культурою, яка є складовою соціальної.
При цьому важливо враховувати, що будь-які заходи (виховні,
просвітницькі тощо) з підвищення рівня еколого-правової культури слід проводити не до певного періоду, а постійно. Оскільки це формує особистість із
дбайливим ставленням до довкілля, тобто формує еколого-правову культуру
громадян, а отже, і виконує функцію протидії скоєнню службових злочинів у
екологічній сфері. Таким чином, вийти на якісно новий рівень протидії службовим злочинам у сфері охорони навколишнього природного середовища можна тільки з підвищенням еколого-правової культури громадян.
На наше переконання, еколого-правова культура службових осіб, у тому
числі й громадян, дасть змогу посилити роль екологічної складової в соціально-економічному розвитку нашої країни. Саме еколого-правова культура дасть
змогу службовим особам враховувати екологічні наслідки під час прийняття
відповідних рішень, забезпечувати екологічну безпеку та екологічну рівновагу, здійснювати прозорий моніторинг стану навколишнього природного середовища, сумлінно виконувати обов’язки, пов’язані з формуванням та реалізацією екологічної політики.
Одним із чинників, які зумовлюють відсутність у службових осіб належного рівня еколого-правової культури, є серйозні вади у підготовці цих осіб до
виконання покладених обов’язків щодо охорони довкілля. Відсутність фахової
підготовки формує у службових осіб легковажно-безвідповідальне ставлення
до навколишнього природного середовища та до дотримання правил екологічної безпеки. У зв’язку з цим виникає професійна некомпетентність, яку
відомий український дослідник службових злочинів О. Я. Свєтлов називав морально-психологічним живильним середовищем, яке сприяє скоєнню багатьох
видів екологічних злочинів10. Необхідно, щоб на державному рівні було розроблено ефективний механізм підготовки службових осіб до виконання
обов’язків з охорони довкілля, адже мінімізація недоліків у підготовці зазначеної категорії осіб сприятиме протидії службовим екологічним злочинам. Як
відомо, екологічна некомпетентність, низький рівень екологічно-правової
культури службових осіб у сфері охорони довкілля становлять загрозу
національним екологічним інтересам і національній безпеці України взагалі.
Службові особи під час здійснення службової діяльності в екологічній
сфері повинні діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України. Проте недоліки в кадровій політиці призводять до того, що службові особи, для того щоб максимально одержати зиск із
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довіреної їм посади, не виконують своїх обов’язків і скоюють службові злочини у сфері охорони довкілля. Наприклад, проти директора комунального
підприємства «Господар» Р. порушено кримінальну справу. Р., будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, що полягали в організації діяльності комунального підприємства всупереч природоохоронному законодавству, заподіяв шкоду державним інтересам. Це сталося
внаслідок забору підприємством води з річки Дніпро із застосуванням споруд
і технічних пристроїв без дозволу на спеціальне водокористування. Передбачаючи наслідки вищезазначеного, Р. діяв умисно в інтересах третіх осіб – КП
«Господар». Метою такої діяльності було отримання прибутку комунальним
підприємством від постачання населення та інших споживачів технічною водою, яка отримувалась внаслідок незаконного, самовільного забору з річки
Дніпро11.
Нерідко службові особи, замість сумлінного виконання своїх службових
обов’язків, прагнуть до задоволення особистих інтересів. В результаті такої
сваволі при використанні службових обов’язків головним стає отримання надприбутків, кар’єрні мотиви тощо. Якщо в перші роки незалежності нашої держави наголошувалося на тому, що для забезпечення охорони довкілля достатньо прийняти відповідні закони про охорону довкілля12, то сьогодні ми переконалися, що цього недостатньо. Нинішня екологічна ситуація в Україні
свідчить про необхідність чогось «більшого» – і це, на нашу думку, екологоправова культура не лише службових осіб, на яких лежить обов’язок охороняти довкілля, а й громадян у цілому.
Ще однією умовою стабілізації екологічної ситуації і підвищення рівня
екологічної безпеки є належне сумлінне виконання службовими особами своїх
обов’язків у сфері охорони довкілля. Як відомо, на службових осіб у досліджуваній нами сфері покладено обов’язок збереження екологічно безпечного природного середовища. Як правило, в обов’язки цих осіб входить впровадження
і контроль за впровадженням екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. Вони повинні робити все, щоб
мінімізувати шкоду, яка може бути завдана природному середовищу; своєю
сумлінною поведінкою щодо виконання своїх обов’язків службові особи повинні були б стимулювати інших, – зокрема, дотримуватись правопорядку у
природоохоронній сфері.
Досить часто службові особи приховують екологічні злочини шляхом змін
у документах, що відображають правомірність будівництва, реконструкції чи
експлуатації очисних споруд, уведення їх в експлуатацію тощо. Тому необхідно виявляти та усувати випадки приховування документації про заборону введення в експлуатацію очисних споруд, заяв працівників про порушення
режиму експлуатації, знищення слідів поломки механізмів, що регулюють викиди відходів, які забруднюють довкілля, попереджень уповноважених органів
про порушення роботи очисних споруд і забруднень довкілля.
В реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів протидії службовим екологічним злочинам, що його здійснюють різні ланки державного і громадського механізму такої протидії, важливе місце займають органи кримінальної юс-
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тиції. Діючи відповідно до визначеної в законі компетенції, ці органи виконують важливу функцію протидії службовим екологічним злочинам, зокрема виявлення та усунення причин і умов, що сприяли скоєнню цих злочинів.
Попри множинність суб’єктів екологоохоронної діяльності, гострою залишається проблема оптимізації шляхів виявлення, розслідування конкретних
фактів службових екологічних злочинів і притягнення винних службових осіб
до відповідальності.
Виявляти службові екологічні злочини через специфіку їх прояву дуже
складно. Як зазначалося, це зумовлено високим рівнем їх латентності, а також
перебуванням поза сферою юридичної відповідальності значної кількості осіб,
діяльність яких є суспільно небезпечною. Тому на сьогодні виникає нагальна
потреба в підвищенні ефективності роботи органів кримінальної юстиції та
інших спеціалізованих суб’єктів екологоохоронної діяльності з виявлення
суспільно небезпечних діянь, проведення спеціальних оперативних заходів з
метою виявлення фактів злочинної поведінки, вжиття до винних осіб законних
заходів впливу, з тим щоб забезпечити реалізацію принципу відповідальності
за кожний службовий екологічний злочин.
Для успішної діяльності органів кримінальної юстиції та інших спеціалізованих суб’єктів екологоохоронної діяльності необхідним є науково-методичне
забезпечення, організація системи підвищення кваліфікації співробітників цих
органів на основі поглиблення їх природоохоронної спеціалізації і загалом
підвищення еколого-правової культури. Це зумовлено тим, що стан волі й
свідомості людей, які застосовують кримінальне законодавство, визначається
їх правовою культурою, під якою слід розуміти міру узгодженості волі та
свідомості людини із законами соціальної природи, у т. ч. законами природного права13. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що ефективність протидії
службовим екологічним злочинам органами кримінальної юстиції визначається еколого-правовою культурою працівників цих органів, які застосовують кримінально-правові норми.
Щоб підвищити рівень протидії службовим екологічним злочинам, органам кримінальної юстиції під час розслідування конкретного службового злочину в сфері охорони довкілля необхідно, поряд із причинами та умовами екологічної злочинності, особливу увагу звертати на обставини, що характеризують несприятливі умови формування службової особи, котра скоїла екологічний злочин. Отримана інформація надалі допомагатиме різним суб’єктам
екологоохоронної діяльності у протидії службовим екологічним злочинам,
оскільки вони знатимуть, на що потрібно впливати, щоб не дати спрацювати
механізмові злочинної поведінки.
Підводячи підсумок вищевикладеного, зазначимо, що протидія службовим
екологічним злочинам має становити узгоджену систему соціальних, економічних, політичних та інших заходів, спрямованих на випередження
криміногенних факторів цих суспільно небезпечних діянь, їх нейтралізацію та
усунення.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ПРОТИДІЇ ХАБАРНИЦТВУ СУДДІВ В УКРАЇНІ
В статті досліджується становлення і розвиток правових джерел, які діяли на
землях України щодо кримінальної відповідальності суддів за хабарництво.
В результаті дослідження було виявлено, що становлення в Україні кримінальноправових норм, що передбачали відповідальність суддів за хабарництво, було складним
і непослідовним. Це було зумовлено нестабільністю суспільних відносин, перебуванням
українських земель під впливом різних держав, нерівномірним розвитком національної
системи законодавства, швидкими змінами соціальних умов життя. Визначено, що у
правових джерелах Гетьманщини уперше встановлюють відповідальність суддів за хабарництво. У ХХ–ХХІ ст. також встановлюється кримінальна відповідальність народних засідателів, присяжних та третейських суддів за корупційні злочини.
Ключові слова: суддя, правосуддя, присяжний, народний засідатель, правові джерела, кримінально-правові норми, кримінальна відповідальність, злочин, хабар.
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Дидык С. Е. Становление и развитие законодательства относительно противодействия взяточничеству судей в Украине
В статье исследуется становление и развитие правовых источников, которые
действовали на землях Украины относительно уголовной ответственности судей за
взяточничество.
В результате исследования было обнаружено, что становление в Украине уголовно-правовых норм, которые предусматривали ответственность судей за взяточничество, было сложным и непоследовательным. Это было предопределено нестабильностью общественных отношений, пребыванием украинских земель под воздействием разных государств, неравномерным развитием национальной системы законодательства,
быстрыми изменениями социальных условий жизни. Определенно, что в правовых источниках периода Гетманщины впервые устанавливается ответственность судей за
взяточничество. В ХХ–ХХІ вв. также устанавливается уголовная ответственность
народных заседателей, присяжных и третейских судей, за коррупционные преступления.
Ключевые слова: судья, правосудие, присяжный, народный заседатель, правовые
источники, уголовно-правовые нормы, уголовная ответственность, преступление,
взятка.
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 corruption 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 responsibility 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.

Розвиток норм сучасної кримінальної юстиції закорінений в історії права.
Дослідження пам’яток кримінальної юстиції дає можливість знайти відповіді
на різноманітні питання, що виникають на практиці і в теорії. Неможливо зрозуміти сучасні процеси, що виникають у суспільстві, не опанувавши його минулий розвиток. Г. В. Плеханов доречно зазначав, що потрібно вивчати факти
минулого життя для того, щоб відкривати в них закони прогресу: «Майбутнє
здатний передбачати той, хто пізнав минуле»1.
Весь процес розвитку суспільства пронизаний прагненням до створення
справедливого правосуддя. У досягненні цієї мети важливе значення відіграє
протидія хабарництву суддів. В історії кримінального законодавства особливо
актуальним є дослідження кримінальної відповідальності за хабарництво, що
вчинюється суддею.
В Україні поки що не було проведено спеціальних досліджень історії законодавства щодо кримінальної відповідальності суддів за хабарництво. Лише
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деякі аспекти цього питання досліджували в своїх роботах Д. І. Багалій,
М. П. Василенко, О. О. Кваша, О. Ф. Кістяківський, О. М. Лазаревський,
О. О. Маліновський, Д. П. Міллер, М. М. Музиченко, І. В. Теличенько,
М. М. Ясинський та ін.
Метою цієї статті є з’ясування місця і ролі норм, що передбачають кримінальну відповідальність за хабарництво, яке вчиняється суддею, в структурі
пам’яток історії кримінального права та виявлення історичних закономірностей криміналізації хабарництва суддів у правових джерелах України.
Витоки українського законодавства правомірно пов’язують із виникненням
та розвитком Київської Русі. Правова система Київської Русі тривалий час
ґрунтувалась на звичаєвому праві. Але уже в Х ст. формується писане право.
Так, норми кримінального писаного права закріплювались у договорах
київських князів з греками. Наприклад, договір Олега 907 року, що був доповнений 911 року, містив 12 статей, з яких 5 стосувалися кримінального права2.
Джерелом права Київської Русі були й так звані Номоканони. У Київській
Русі застосовувалися два Номоканони, які були складені у Візантії у VІ і VІІ ст.
До Київської Русі Номоканони потрапили через Болгарію з прийняттям киянами християнства і набули поширення у ХІІІ ст. У перекладі старослов’янською
мовою грецькі Номоканони отримали назву «Кормча книга». Кормча книга
складалася з Еклоги і Прохірона. Еклога містила сімнадцять титулів, що передбачали норми кримінального права3. Серед основних джерел права у
Київській Русі в ХІ–ХІV ст. була «Руська Правда», яка дійшла до нас у кількох
редакціях: короткій, просторій і скороченій з просторої.
Зазначені правові пам’ятки не передбачають відповідальності суддів за хабарництво. Це зумовлено тим, що у Київській Русі суд був установою суто народною і досить самостійною не лише до утвердження князівської влади, а й
після цього, оскільки судова влада хоча й перейшла до князів, однак здійснювалася за участю виборних земських людей4.
Усі судові органи цього періоду користувалися такою повагою, що жодна
вирішена ними справа не підлягала оскарженню, а рішення суду було остаточним5.
З ХVІ ст. на частині українських земель починають діяти Литовські статути, норми яких встановлювали кримінально-правову охорону правосуддя. Литовський статут 1566 р. в артикулі 39 розділу 3 містив припис про те, що всіх
потрібно судити по справедливості, передбачав заборону на отримання винагороди та вирішення справи по дружбі: «…кождому стану всим заривно однакую справедливость чинить без отволоки, а от прав не маем ничого брати. …
а не маем стати и зычностью быти одной стороне»6.
Відповідальності суддів за хабарництво в нормах Литовських статутів не
передбачалося, але встановлювалася заборона вирішувати судові справи несправедливо чи за хабар.
У період Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст. особливу увагу становищу правосуддя приділяв російський уряд. Підставою для цього були численні скарги на
неправосудність та зловживання в судах. Навіть генеральний суддя Іван Чорниш, родич гетьмана Скоропадського, не відрізнявся від інших і про його
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хабарництво та «неправди» відверто говорилося в інструкції президентові
Малоросійської колегії. Ця колегія була заснована російським урядом 16 травня 1722 р. як головний засіб нагляду російським урядом за судами і судочинством7.
В інструкції міністрові при гетьмані Семенові Наришкіну з Колегії чужоземних справ 1732 р. весь перший пункт був присвячений справам суду.
Відповідно до цієї інструкції Наришкін був зобов’язаний наглядати за «суддями генеральними великоросійськими», щоб вони судили по правді, без
зволікання, не брали хабарів і були в цьому за приклад для суддів українського походження. Коли Наришкін виявляв, що судді українського походження
вирішують справи не по правді, а кривдять тих, хто позивається, він мусив це
довести до відома гетьмана, а сам – винести таким суддям догану8.
Таким чином, у гетьманських інструкціях набули подальшого розвитку
артикули Литовських статутів, що містили вказівки на здійснення справедливого правосуддя без хабарництва і за законом. Правові пам’ятки гетьманської
доби ХVІІ–ХVІІІ ст. уперше встановлюють відповідальність суддів за ухвалення неправосудних рішень і хабарництво. Це свідчить про зміну ідеології у
суспільстві і посилення кримінально-правової охорони правосуддя.
Наприкінці ХVІІІ ст. відбувалося знищення української державності у результаті поділу Польщі та переходу до Росії частини Правобережної України.
Знищується і загальне право як одне із джерел національного права України.
Натомість набуло чинності московське законодавство. У зв’язку зі специфікою
виникнення та розвитку Московської держави на її території з самого початку
домінував закон. Судова влада в цей період була досить розгалуженою. Можна говорити про наявність тут судів першої, вищої та апеляційної інстанцій.
В Соборному уложенні 1649 р. (царя і великого князя Олексія Михайловича), яке діяло на частині українських земель з кінця ХVІІІ ст. після приєднання Правобережної України до складу Російської імперії, у статті 5 набули розвитку норми, що передбачали відповідальність за умисне винесення неправосудного рішення, поєднаного з хабарництвом: «А будет которои Боярин или
Окольничей, или Думной человек или Дьяк, или иной какой судья, исца или
ответчика по посулом, или по дружбе, или по не дружбе, праваго обвинит, а виноватого оправит, а сышется про то допряма, и на тех судьях взятии исцов иск
в трое, и дати исцу, да и пошлины и пересуд и правои десяток взятии на Государя на них же. Да за ту же вину у Боярина, и у Окольничего, и у Думного человека отнять честь. А будет которои судья такую неправду учинит не из Думных людей, и тем учинити торговая казнь, и впредь им у дела не быть».
Санкція даної статті, як бачимо, передбачала не лише майнову відповідальність, а й тілесні покарання «торговая казнь», приниження честі і позбавлення права брати участь у відправленні правосуддя. Стаття 12 Уложення передбачала відповідальність за підміну судових документів, за хабар чи з особистих мотивів. Статті 15–17 були спрямовані на боротьбу з тяганиною, відмовами розглядати справи, зв’язані з вимаганням хабара9.
Після Третього поділу Польщі частина земель Правобережної України
відійшла до Росії. Західноукраїнські землі відійшли до Австрії. Така ситуація
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спричинила заміну польського законодавства австрійським. З кінця ХVІІІ ст.
Кримінальний кодекс Австрії 1787 р. було введено в дію на всій території цих
українських земель. У 1852 р. було введено в дію новий Кримінальний кодекс,
який поширювався на Галичину та Буковину. На Закарпатті з 1879 р. почав
діяти Угорський кримінальний кодекс10.
Пізнавальним для нашого дослідження є Угорський кримінальний кодекс
1879 р., норми якого застосовувалися на Закарпатті11. Так, у § 468 розділу ХLІІ
«Злочини і проступки по службі і зловживання званням адвоката» встановлювалося покарання судді і присяжного засідателя до п’яти років ув’язнення у
цухтгаузі за вимагання чи отримання хабара, щоб вчинити діяння, яке випливає з його службових повноважень. § 469 цього ж розділу встановлює покарання судді від п’яти до десяти років ув’язнення у цухтгаузі за незаконне вирішення кримінальних чи цивільних справ з корисливих мотивів12.
1845 р. було видано Уложення про покарання кримінальне і виправне, яке
стало основним джерелом кримінального права як у Росії, так і на частині території України. Уложення вступило в дію з 1 травня 1846 р. і в наступні роки
зазнало змін та перевидань. Такі переробки було здійснено у 1857, 1866 та
1885 рр. Діяв на території України і Устав про покарання 1864 р., що застосовувався мировими суддями. Але як в Уложенні, так і в Уставі відповідальність
суддів за хабарництво окремою нормою не передбачалася.
У Кримінальному уложенні від 22 березня 1903 р.13 кримінально-правова
охорона правосуддя підвищується шляхом встановлення відповідальності присяжних засідателів за одержання хабара. Це пов’язано з тим, що на початку
ХХ ст. почали формуватися і діяти народні суди. У зв’язку з цим для забезпечення належної роботи народних судів було передбачено кримінально-правову охорону цих відносин.
Першим вітчизняним кодифікованим кримінально-правовим актом став
Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.14 У главі «Посадові злочини» стаття 111
регламентувала відповідальність за постановлення суддями з корисливих чи
інших особистих мотивів неправосудного вироку. Покарання за даний злочин
передбачалось у формі позбавлення свободи не менш як три роки, а за обставин, що обтяжують покарання, – вищої міри покарання. Окремої норми щодо
відповідальності суддів за хабарництво у цьому кодексі не передбачалось.
Відповідальність суддів за хабарництво наставала на загальних підставах, аналогічна відповідальності службових осіб за вчинення такого злочину.
1 січня 1927 р. набрав чинності новий КК УСРР15. Цей КК у площині
відповідальності за хабарництво мало чим відрізнявся від КК УСРР 1922 р.
1956 р. на ХХ з’їзді Комуністичної партії Радянського Союзу було викрито
й піддано осудові факти порушення законності та неправосуддя, що мали
місце в попередні роки. Це зумовило необхідність законодавчих новацій у вигляді включення до кримінальних кодексів особливої глави «Злочини проти
правосуддя», чим було продемонстровано зростання значення правосуддя в
суспільстві та якісно новий, диференційований підхід до його охорони від злочинних посягань16.
Прийнятий 1960 р. КК УРСР17 уперше за ознакою родового об’єкта
об’єднав злочини проти правосуддя у самостійну главу ХІІІ «Злочини проти
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правосуддя». Незважаючи на це, відповідальність за одержання хабара суддею
передбачалась у главі VІІ «Посадові злочини», аналогічна відповідальності
інших посадових осіб.
1 вересня 2001 р. набрав чинності діючий Кримінальний кодекс України.
Український законодавець у цьому КК також окремих норм щодо одержання
хабара суддею не виділяв, відповідно і покарання судді за таке діяння передбачалося аналогічне покаранню за одержання хабара службовою особою, яка
займає відповідальне або особливо відповідальне становище. Зокрема,
відповідальність суддів за одержання хабара, які займають відповідальне становище, повинна наставати за ч. 3 статті 368 «Одержання хабара», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідальність суддів, які
займають особливо відповідальне становище, за одержання хабара повинна
наставати за ч. 4 цієї статті. Покарання таких осіб за одержання хабара передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Стаття 375 КК України передбачає відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Для ч. 2
цієї статті обов’язковим є встановлення корисливого мотиву чи іншого інтересу. Під вчиненням злочину з корисливих мотивів потрібно розуміти прагнення
судді отримати будь-яку вигоду матеріального (майнового) характеру або позбуття матеріальних витрат (наприклад, засудження невинного з метою неповернення йому боргу). Якщо постановлення завідомо неправосудного акта вчинено за хабар, дії судді слід кваліфікувати не лише за ч. 2 статті 375 КК України,
а й за відповідною частиною статті 368 КК України18, оскільки практика, коли
такі дії кваліфікуються лише як хабарництво, є неприйнятною19. Як слушно зазначає О. О. Кваша, кваліфікація таких дій лише за однією статтею не відображає всієї суспільної небезпечності вчиненого. Хоча й сам по собі факт одержання хабара не означає, що винесений судовий акт є неправосудним.
Слід зазначити, що у законопроекті за № 3428 від 02.12.2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії хабарництву»
у редакції від 19.06.2009 р. пропонувалося частину другу статті 375 КК України викласти в такій редакції: «Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, а
також дії, поєднані з одержанням хабара у великому розмірі або вчинені з
інших корисливих мотивів чи в особистих інтересах, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років з конфіскацією майна». Пропонувалося також доповнити зазначену статтю частиною третьою такого змісту: «Дії, передбачені частиною першою або
другою цієї статті, поєднані з одержанням хабара в особливо великому
розмірі, – караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна».
На нашу думку, запровадження довічного позбавлення волі як безальтернативного покарання не відповідає принципу справедливості, який лежить в основі закріпленого Конституцією України принципу верховенства права. Такі
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зміни суперечать також положенню Кримінального кодексу України, за яким
довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених КК, якщо
суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк (стаття 64). Як вірно зазначає М. І. Сірий, реалізація такої пропозиції призведе до
розбалансування визначеної національним законом системи злочинів і покарань, а також виведе нашу систему із міжнародного демократичного контексту, тобто розбалансує у співвідношенні з правовими системами, зокрема, європейських країн у питанні протидії корупції20. Таким чином, відповідальність
суддів за хабарництво у КК України встановлена аналогічна відповідальності
службових осіб. Окремих норм щодо відповідальності суддів за хабарництво у
КК України не передбачено.
Таким чином, на основі проведеного історичного дослідження виявлено,
що становлення в Україні кримінально-правових норм, які передбачали
відповідальність суддів за хабарництво, було складним і непослідовним. Це
можна пояснити цілим рядом обставин: нестабільністю суспільних відносин,
перебуванням українських земель під впливом різних держав, нерівномірним
розвитком національної системи законодавства, швидкими змінами соціальних умов життя. Тобто формування кримінально-правової охорони правосуддя
від хабарництва було наслідком природно-історичного розвитку суспільства.
Досліджувані правові джерела, які діяли на землях України до ХVІІІ ст.,
встановлювали кримінально-правову охорону правосуддя лише ззовні, не
приділяючи уваги злочинним посяганням, що вчиняються суддями. Це зумовлено привілейованим становищем судів, класовим характером їхньої діяльності та ототожненням їх із адміністративним апаратом. У ХVІІІ ст. підвищується роль демократичних принципів здійснення правосуддя. У правових
джерелах посилюється кримінально-правова охорона правосуддя. Правові
пам’ятки гетьманської доби уперше встановлюють відповідальність суддів за
ухвалення неправосудних рішень та хабарництво. У ХХ–ХХІ ст. встановлюється кримінальна відповідальність народних засідателів, присяжних та
третейських суддів за корупційні злочини.
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ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ
ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ (МИТНИЙ) КОРДОН УКРАЇНИ
Статтю присвячено проблемі визначення поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України,
відповідальність за які передбачена відповідними нормами КК України. Для цього, вважає автор, необхідно визначити видовий об’єкт вказаного виду злочинів. Це можна
зробити лише визначивши безпосередній об’єкт (як основний, так і додатковий) кожного із злочинів, передбачених КК України. Поняття злочинів, пов’язаних із незаконним
переміщенням предметів через державний (митний) кордон України, визначається
крізь призму видового об’єкта даних злочинів, з урахуванням загального визначення злочину, закріпленого у ст. 11 КК України.
Ключові слова: об’єкт злочину, переміщення через державний (митний) кордон
України, порядок переміщення через кордон, контрабанда, ввезення в Україну, вивезення з України.
Ландина А. В. Понятие преступлений, связанных с незаконным перемещением
предметов через государственную (таможенную) границу Украины
Статья посвящена проблеме определения понятия преступлений, связанных с незаконным перемещением предметов через государственную (таможенную) границу Украины, ответственность за которые предусмотрена соответствующими нормами
УК Украины. Для этого, считает автор, необходимо определить видовой объект указанного вида преступлений. Это можно сделать только определив непосредственный
объект (как основной, так и дополнительный) каждого из преступлений, предусмотренных УК Украины. Понятие преступлений, связанных с незаконным перемещением
предметов через государственную (таможенную) границу Украины, определяется
сквозь призму видового объекта данных преступлений, с учетом общего определения
преступления, закрепленного в ст. 11 УК Украины.
Ключевые слова: объект преступления, перемещение через государственную (таможенную) границу Украины, порядок перемещения через границу, ввоз в Украину, вывоз из Украины.

362

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

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 transportation 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 сучасних умовах розвитку українського суспільства спостерігається ряд
негативних явищ. Одним із них є зростання злочинності в цілому. Тому одним
із першочергових завдань кримінально-правової політики України на даному
етапі є вироблення ефективних засобів запобігання вчиненню злочинам. Не є
винятком із цього і злочини, що пов’язані із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України. Тим більше, якщо вони вчиняються службовими особами з використанням свого службового становища.
В умовах ринкової економіки одним з основних завдань зовнішньоекономічної
політики Української держави на сучасному етапі є всебічний розвиток і розширення зовнішньої торгівлі, зміцнення економічних зв’язків з іншими країнами, захист вітчизняного товаровиробника, впорядкування системи збору митних платежів.
Взагалі до злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через кордон України, згідно з кримінальним законодавством України, належать
такі: ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199); контрабанда (ст. 201); експорт
та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203’); незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268); ввезення творів, що пропагують
культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість
та дискримінацію (ст. 300); ввезення порнографічних предметів (ст. 301); контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305), а також порушення порядку здійснення міжнародних передач
товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333).
В кримінально-правовій науці досить велику кількість досліджень присвячено проблемним питанням кримінальної відповідальності за деякі злочини,
пов’язані з незаконним переміщенням предметів через кордон; зокрема, це
стосується статей 201 та 305 КК України. Щодо інших злочинів, передбачених
статтями 199, 203-1, 300, 301, то проблеми притягнення до кримінальної
відповідальності за ввезення чи вивезення предметів, вказаних у диспозиціях
перерахованих норм, досліджувалися лише у контексті аналізу об’єктивної
сторони цих злочинів, тобто вони окремо не виділялися. А щодо злочинів, пе-
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редбачених статтями 268–333 КК України, то цим злочинам взагалі не було
присвячено окремих досліджень.
Взагалі окремі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне переміщення предметів через кордон України досліджували такі вчені, як,
П. П. Андрушко, Н. О. Гуторова, С. А. Гайдобоєв, Д. Д. Давітадзе, С. Ф. Денисов, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. О. Кравченко, В. В. Кузнєцов,
С. Я. Лихова, С. І. Марко, А. А. Музика, О. М. Омельчук, М. І. Панов,
О. В. Процюк, О. П. Рябчинська, П. П. Сердюк, І. В. Сингаївська,
М. Ю. Скітейкін, С. О. Сорока, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, О. М. Титатренко, В. П. Тихий, А. В. Філіп, М. І. Хавронюк, С. В. Хільченко, П. С. Яні,
С. С. Яценко та інші.
Актуальність даної теми дослідження пояснюється, в першу чергу,
суспільною небезпечністю даного виду злочинів, яка, з огляду на об’єкт посягання, є досить високою. Крім того, такі злочини тісно пов’язані з корупційною злочинністю, протидія якій є найважливішим напрямком діяльності органів кримінальної юстиції в Україні. І одним з основних питань є визначення поняття самих злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням
предметів через державний (митний) кордон України.
Переходячи до питання визначення поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України,
зазначимо, що для цього необхідно визначити об’єкт даних злочинів. Цю проблему неможливо розв’язати без встановлення об’єкта кожного із зазначених
злочинів певного виду, для того, щоб довести можливість об’єднання вказаних
протиправних діянь в одну групу.
Взагалі існує досить велика кількість теорій визначення об’єкта злочину в
кримінальному праві. Ми не будемо заглиблюватися у цю проблему у зв’язку
з тим, що дане дослідження присвячене іншому питанню. На нашу думку, варто лише вказати, якої з існуючих теорій ми будемо притримуватися у даному
дослідженні. На наш погляд, при вчиненні злочину в першу чергу порушується певний порядок відносин в суспільстві з приводу певних предметів –
матеріальних і нематеріальних. Отже, формула визначення самого поняття
об’єкта злочину може бути такою: «Об’єкт злочину – це охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, що виникають в суспільстві з
приводу матеріальних і нематеріальних предметів». Останні ж є саме предметами злочинів1.
Таким чином, при визначенні об’єктів злочинів, пов’язаних із незаконним
переміщенням предметів через державний (митний) кордон України, ми будемо притримуватися тієї точки зору, що загальним об’єктом злочину є охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, що виникає в
суспільстві.
Визначаючи безпосередній об’єкт ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї,
відразу зазначимо, як визначають об’єкт злочину, передбаченого ст. 199 науковці. О. О. Дудоров безпосереднім об’єктом цього злочину вважає фінансово-кредитну систему України в частині встановленого порядку випуску та
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обігу грошей, державних цінних паперів і білетів державної лотереї2. Під безпосереднім об’єктом ввезення та інших злочинних дій із підробленими
грішми, державними цінними паперами та білетами державної лотереї розуміють суспільні відносини у сфері кредитно-грошової системи України.
Об’єкт цього злочину визначається як встановлений порядок випуску грошових знаків, державних цінних паперів та білетів державних лотерей, який забезпечує безпеку держави в економічній (фінансовій) сфері3.
Майже всі дослідники висловлюють думку, що дане злочинне діяння має
кілька об’єктів посягання. Ми також погоджуємось, що ввезення в Україну з
метою збуту вказаних предметів є злочином, що загрожує завдати шкоди
декільком групам суспільних відносин. На нашу думку, основним безпосереднім об’єктом такого злочину, як ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів та білетів державної лотереї, є охоронюваний кримінальним законом порядок відносин між людьми, що виникають у сфері обігу грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, забезпечення монополії держави на їх випуск, авторитет держави в цілому, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Водночас під час ввезення зазначених предметів в Україну порушуються і правила переміщення цих
предметів через кордон. Тобто обов’язковим додатковим об’єктом цього злочину є охоронюваний кримінальним законом порядок переміщення підроблених
грошей, державних цінних паперів та білетів державної лотереї через кордон
України.
Визначаючи безпосередній об’єкт контрабанди (ст. 201 КК України), зазначимо, що, на відміну від інших злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через кордон України, дане протиправне діяння посягає саме на
порушення встановлених законодавством правил переміщення ряду предметів
через кордон України.
Деякі учені визнають основним безпосереднім об’єктом цього злочину
охоронювані кримінальним законом суспільні відносини щодо зовнішнього та
внутрішнього товарообігу в Україні; суспільні відносини щодо переміщення
вантажів через митний кордон4. Інші вважають, що об’єктом контрабанди є
порядок переміщення товарів або інших предметів контрабанди через кордон,
установлений для забезпечення нормальної зовнішньоекономічної діяльності
держави5. Але найточнішим є визначення безпосереднього об’єкта контрабанди як встановленого порядку переміщення відповідних предметів через митний кордон України6. Отже, основним безпо середнім об’єктом злочину
потрібно визнавати охоронюваний кримінальним законом порядок переміщення предметів через митний кордон України.
Безпо середній об’єкт не законного виробництва, експорту, імпорту,
зберігання, реалізації та переміщення дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК України)
визначають як регламентований законодавством порядок здійснення такої господарської діяльності7. Ми цілком можемо погодитися із таким визначенням
об’єкта даного злочину. Але зазначимо, що, стосовно вчинення незаконного
експорту та імпорту вказаних предметів, додатковим обов’язковим об’єктом
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виступатиме встановлений законодавством порядок переміщення предметів
через кордон, тобто такий самий, як і у вище розглянутих нами злочинах.
Щодо незаконного ввезення на територію України відходів і вторинної
сировини (ст. 268 КК України) вважають, що об’єктом даного злочину є безпека поводження з відходами і вторинною сировиною8. Ми не можемо погодитися з такою точкою зору. Основним безпосереднім об’єктом незаконного ввезення на територію України відходів і вторинної сировини є встановлений законодавством порядок ввезення цих предметів на територію України. Порядок
же у сфері охорони здоров’я людей, охорони природного середовища, дотримання правил безпеки поводження з даними відходами та сировиною виступає
додатковим обов’язковим або факультативним об’єктом даного злочину.
Стосовно протиправних діянь, пов’язаних із творами, що пропагують культ
насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та
дискримінацію, думки щодо визначення безпосереднього об’єкта цього злочину дещо різні. Так, С. Ф. Денисов зазначає, що об’єктом цього протиправного
посягання є суспільні відносини у сфері громадської моралі9. С. С. Яценко вказує, що безпосереднім об’єктом цього злочину є громадська моральність у
сфері духовного та культурного життя10. Але, на нашу думку, доцільно визначити безпосередній об’єкт даного злочину, передбаченого ст. 300 КК України,
таким чином: основний об’єкт ввезення, виготовлення і розповсюдження
творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи
релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300 КК України) – це встановлений порядок відносин в суспільстві в частині моральності у сфері культури.
Що ж до ввезення таких творів в Україну, то додатковим обов’язковим
об’єктом даного злочинного діяння (звичайно, якщо ці предмети були переміщені через кордон України) виступатиме встановлений законодавством порядок переміщення предметів через кордон України.
З приводу визначення безпосереднього об’єкта злочинного посягання, передбаченого ст. 301 КК України, П. Ф. Грішанін та В. А. Владіміров визначають об’єкт даного злочину як «громадський порядок в частині дотримання
правил соціалістичного гуртожитку»11. Також вважають, що об’єктом злочину,
передбаченого ст. 301 чинного кримінального законодавства, є суспільні
відносини, які забезпечують нормальний духовний і культурний рівень життя
кожної особи12.
Ми вважаємо, що основним безпосереднім об’єктом ввезення в Україну
порнографічних предметів є встановлений порядок відносин в суспільстві у
сфері моральності щодо розповсюдження інформації про статеве життя.
Додатковий обов’язковий об’єкт даного злочину аналогічний до злочину, передбаченого ст. 300 КК України, а саме: встановлений порядок переміщення
предметів через державний (митний) кордон України.
При розгляді безпосереднього об’єкта контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ст. 305 КК України) у літературі єдиних поглядів, як і суттєвих розбіжностей, також немає. Н. А. Мірошниченко об’єктом цього злочину визначає встановлений порядок переміщення
предметів, вилучених з вільного обігу, через митний кордон України13;
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О. О. Дульський – суспільні відносини, що забезпечують встановлений порядок поводження з отруйними та сильнодіючими речовинами і охорону таким
шляхом народного здоров’я14; А. А. Музика вважає, що основним безпосереднім об’єктом контрабанди наркотичних засобів є здоров’я населення15.
Але ми вважаємо, що в першу чергу злочин, передбачений ст. 305 КК
України, порушує встановлені правила переміщення цих предметів через кордон України. Шкода ж здоров’ю населення завдається шляхом посягання на
встановлений порядок поводження із засобами та речовинами, що можуть викликати наркоманію. Тому основним безпосереднім об’єктом контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів є встановлений законодавством порядок переміщення цих предметів через кордон
України. Щодо додаткового безпосереднього об’єкта цього злочину, то ним є
порядок охорони здоров’я населення, а також державна монополія у сфері експортно-імпортних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.
Визначаючи об’єкт злочину, передбаченого ст. 333 КК України, вкажемо,
що взагалі небагато праць присвячено кримінальній відповідальності за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю. Так, є думка, що об’єктом цього злочину є
встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю16. Ми також притримуємося подібної
точки зору. Таким чином, об’єктом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, є
встановлений законодавством порядок здійснення міжнародних передач даних
предметів.
Отже, ми з’ясували, що за ознаками безпосереднього об’єкта (основного
чи факультативного) розглядувані нами злочини дійсно можна об’єднати в одну групу. Визначивши об’єкт кожного із злочинів, пов’язаних із незаконним
переміщенням предметів через державний (митний) кордон України, ми можемо визначити видовий об’єкт даних злочинів. Ним є встановлений законодавством порядок переміщення певних предметів через державний (митний) кордон України, що охороняється кримінальним законодавством України.
Отже, тепер ми отримали можливість вивести поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через кордон України. Це поняття
має базуватися не лише на визначенні видового об’єкта цих злочинів, а й на загальному понятті злочину, закріпленому у КК України. Так, відповідно до
ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Таким чином, злочини, пов’язані із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України, – це передбачені кримінальним законодавством
України суспільно небезпечні винні діяння, що посягають на встановлений
законодавством порядок переміщення певних предметів через державний
(митний) кордон України, що охороняється кримінальним законодавством
України, вчинені суб’єктом злочину.
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ПРОБЛЕМИ ВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ
Досліджено питання про допустимість і доцільність перегляду змісту принципу
презумпції невинуватості у зв’язку з введенням норми про незаконне збагачення до
Кримінального кодексу України. Введення спеціальної статті за незаконне збагачення
є доцільним, відповідає нормам міжнародного права у цій сфері та надає правоохоронним органам України надзвичайно важливий, враховуючи вітчизняні реалії, додатковий
правовий засіб для протидії корупційному збагаченню. Стаття про незаконне збагачення в КК України має повніше передбачати ознаки діяння, визначені в антикорупційній
конвенції ООН 2003 р.
Ключові слова: незаконне збагачення; корупція; презумпція невинуватості; тягар
доказування; конфіскація «in rem».
Кубальский В. Н. Проблемы введения уголовной ответственности за
незаконное обогащение
Исследован вопрос допустимости и целесообразности пересмотра содержания
принципа презумпции невиновности в связи с введением нормы о незаконном обогащении в Уголовный кодекс Украины. Введение специальной статьи за незаконное обогащение является целесообразным, соответствует нормам международного права в этой
сфере и предоставляет правоохранительным органам Украины чрезвычайно важное,
учитывая отечественные реалии, дополнительное правовое средство для противодействия коррупционному обогащению. Статья о незаконном обогащении в УК Украины
должна более полно предусматривать признаки деяния, определенные в антикоррупционной конвенции ООН 2003 г.
Ключевые слова: незаконное обогащение; коррупция; презумпция невиновности;
обязанность доказывания; конфискация «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 enforcement 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».

Питання, пов’язані із доповненням кримінального закону статтею про незаконне збагачення, розглядались у працях Л. П. Брич, О. О. Дудорова,
М. І. Мельника, Т. М. Тертиченка, В. І. Тютюгіна, М. І. Хавронюка, О. В. Ше-
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мякіна та інших, а також російськими фахівцями О. І. Алєксєєвим, Г. І. Богушем, В. М. Борковим та В. В. Лунєєвим. Стаття ґрунтується також на працях
процесуалістів Г. Ю. Юдківської та В. В. Крижанівського, які досліджували
принцип презумпції невинуватості в практиці Європейського суду з прав людини та законодавстві зарубіжних держав.
Зауважимо, що питання про винятки, які стосуються сфери дії принципу
презумпції невинуватості у зв’язку з введенням норми про незаконне збагачення, є маловивченим. Дослідження проблем запровадження кримінальної
відповідальності за незаконне збагачення якраз і є метою цієї статті.
Поняття «корупція» в кримінальному праві передусім характеризує дії
службових осіб, які зловживають владою або службовим становищем з метою
незаконного збагачення1. Незаконне збагачення – мета будь-якого корупційного злочину. Законодавець у 2011 р. ввів до Кримінального кодексу України
статтю 368-2 «Незаконне збагачення». Таким чином, з метою посилення протидії корупції Україна сприйняла рекомендації ООН і Ради Європи, запровадивши окрему кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Злочинні способи корупційного збагачення у більшості випадків уже охоплюються ознаками злочинів, передбаченими кримінальним законом: одержання хабара (стаття 368 КК України), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 КК України) та ін.
Традиційний підхід, за якого корупціонер притягується до кримінальної
відповідальності переважно за хабар, має поступово відійти в минуле. Як
слушно зауважив В. М. Борков, новий підхід повинен грунтуватися на трьох
рубежах кримінально-правової протидії корупції. Перший рубіж може бути виражений у кримінальній забороні шляхом окремої криміналізації корупційної
змови чиновника з іншою особою. Другий – утворюють норми про корупційні
злочини. Третій (останній) рубіж забезпечує встановлення кримінальної
відповідальності за незаконне (корупційне) збагачення. Подібну норму, сконструйовану на підставі побічних ознак корупції, прийнято розглядати як вимушену реакцію держави на підвищену латентність і небезпеку корупційних злочинів2. Адже за високого рівня латентності корупційних злочинів порушується
принцип невідворотності покарання, створюється обстановка безкарності,
з’являється мотивація вчинення нових корупційних злочинів.
Отже, встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на підставі спеціальної статті фактично є останнім контрольним елементом
у механізмі кримінально-правової протидії корупції, покликаному забезпечити
невідворотність відповідальності за будь-які форми корупційного (незаконного) збагачення.
Пропозицію про введення спеціальної статті за незаконне збагачення
підтримує відомий російський кримінолог В. В. Лунєєв. Незаконність збагачення у значних розмірах могла б підтверджувати факт вчинених раніше корупційних злочинів. На думку В. М. Боркова, «кримінальна відповідальність
повинна наставати не за сам по собі факт невідповідності фактичних і
офіційних доходів чиновника, а за його попередню (курсив мій. – К. В.) ко-
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рупційну поведінку, що призвела до такого дисбалансу»3. Тобто притягнення
до відповідальності за незаконне збагачення побічно свідчитиме про визнання
правоохоронними органами своєї нездатності викрити корупціонера у раніше
вчинених службових корисливих злочинах4.
Слід погодитися з пропозицією російських дослідників про те, щоб норма
про незаконне збагачення розглядалась як загальна щодо конкретних складів
злочинів Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за корупційні злочини. Зрозуміло, що при одержанні хабара чи незаконній участі в
підприємницькій діяльності, викраденні майна з використанням свого службового становища майнові вигоди потрапляють до чиновника незаконно. Отже,
«незаконність» виступає як узагальнююча і разом з тим ключова ознака5.
Обґрунтованим є твердження О. О. Дудорова і Т. М. Тертиченка, що
закріплене у статті 368-2 КК України визначення незаконного збагачення …
вихолощує основний зміст аналізованого корупційного діяння у розумінні
Конвенції: живеш не на зароблені кошти і не можеш це належним чином пояснити – ти злочинець»6. Таким чином, з одного боку, Україна запровадила
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виконавши формально
свої міжнародні зобов’язання, пов’язані з ратифікацією Конвенції, а з іншого –
норма, передбачена статтею 368-2 КК України, не відображає належним чином
ознаки незаконного збагачення як діяння, визначеного у статті 20 («Незаконне
збагачення») Конвенції ООН проти корупції 2003 року (далі – Конвенція), в
якій зазначено: «за умови дотримання своєї конституції та основоположних
принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисного незаконного збагачення, тобто
значного збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати»7.
Стаття 20 Конвенції встановлює презумпцію злочинного характеру – значне збільшення активів посадової особи, що явно не відповідає її законним доходам. І цю презумпцію особа, яка обвинувачується у незаконному збагаченні,
повинна спростувати. За задумом розробників Конвенції, норма про незаконне
збагачення повинна протидіяти найбільш латентним різновидам корупційних
злочинів. З метою імплементації вказаної норми в національне законодавство
деякі російські дослідники пропонують доповнити Кримінальний кодекс Росії
статтею 290-1 «Корупційне збагачення» з диспозицією такого змісту: «Перевищення посадовими особами своїх активів, а так само активів близьких родичів
над законними доходами в значному розмірі…»8. Запропонований варіант
статті, порівняно зі змістом статті 368-2 КК України, повніше відповідає ознакам діяння, закріпленого у статті 20 Конвенції.
Норма про незаконне збагачення, відтворюючи його ознаки, визначені в
Конвенції, передбачена кримінальними законами деяких зарубіжних держав,
зокрема, Литовської Республіки і Китайської Народної Республіки. Так, у ч. 1
статті 395 Кримінального кодексу Китайської Народної Республіки зазначено:
державні службовці, вартість майна яких чи витрати помітно перевищують
розмір законних доходів, і це перевищення становить значну суму, можуть
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бути зобов’язані пояснити джерело доходів. При неможливості підтвердження
законності доходів сума, що становить різницю, вважається незаконно отриманою. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років чи короткостроковий арешт, а надлишки майна
підлягають стягненню9. Відомі випадки засудження за статтею про незаконне
збагачення в Литовській Республіці.
КК України криміналізує діяння, а незаконне збагачення – це, по суті, результат діянь. Проте як тільки це стосується кримінального процесу і реальних
процедур, виникає запитання: що має бути предметом доведення у цьому випадку? Стверджувати, що «незаконне збагачення» є стандартною нормою, навряд чи можна10.
На практиці сам факт наявності таких перевищених реальних доходів над
законними у значному розмірі фактично може розглядатися як злочин (незаконне збагачення) за умови, якщо сама службова особа не доведе інше, тобто
доведе законність одержаної вигоди. Те, що реальні активи чиновника значно
перевищують його законні доходи, може свідчити про наявність ознак корупційної поведінки і породжує серйозні сумніви про його некорумпованість.
У такому разі можна говорити про презумпцію сумніву в його невинуватості.
Не підтримує пропозицію про введення спеціальної статті, яка передбачатиме відповідальність за незаконне збагачення, російський дослідник Г. І. Богуш. На його думку, впровадження такої норми не узгоджується з положеннями про презумпцію невинуватості і вводить у кримінальне право елементи
об’єктивного ставлення за провину. На ці неузгодженості вказують і вітчизняні
науковці11.
Щодо суперечностей між принципом презумпції невинуватості і нормою
про «незаконне збагачення» слід зазначити таке. Презумпція невинуватості не
виключає можливості проведення різноманітних процесуальних дій з метою
отримання доказів у кримінальній справі. В такому випадку потрібно буде доводити не факт вчинення тих чи інших злочинів, які потягли за собою збагачення, а навпаки, відсутність законних підстав для значного збільшення активів службової особи. Таким чином, цілком можливо зняти зі службової особи, яку перевіряють, тягар обґрунтування нею легітимності її майнових актів
значної вартості12. Як відомо, тягар (обов’язок) доказування винуватості лежить на стороні обвинувачення.
Обвинувальним доказом хабарництва слід вважати будь-яке майно обвинуваченого значної вартості, яке істотно перевищує задекларовані ним доходи і
походження якого він не може належним чином пояснити. Це буде похідний
речовий доказ злочинної діяльності, оскільки він несе частину тієї інформації,
яку містили б предмети злочину, якби їх вдалося розшукати та долучити до
справи. Подія злочину – одержання хабара – може «утворювати» незаконне
збагачення обвинуваченого. З точки зору механізму передачі інформації, частина істотних ознак, що міститься у відсутніх у справі об’єктах, відтворюється
у грошах, цінностях, нерухомості тощо, тобто сам факт неправомірного збагачення, володіння майном, походження якого незрозуміле, побічно викриває обвинуваченого в хабарництві13.
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Однак будь-який принцип, положення можуть містити певні винятки (коли
на обвинуваченому в певних категоріях справ лежить обов’язок доводити
свою невинуватість). Вони передбачені законодавством багатьох країн, які самостійно визначили, в яких випадках доцільно обмежити дію принципу презумпції невинуватості. До того ж практика національних судів цих держав і
Європейського суду з прав людини в цьому питанні постійно змінюється і розвивається14. Зокрема, положення про тягар доказування в англійському
кримінальному процесі набуло своєрідного смислу і передбачає ряд винятків.
Так, згідно з чинним антикорупційним законом чиновник, який одержав подарунок, зобов’язаний довести, що його дії не пов’язані з корупцією. Як зазначено у французькій юридичній літературі, принцип презумпції невинуватості виступає усього лише принципом, а не догмою, тому в деяких категоріях справ
тягар доказування покладено на сторону захисту. Винятки з традиційного положення про тягар доказування передбачено кримінальними процесуальними
кодексами Італії та Польщі. Кримінальний процесуальний кодекс Бельгії не
поширює повністю дію принципу презумпції невинуватості на так звані формальні злочини15. Винятки з положення про тягар доказування передбачено
рішенням Європейського суду з прав людини (справа Кастелуа). Специфічно
вирішується питання щодо можливості перекладення тягаря доказування у
кримінальному процесі у Сполучених Штатах Америки. Так, 1987 р. у справі
«Мартін – штат Огайо» Верховний Суд США постановив, що покладення на
підсудного обов’язку доказування обставин необхідної оборони не порушує
принципів конституційного права, у тому числі презумпцію невинуватості16.
У всьому світі конфіскація майна є одним з головних інструментів антикорупційної політики. Причому йдеться про таку конфіскацію, коли тягар доведення законності нажитого майна покладається на чиновника. Резолюція 1997
року AGN/66/RES/17 Генеральної Асамблеї Інтерполу містила пропозицію покласти на обвинуваченого обов’язок доведення законності походження майна,
набутого протягом злочинної діяльності. У частині 8 статті 31 Конвенції зазначено, що «Держави-учасниці можуть розглянути можливість встановлення вимоги про те, щоб особа, яка вчинила корупційний (курсив мій. – В. К.) злочин,
довела законне походження таких удаваних доходів від злочину … тією мірою,
якою така вимога відповідає основоположним принципам їхнього внутрішнього права й характеру судового або іншого розгляду»17. Конвенція ООН проти
транснаціональної організованої злочинності 2000 року в п. 7 статті 12 містить
подібні положення.
Активно застосовується в багатьох країнах конфіскація «in rem» (дослівно
– проти майна). Конфіскацію «іn rem» використовують у випадках, коли майно обвинуваченого значно перевищує його законні доходи і є підстави вважати, що воно набуте злочинним шляхом. Так, у США широко застосовується
вказаний різновид конфіскації – цивільна за правовою природою і не пов’язана із попереднім засудженням особи процедура, за якої тягар доведення правомірності походження майна зазвичай покладається на його володільця. Звід
законів США дає можливість судам видавати тимчасові заборонні накази, які
обмежують правоздатність власника майна, або накласти арешт на майно ще
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до винесення обвинувального вироку, і після цього вже власник цього майна
повинен довести, що воно набуте законним шляхом. У такому випадку застосовується законодавча норма про «спростовну презумпцію» (стаття 853 (d)
розділу 18 Зводу Законів США), згідно з якою усе майно особи, обвинуваченої
у вчиненні тяжкого злочину (фелонії), за яке передбачено конфіскацію, підлягає вилученню, за наявності доказів, що вказане майно одержане протягом злочинної діяльності, і законні джерела його одержання відсутні. Зазначену презумпцію може заперечити лише сам власник, надавши докази законності походження його майна18.
Законодавство Норвегії, Польщі, Португалії, Угорщини і багатьох інших
держав покладає тягар доведення законності одержаного доходу під час злочинної діяльності на обвинуваченого. Дохід вважається вигодою, одержаною в
результаті вчинення злочину, якщо не доведено інше.
КПК України 2012 р. не містить положень, що передбачали б покладення
тягаря доведення законності одержаного доходу протягом злочинної діяльності на обвинуваченого. Отже, потребує введення в законодавство України
інститут конфіскації «іn rem», враховуючи, що його впровадження – рекомендація Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECО), членом якої є і Україна.
Отже, введення спеціальної статті за незаконне збагачення є доцільним,
відповідає нормам міжнародного права у цій сфері і дає правоохоронним органам України важливий додатковий юридичний інструмент для протидії корупційному збагаченню. Стаття про незаконне збагачення в КК України має
повніше передбачати ознаки діяння, визначені в Конвенції, і містити диспозицію такого змісту: «Перевищення службовими особами своїх активів, а також активів їх близьких родичів над законними доходами в значному
розмірі…». Але в той же час не слід переоцінювати значення введення зазначеної норми, враховуючи необхідність насамперед підвищення рівня антикорупційної культури громадян.
1. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності за новим Кримінальним кодексом України // Відповідальність посадових осіб за
корупційну діяльність: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (11–12 травня
2001 р.). – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. –
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2009. – № 4. – С. 18–19. 3. Борков В. Н. Проблемы криминализации коррупционного
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ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАННЯ
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
У статті досліджуються погляди деяких вітчизняних юристів-міжнародників
ХІХ – початку ХХ сторіччя на проблему міжнародно-правового визнання. Показано, що
серед представників вітчизняної доктрини міжнародного права того періоду були прихильники як декларативної, так і конститутивної теорій визнання, а також вчені, які
займали не зовсім послідовну позицію у цьому питання. Однак більшість вітчизняних
фахівців з міжнародного права тією чи іншою мірою схилялися до декларативної теорії визнання.
Ключові слова: історія науки міжнародного права, міжнародно-правове визнання,
декларативна теорія визнання, конститутивна теорія визнання.
Савчук К. О. Проблема международно-правового признания в отечественной
юридической науке ХIX – начала ХХ столетия
В статье исследуются взгляды некоторых отечественных юристов-международников ХІХ – начала ХХ столетия на проблему международно-правового признания. Показано, что среди представителей отечественной доктрины того периода были сторонники как декларативной, так и конститутивной теорий признания, а также ученые, которые занимали не совсем последовательную позицию в этом вопросе. Однако
большинство отечественных специалистов по международному праву в той или иной
мере склонялись к декларативной теории признания.
Ключевые слова: история науки международного права, международно-правовое
признание, декларативная теория признания, конститутивная теория признания.
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 supporters 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 international law in some way favored the declarative theory.
Key words: history of international-legal science, international-legal recognition, declarative theory of recognition, constitutive theory of recognition.
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З міжнародно-правового погляду визнання – це акт, за допомогою якого
існуючі держави визнають нові держави або уряди чи інші суб’єкти міжнародного права з метою встановлення з ними офіційних чи неофіційних, повних
або неповних, постійних або тимчасових відносин. Варто наголосити на тому,
що ані Статут ООН, ані інші універсальні міжнародно-правові документи не
містять норми, яка б зобов’язувала міжнародне співтовариство чи окремі держави визнавати нові держави, а тим більше детально регламентувала б процес
такого визнання. Як справедливо наголошується у міжнародно-правовій літературі, акт визнання є передусім політичним актом, бо, як правило,
здійснюється у формі заяви або постанови вищих органів держав про бажання
встановити з державою, яка визнається, дипломатичні відносини, або встановити певні міжнародні стосунки в інших формах.
В науці міжнародного права історично склалося дві основні теорії щодо
сутності та юридичного значення визнання держав: декларативна та конститутивна. Відповідно до конститутивної теорії нова держава стає суб’єктом
міжнародного права лише внаслідок визнання її іншими державами. На користь цієї теорії свого часу висловлювалися такі відомі юристи-міжнародники,
як Л. Оппенгейм, Д. Анцілотті, Г. Кельзен, Х. Лаутерпахт. Характеризуючи цю
теорію, Н. К. Дінь, П. Дайє, А. Пелле слушно зауважували, що «згідно з цією
теорією, визнання, поруч із такими факторами, як населення, територія та
уряд, є четвертою основною ознакою держави»1. В сучасній міжнародно-правовій літературі цю теорію часто і досить справедливо піддають критиці, вказуючи на численні теоретичні і практичні питання, на які вона не може дати
обґрунтованої відповіді. Так, відомий англійський юрист-міжнародник
М. Шоу з цього приводу зазначав, що «Вадою цього підходу є те, що невизнана держава не може бути суб’єктом зобов’язань, що накладаються міжнародним правом, і відповідно може бути вільною від таких обмежень, як, наприклад, заборона агресії. Наступне ускладнення постає, якщо держава визнана
лише деякими державами. Чи можна казати про, наприклад, часткову правосуб’єктність?»2. Так само важко дати аргументовану відповідь на питання про
кількість визнань, необхідних для того, щоб новоутворена держава могла вважатися повноправним суб’єктом міжнародного права. Якщо ж до конститутивної теорії підходити догматично, то можна дійти абсурдного висновку, що для
невизнаного державного утворення, оскільки воно не є суб’єктом міжнародного права, не є юридично обов’язковими і загальновизнані принципи та норми
міжнародного права, зокрема незастосування сили й погрози силою, мирне
розв’язання міжнародних спорів, невтручання у внутрішні справи держав тощо. Декларативна теорія наголошує на тому, що держава отримує міжнародну
правосуб’єктність в силу самого факту свого існування, а визнання тільки констатує цю правосуб’єктність. В міжнародній практиці наявні елементи обох
підходів, але загальновизнаним є факт, що політичне та юридичне існування
держави, наявність у неї прав та обов’язків за міжнародним правом не залежить від визнання її іншими суб’єктами міжнародного права, тобто міжнародно-правова практика більше схиляється до декларативної теорії.
Дореволюційна вітчизняна доктрина міжнародного права приділяла певну
увагу дослідженню проблеми міжнародно-правового визнання, однак її напра-
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цювання з цього питання поки що не привертали належної уваги сучасних
дослідників. Отже, метою даної публікації є аналіз поглядів деяких вітчизняних юристів-міжнародників ХІХ – початку ХХ сторіччя щодо визнання у
міжнародному праві.
Професор кафедри міжнародного права Харківського університету Андрій
Миколайович Стоянов (1831–1907) явно схиляв до декларативної теорії визнання. Розглядаючи міжнародно-правові проблеми визнання нових держав під
кутом зору впливу громадянських війн на самостійність і тотожність держави,
він доходить висновку, що ані повстання провінцій чи колоній, ані громадянська війна у державі не знищують правосуб’єктність держави чи метрополії, де
відбулося таке повстання. «Поки триває громадянська війна, сторонній державі краще залишатися нейтральною і тільки зважаючи на обставини визнати,
якщо потрібно, за воюючими ті чи ті права»3, – зазначає він. А. М. Стоянов
вкрай негативно ставився до визнання Південних штатів воюючою стороною
з боку Великобританії та Франції, що мало місце під час громадянської війни
в США 1861–1865 рр., і наголошував на тому, що «Поспішне визнання однієї
з воюючих сторін у громадянській війні – інсургентів – незалежною державою
і навіть скоре та без особливо важливих і ґрунтовних підстав визнання їх воюючою стороною суперечать інтересам міжнародного права і повинні бути
відхилені практикою»4. Зовсім іншою, на його думку, є ситуація, коли громадянська війна затягнулася і de facto призвела до відокремлення провінцій чи
колоній. У такому випадку, якщо частина держави, яка відокремилася, здатна
мати певний державний устрій, то іноземні держави мають право визнати незалежність цієї нової держави і встановити з нею не тільки торговельні, а й
дипломатичні відносини, не чекаючи такого визнання з боку колишньої метрополії. На підтвердження своєї тези А. М. Стоянов наводить такі приклади з
практики: встановлення європейськими державами дипломатичних відносин з
Голландією, хоча Іспанія протягом 60-ти років відмовлялася визнати її незалежність; вступ Англії у дипломатичні відносини з Португалією відразу ж
після її відокремлення від Іспанії 1640 р., хоча Іспанія визнала Португалію лише 1668 р.; визнання Великобританією і США незалежності іспанських колоній у Латинській Америці тощо. На основі аналізу думок великої кількості
юристів-міжнародників з різних країн та матеріалів дипломатичної практики
держав А. М. Стоянов формулює деякі правила щодо визнання новоутворених
держав, підкреслюючи, однак, що вони не мають абсолютної сили: 1) акт визнання є справою політичної мудрості кожного уряду, і тільки один уряд може
здійснювати такий акт; 2) виникнення держави та її існування не залежать від
волі не тільки однієї сторонньої держави, а й навіть цілого союзу таких держав; 3) факт визнання однієї держави іншими не є необхідною умовою для її
існування, а є лише введенням однієї держави у систему інших держав; 4) існуючі держави не мають жодного права втручатися в питання форми правління
нової держави5.
Наступник А. М. Стоянова по кафедрі міжнародного права Харківського
університету професор Всеволод Пійович Даневський (1852–1898) вважав, що
якщо виникає певна організація, яка має три елементи держави (територія, на-
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селення, суверенна влада), то вона отримує право на участь у міжнародному
спілкуванні завдяки самому фактові свого існування. Таке право має бути виражене у визнанні міжнародним співтовариством нового державного утворення. Однак, зауважує він, «Визнання не створює держави, а припускає, що остання вже народилася і має внутрішню самостійність та зовнішню свободу,
причому цілком байдуже, в який спосіб (легальний чи насильницький) було
створено таку незалежну та самостійну державу»6. За своєю ідеєю, зазначає
В. П. Даневський, визнання є формальною декларацією, завдяки якій існуючі
держави визнають, що новоутворена держава здатна мати права й нести
обов’язки за міжнародним правом. Виходячи із цього, В. П. Даневський виступає за те, щоб визнання завжди було формальним і колективним, тобто таким,
у якому знайшла б своє відображення ідея міжнародно-правового спілкування
держав7. Однак, хоч такі випадки й мали місце на практиці (наприклад, рішення Берлінського конгресу 1878 р. щодо визнання незалежності Сербії, Чорногорії та Румунії), більш поширеним є індивідуальне визнання. Таким чином,
підкреслює В. П. Даневський, «Ідея формального (офіційного) і колективного
визнання обмежується й досі визнанням розрізненим (окремими державами),
заснованим на міркуваннях політичної мудрості (за оцінкою умов даного випадку), і, будучи обов’язковим у принципі, не завжди є таким de facto, особливо стосовно безпосередньо зацікавлених держав»8. Отже, В. П. Даневський
теж схиляється до декларативної теорії визнання, однак дещо непослідовно9,
оскільки каже про обов’язковість формального і колективного визнання в
принципі, що є досить спірною тезою і суперечить як тогочасній, так і пізнішій
міжнародно-правовій практиці держав у цьому питанні.
Так само дещо заплутаною можна вважати позицію з досліджуваного питання Володимира Антоновича Уляницького (1855–1920). З одного боку, він
цілком слушно зауважує, що виникнення та припинення існування держав не
регулюється міжнародним правом, а відповідно у міжнародному праві «не
існує об’єктивних норм, на підставі яких міжнародне співтовариство могло б
вирішувати питання про правильність або неправильність процесу новоутворення, та й міжнародне співтовариство і не є компетентним для суду у таких
питаннях»10. Тобто можливим є лише визнання появи нового утворення, яке
відповідає основним умовам державності – має територію, населення та суверенну владу. Однак, продовжує В. А. Уляницький, для того щоб новоутворена
держава займала рівноправне становище не тільки правоздатного, а й дієздатного члена міжнародного співтовариства, необхідне її визнання членами
міжнародного співтовариства. Крім того, В. А. Уляницький наполягає на тому,
що будь-яка фактично існуюча держава має право вимагати визнання. З його
погляду, хоч держава є суб’єктом міжнародного права з моменту її створення,
повноправним членом міжнародного співтовариства може бути лише міжнародно-визнана держава. «Відповідно, щоб набути чітко визначеної міжнародно-правової право- та дієздатності у становищі члена міжнародного співтовариства, та щоб користатися повним захистом міжнародного права, нова держава має бути прийнята до складу міжнародного співтовариства. Вона має бути
визнана іншими державами – членами цього співтовариства. Цим визнанням
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обумовлюється не її існування як держави, а тільки її вступ у міжнародне
співтовариства»11, – таким є досить суперечливий висновок В. А. Уляницького щодо юридичного значення міжнародно-правового визнання.
На думку професора кафедри міжнародного права Київського Університету ім. Святого Володимира Отона Отоновича Ейхельмана (1854–1943), зміни в
складі суб’єктів міжнародного права є лише історичними подіями, і «міжнародно-правовий порядок над такими змінами не має влади, а має до них не
більше стосунку, ніж, наприклад, цивільне або поліцейське право до зміни
складу населення через народження або смерть людей»12. Однак, на його думку, завданням міжнародного права є визначення тих умов, за яких новоутворена держава може вважатися справжнім дієздатним суб’єктом міжнародного
права. Виходячи з реалій тогочасних міжнародних відносин, О. О. Ейхельман,
який за своїми поглядами був послідовним позитивістом, підкреслював, що
міжнародне право не може мати охоронних функцій щодо підтримання загальної міжнародної безпеки держави. «Воно повинно надати державам на їхню
власну відповідальність охорону їхньої незалежності та піклування про свою
міжнародну безпеку. Воно взагалі відкидає право міжнародного втручання
однієї держави у справи іншої, незалежної від неї держави. Міжнародне право
тому й не може питати про справедливу підставу або взагалі про юридичний
титул виникнення або існування «нововиниклої» (чи, коротко кажучи, «нової») держави»13, – стверджує вчений. Він вважає правомірним надання союзницької допомоги з боку «старих» держав тій державі, від якої «нова» держава відокремилася, як до повного і остаточного встановлення нової держави,
так навіть і після того, як нова держава остаточно встановилася. Але, підкреслює він, така допомога не становить загального міжнародного права, а стосується лише прав та обов’язків окремих держав, тоді як на право нової держави бути суб’єктом міжнародного права жодним чином не впливає продовження боротьби проти неї з боку держави, від якої вона відокремилася, та її союзників. Отже, виникнення нової держави залежить не від якогось формального схвалення її існування, а від фактичної можливості її влади забезпечувати можливості нового суб’єкта брати участь у міжнародно-правових відносинах. О. О. Ейхельман, так само як і інші представники декларативної теорії
визнання, наголошує на тому, що визнання є мірою політичною, і незважаючи
на те, що воно відіграє важливу роль для новоутвореної держави, «воно не є
умовою для того, щоб нова держава лише завдяки такому визнанню могла вважатися суб’єктом у міжнародному праві»14. Цікавими є критичні зауваження
О. О. Ейхельмана щодо поглядів вчених-прихильників конститутивної теорії
визнання, відповідно до якої суб’єктами загального міжнародного права можуть бути лише держави, визнані вже існуючими державами. Основними аргументами О. О. Ейхельмана проти цієї точки зору є такі: 1) ніякого загальнообов’язкового загального звичаєвого міжнародного права не існує15; 2) не
існує ніякої міжнародної організації для того, щоб забезпечити гіпотетично
обов’язковому для нової держави як суб’єкта міжнародного права міжнародному визнанню те міжнародно-правове значення, яке йому приписується16. Розвиваючи свою думку, О. О. Ейхельман ставить риторичні запитання про те,
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скільки тоді необхідно визнань, щоб перетворити новоутворену державу на
суб’єкта міжнародного права, і чи зобов’язані інші держави у такому випадку
підкоритися цьому рішенню як загальнообов’язковому? На його думку, «немає
такого організованого порядку, в силу якого нові держави перетворювалися на
суб’єкти міжнародного права лише за умови визнання їх старими державами»17.
Зовсім іншу позицію у питанні про міжнародно-правове визнання займає
професор кафедри міжнародного права Новоросійського (Одеського) університету Петро Євгенович Казанський (1866–1947). Так само, як і О. О. Ейхельман, він вважає, що міжнародне право не регулює питання виникнення нових
держав. «Питання про те, яким чином засновуються нові держави, не належить до науки міжнародного права. Останнє не визначає тих обставин, завдяки яким, і тих форм, з яких може виникнути держава»18, – зазначає він. Нова
держава може виникнути шляхом відокремлення частини держави, розпаду
однієї держави на декілька частин, об’єднання декількох держав в одну чи
навіть заснування держави на бездержавній території (тут П. Є. Казанський
має на увазі утворення так званої Вільної держави Конго на чолі з королем
Бельгії Леопольдом ІІ у 1885 р.). «Міжнародне право починає займатися новою державою лише тоді, коли остання виявила бажання вступити у зносини
з іншими державами на загальних засадах міжнародного права, користуючись
звичайними правами членів міжнародного співтовариства та несучи їх звичайні обов’язки»19. На думку П. Є. Казанського, зайняти певне міжнародноправове становище нова держава може лише у випадку її визнання вже існуючими державами. «Сама по собі, без згоди цих останніх, вона не може стати
носієм міжнародного права»20, – твердить він. Отже, П. Є. Казанський виступає як послідовний прихильник конститутивної теорії визнання, що підтверджується його категоричним зауваженням, що до визнання нової держави для
міжнародного права не існує21. Його основний аргументи проти відомої тези
прихильників декларативної теорії, згідно з якою держава є суб’єктом міжнародного права з моменту свого виникнення, зводиться до того, що бути
суб’єктом міжнародного права означає вступити в юридичні зносини з іншими
державами, а це неможливо без визнання новоутвореної держави з їх боку.
Отже, можна зробити такий висновок. Серед юристів-міжнародників, які
працювали в університетах Харкова, Києва та Одеси у дореволюційний період
більш популярною була декларативна теорія визнання. Найпослідовніше її положень дотримувалися такі вчені, як А. М. Стоянов, О. О. Ейхельман; дещо непослідовно – В. П. Даневський. Натомість П. Є. Казанський є переконаним
прихильником конститутивної теорії визнання, а суперечливість висловлювань В. А. Уляницького із цього питання не дає можливості зарахувати його до
прихильників жодної із цих теорій.
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ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
Автор статті реконструює формування у працях Е. Лерміньє (1803–1857)
порівняльного методологічного підходу до пізнання права, методики порівняльно-правового дослідження, основ порівняльної історії права та елементів філософії
порівняльного правознавства, нового концептуального бачення національного права та
взаємозв’язків правових систем. Автор доходить висновку про те, що Е. Лерміньє
сформулював порівняльно-правовий підхід близько 1836 р. у контексті викладання
історії порівняльних законодавств і конструювання нової системи юридичних наук.
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Кресин А. В. Ж. Л. Э. Лерминье как один из созидателей науки сравнительного
правоведения
Автор статьи реконструирует формирование в работах Э. Лерминье (1803–1857)
сравнительного методологического подхода к познанию права, методики сравнительно-правового исследования, основ сравнительной истории права и элементов философии сравнительного правоведения, нового концептуального видения национального
права и взаимосвязей правовых систем. Автор приходит к выводу о том, что Э. Лерминье сформулировал сравнительно-правовой подход около 1836 г. в контексте преподавания истории сравнительных законодательств и конструирования новой системы
юридических наук.
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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 methodic 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 formulated 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, comparative legal history, comparative approach.

2013 р. виповнюється 200 років від дня народження видатного французького вченого-юриста Жана Луї Ежена Лерміньє. Слід визнати, що комплекс
порівняльно-правових ідей цього вченого пізнішими поколіннями компаративістів аж донині залишається практично забутим. У нечисленних французьких, іспанських та німецьких працях, присвячених його життю, діяльності, науковій спадщині, він розглядається лише під кутом зору його внеску в історію
та філософію права.
Жан Луї Ежен Лерміньє – видатний французький вчений-філософ та історик права, компаративіст. Народився 29 березня 1803 р. у Парижі. Молодим
поїхав до Німеччини і жив у Страсбурзі, Гейдельберзі та Берліні до 1827 р.
Став відомим завдяки своїй докторській дисертації латинською мовою
«Аналітичний виклад доктрини володіння Савіньї», яку видав 1827 р. після повернення до Парижа. 12 березня 1831 р. ордонансом короля Луї-Філіппа було
засновано кафедру загальної та філософської історії порівняльних законодавств у Колеж де Франс, а «адвоката та доктора права» Е. Лерміньє затверджено її завідувачем1. Це перша відома порівняльно-правова кафедра у світі. До
цього зарубіжне право (окрім римського) у французьких вищих навчальних закладах не викладалося.
Ліберальні за духом лекції Е. Лерміньє привертали надзвичайну увагу
публіки, передруковувалися в пресі. Власне титульний курс історії порівняльних законодавств Е. Лерміньє почав викладати 1834 р.2, а також читав філософію права та історію міжнародного права давніх і сучасних народів.
Переломними в його кар’єрі стали 1837–1838 рр., коли він прийняв від уряду титул екстраординарного радника, став членом Державної Ради, погодився
стати кавалером ордена Почесного легіону. Все це було надзвичайно різко
сприйняте частиною паризької освіченої публіки. Його опонентами стали прихильники як лівих, так і правоцентристських політичних сил. В результаті
1838 і 1839 рр. Е. Лерміньє не зміг розпочати читання лекцій через протести
студентів3.
Але насправді еволюція поглядів Е. Лерміньє не була настільки суттєвою.
Так, він виступав за громадянські права, критикував конкретні дії влади, але не
закликав до непокори чи насильницької зміни режиму. Тому є підстави припускати, слідом за журналістами тогочасних паризьких газет, що так звана «справа Лерміньє» мала ширший і неперсональний контекст: прагнення парижан
продемонструвати владі свою силу та рішучість у протистоянні її політиці.
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1849 р. Е. Лерміньє спробував відновити викладання, але перша ж його
лекція супроводжувалася масовими протестами студентів. Результатом стало
звільнення Е. Лерміньє з посади в лютому 1849 р.4 (інше джерело вказує на
його добровільну відставку в січні 1849 р.)5. Він був практично забутий сучасниками, а помер від тривалої хвороби 25 липня 1857 р.
На формування світогляду Е. Лерміньє значною мірою вплинули німецькі
школи юридичної думки. Деякі дослідники наполягають на тому, що він був
прихильником німецької історичної школи права. Але, на нашу думку,
Е. Лерміньє її адептом не був. Слід зазначити, що вчений розглядав поняття
«історична школа юридичної науки» дуже широко – як поступове формування
предмета, та методу історичного пізнання права – як науки історії права, і у
вужчому значенні – власне як об’єднану певним комплексом ідей та їх розробкою групу вчених.
Одним із сутнісних елементів історичної школи для Е. Лерміньє є усвідомлення особливостей національного духу як розуміння унікальності своєї історичної спадщини і відмінний від інших націй спосіб мислення, філософування,
правотворення. Тому «історичний і національний дух» чинить спротив спробам поширити на один народ спосіб мислення іншого народу через філософію
та законодавство. Цей спротив виявляється, зокрема, у характері наукових
праць6. Серед переваг історичної школи права він виділив привернення інтересу до історії права, до розвитку національного законодавства як об’єкта і предмета дослідження, подолання спекулятивного погляду на право (притаманного
школі природного права) і особливий наголос на причинно-наслідковому зв’язку в розвитку права, що має значення для визначення перспектив його розвитку і правових реформ (ідеї істин, які черпаються з історії, та самої історії як того, що не минає, а є сукупністю минулого, сучасного і майбутнього)7.
Недоліком історичної школи Е. Лерміньє вважав насамперед її відмову від
філософії. Очевидно, він мав на увазі визнання історії як поля розвитку певної
ідеї – за аналогією з ученнями І. Канта та Г. Гегеля. На його думку, при вже згаданому визначенні перспектив розвитку національного права історія вказує на
можливі варіанти та їх наслідки, але «філософія має вирішувати». У зв’язку з
цим, але менш акцентовано, вчений вказував на інший недолік історичної школи – ігнорування нею ролі політичних обставин у розвитку права8.
Іншим джерелом формування поглядів Е. Лерміньє були ідеї французьких
філософів права А. Журдена та В. Кузіна, які протистояли домінуванню екзегетики – формально-догматичного пізнання нового кодифікованого права, яке
значною частиною юристів вважалося найвищим і неперевершеним досягненням людського розуму9. В. Кузін натомість ще у 1819 р. проголосив, що загальні положення Цивільного кодексу є не чим іншим, як максимами природного права, тільки позитивованими. Він прагнув відновити баланс позитивного та природного права, причому природне право мало бути критерієм, інструментом пізнання і критики позитивного права. Але природне право у баченні
В. Кузіна не було позаісторичним – його принципи містилися у правових ідеалах суспільства і розвивалися разом з останнім. Позитивне право походить
від суспільства і має відповідати його ідеалам. Якщо ж суспільство вважає
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право недосконалим, влада (держава) має його змінювати. Тому й нове кодифіковане право не є ідеалом на всі часи. Як зазначає сучасний французький
вчений Г. Наве, таким чином В. Кузін відкривав можливості для критики французьких кодексів і розвитку юридичної науки10.
Ці ідеї розвинув А. Журден, який прагнув десакралізувати французький
Цивільний кодекс і у своїх працях, починаючи з 1826 р., пропонував нове бачення юридичної науки, побудованої на інтерпретації та критиці позитивного
національного права на основі поєднання римського права (філософії римського права) та сучасної філософії. Адже, зазначав А. Журден, влада, форма і
кордони держави змінюються, а суспільство з його розвитком і потребами залишається. Римське право для нього є фактично позаісторичним феноменом,
раціоналізованим природним правом. Філософія права в концепції А. Журдена уособлює динамічний елемент, відображає інтелектуальний розвиток і
зміну орієнтацій суспільства; її завдання – «ідентифікувати й розвинути
потрібні новели». Але сама по собі, без опори на римське право як стабільний
елемент, вона може порушити логіку розвитку суспільства, запропонувати йому радикальні шляхи розвитку, намагаючись наблизити майбутнє. Тому, на
думку А. Журдена, римське право та філософія права мають формувати два
елементи юридичної науки як цілого11.
Е. Лерміньє виступив і як продовжувач, і як реформатор філософії права
В. Кузіна та А. Журдена, як і ідей німецької історичної школи. У його ранньому баченні юридичної науки, зокрема в «Загальному вступі до історії права»,
вперше виданому 1829 р., природне право та його еквівалент – ідеалізоване
римське право – не зникають, але двома основними її елементами стають
історія та філософія права; і право, і юридична наука стають водночас національними та універсальними.
Позитивне право, на думку Е. Лерміньє, є продуктом суспільних відносин
і постійно еволюціонує разом із цими відносинами, і «немає нічого реальнішого і більш живого». Вчений наголошував, що взаємодія суспільства і права є
двосторонньою, право теж формує суспільні зв’язки і саме по собі є суспільним зв’язком. Право, як зазначав Е. Лерміньє, спочатку спонтанно розвивається в суспільній свідомості та у волі народу – у вигляді символів, уявлень,
образів. Історично перший образ права не відокремлений від релігійних
уявлень, а згодом він стає більш секулярним12.
З розвитком народів (які, за Е. Лерміньє, з «молодих» стають «зрілими»)
такого розвитку права стає недостатньо, і з’являється законодавство, яке є рефлексією права, пошуком та розвитком раціонального елемента в ньому. Певним вододілом між епохою спонтанного саморозвитку права окремих народів
та новою епохою – домінування писаного права та його раціоналізації – для
Е. Лерміньє є ХІІ ст., коли відбулася рецепція римського права. Римське право,
вважав учений, як і будь-яке інше, є поєднанням особливого та універсального. Тому універсальне (філософський елемент) у інших європейських правових системах не суперечило римському праву – ідея, яка поєднувала погляди
В. Кузіна та Ф. Савіньї. Римське право замінило собою філософський елемент
у праві європейських народів.
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Значення філософського та історичного елементів, у баченні Е. Лерміньє,
не є рівноцінним. Філософський є важливішим – як сутність права, яке у кожного народу набуває індивідуальної форми на основі історичних особливостей. Взаємодія двох згаданих елементів при домінуванні філософського зумовлює їх синтез і процес поступової універсалізації змісту права як основний напрям його еволюції13. На нашу думку, у ранній період становлення ідей Е.
Лерміньє бачення ним юридичної науки є ідеалістичним, вона є сферою вивчення ідей і практично ігнорує позитивне право.
30-і роки ХІХ ст. – час, коли Е. Лерміньє очолив кафедру загальної та філософської історії порівняльних законодавств, – став для вченого періодом
суттєвої еволюції його поглядів. Революція 1830 р. і пов’язані з нею політикоправові транс формації були переосмислені вченим. Його викладацька
діяльність і праці свідчать про те, що він більшого значення у розвитку права
став приділяти політиці, позитивному праву та національному елементові в
його розвитку.
У «Філософії права», опублікованій 1831 р., учений вказував на те, що
філософія не є однаковою для всіх народів: «Нині час працювати над національною філософією». Він критикував В. Кузіна з його природним правом як
мірилом позитивного права. А політику Е. Лерміньє визнав чинником творення позитивного права, який у конкретних умовах може виявитися вирішальним і відсунути вбік історичний і філософський елементи процесу його розвитку14. Тобто політика, так би мовити, вже не розглядалася як певна функція
філософії, а як діяльнісний бік останньої.
У зв’язку з початком викладання курсу історії порівняльних законодавств
Е. Лерміньє 1834 р. виступив з інаугураційною промовою «Викладання
порівняльних законодавств». У цій праці відображено переконаність автора у
всесвітньому та прогресивному характері еволюції права: «Людське спілкування виключає довільність у розвитку роду людського, і його спадщина
дійсно неподільна»15.
Але під еволюцією права вчений розумів насамперед розвиток політикоправових учень, уявлень про природне право: Е. Лерміньє стверджував, що
трансформації позитивного права практично збігаються зі змінами у мисленні
людей (у всесвітньому масштабі)16. Мету своєї кафедри Е. Лерміньє бачив у
створенні трибуни для обговорення, узагальнення нових зарубіжних правових
ідей та їх підготовки до реалізації у позитивному праві своєї країни. Пізнання
зарубіжного правового досвіду (насамперед не позитивного права, а правового мислення – «нравів»), вважав учений, потрібне для забезпечення сутнісної
єдності світового правового розвитку, воно є елементом пізнання людської
природи. Результатом «пізнання країн», на думку Е. Лерміньє, має бути «філософія країн», яка за своїм змістом є насамперед осмисленням ідеї справедливості. Водночас, наголошував учений, другим елементом формування права,
поряд з ідеями, є звичаї, джерело яких – народний дух. Тому повністю уніфікувати право неможливо – маючи єдину сутність, право завжди зберігатиме
національні форми17.
На нашу думку, працю «Викладання порівняльних законодавств» слід розглядати як декларацію намірів людини, яка лише розпочала опанування нової
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для себе сфери знань і намагається проектувати на неї ті підходи, які нею використовувалися в інших сферах, є звичними і комфортними. Основною
ідеєю-припущенням Е. Лерміньє у цій праці, на нашу думку, є можливість
трансполяції на порівняльну сферу спекулятивно-апріорних підходу і знання з
його філософії права – а саме таких елементів останньої: 1) ідея щодо двох
елементів у розвитку права – філософського (сутнісного та універсального) та
історичного (формального та партикулярного); 2) тотожність ідеального і реального вимірів буття права, належного і сущого в ньому; 3) відмова розглядати позитивне право як самостійний предмет дослідження, заміна його знання
логічною спекуляцією.
На нашу думку, принципово важливою для розуміння еволюції поглядів
Е. Лерміньє у 30-і роки ХІХ ст. є стаття «Щодо методу історії порівняльних законодавств», опублікована 1836 р.18. На початку статті автор чітко декларує
вихідну тезу і проблему: порівняльне законодавство є наукою, щоправда,
молодою, яка виникла у ХІХ ст. і ще не має усталеної методології. Натомість
історію порівняльних законодавств учений наукою не називає, а лише актуальною сферою досліджень, яку він прагне визначити.
У праці Е. Лерміньє конструює власну філософію порівняльного вивчення
історії права. Зокрема, він вказує на те, що розвиток людського роду і
суспільства не підлягає законам природи і навіть протилежний їм, в основі
історії лежить розвиток людської особистості в процесі її діяльності, а однією
з найважливіших проблем історії є свобода особистості. Природа як творіння
Бога може лише надихати своєю величчю, якої людина теж прагне досягти.
Учений наголошує, що релігія і право є двома різними проявами діяльності
людини. Право є виразом свободи та індивідуальності людини, а релігія прагне осягнути зв’язки необхідності, першопричину речей. Право може розвиватися як ізольовано, так і у зв’язку з релігією. У першому випадку воно стає зухвалим, у другому – виникає згода між незалежністю і необхідністю. Таке
відмежування Е. Лерміньє предмета сфери права і юридичної діяльності від
вивчення природи та релігієзнавства не прямо, але однозначно вказує на відкинення ним ідеї природного права – в обох традиційних її варіантах – релігійному та натурфілософському.
Е. Лерміньє зазначав також, що філософія і законодавство вивчають два
різні боки людської природи: перша – внутрішню, а друге – зовнішню. Право
є окремим видом людської діяльності, діяльнісною стороною людської природи. Але вчений вказував, що розуміння права все ж вимагає залучення філософії. Насамперед Е. Лерміньє зазначає, що питання щодо методу законодавства і порівняльного законодавства розглядає філософія. До того ж зазначаючи, що метод наук історії порівняльних законодавств та історії порівняльних
релігій той самий, він фактично проголошував, що філософія розробляє методологію для суспільних і гуманітарних наук взагалі.
Окрім того, Е. Лерміньє розглянув проблему співвідношення філософії та
історії порівняльних законодавств через аналіз понять «раціоналізм» та «ідеалізм» і стадії пізнання права. Він зазначав, що раціоналізм є усвідомленням
розуму. Ідеалізм натомість є вищою формою людського інтелекту, це інтуїція,
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спрямована на осягнення істин і сутнісних атрибутів природи людини. Історію
законодавств, тобто позитивного права, він вважав найбільш живою сферою
людського раціоналізму. Отже, юридичне дослідження є раціоналістичним,
розглядає факти і нібито має залишатися у сфері емпірично пізнаваної реальності.
Але вчений вказує на сфери дотикання і взаємного переходу раціоналізму
та ідеалізму. По-перше, він вважає, що ідеалізм є одним із чинників творення
позитивного права – як внутрішній мотив законотворців (які, очевидно, прагнуть наблизити законодавство до ідеалу істини). По-друге, раціоналізм, на
думку Е. Лерміньє, є лише ступенем формування ідеалізму. Через цю тезу він
розкриває сутність порівняльного підходу до вивчення права. Так, історія законодавств, як зазначалося вище, належить до сфери раціоналізму. Але
порівняльна історія законодавства спирається на порівняльний аналіз, для якого потрібний певний деномінатор (критерій, зразок для оцінки), що перебуває
поза фактами, які порівнюються. Ним є ідея права як справедливості, її розробляє філософія права. Тобто порівняння передбачає вихід за сферу реальних
фактів, раціоналізм передбачає ідеалізм, позитивне правознавство, стаючи
порівняльним, залучає філософію (права). По-третє, результатом порівняльноправових досліджень стають ідеальні моделі, що належать до пізнання єдності
елементів людської природи, її законів. «Будь-яке істинно наукове порівняння
обов’язково спирається на раціоналізм, а приводить до ідеальних концепцій»,
– зазначав Е. Лерміньє.
Пізнання законів розвитку, як і осягнення особливостей духу і колективного розуму народу, неможливі без порівняння. Очевидно, саме тому Е. Лерміньє
стверджує, що вивчення історії порівняльних законодавств (як і історії
порівняльних релігій) – найперше завдання європейської думки. В історії
порівняльних законодавств поєднуються хронологічний та порівняльний методи. Завдяки цьому створюється можливість порівнювати народи в різний час
і різного рівня розвитку. Щоправда, з тексту праці незрозуміло, чи порівнюються сукупний досвід правового розвитку народів у певний історичний
період з таким самим сукупним досвідом іншого періоду, право одного народу
в один історичний період з правом іншого народу в інший період, право одного народу в різні періоди.
Розглядаючи проблему універсального та індивідуального у правовому
розвитку, Е. Лерміньє зазначав, що у праві кожного народу відображаються загальні, вселюдські елементи. Певним обмеженням при пізнанні загального є
патріотизм як надання переваги одній країні, тому вчений закликав у
дослідженні максимально обмежувати відповідні почуття. Знаходження загальних законів розвитку важливе тому, що, присвячуючи їм свої сили, люди і
народи стають вільними й сильними. Але, як наголошував Е. Лерміньє, загальні елементи неоднаково розвиваються в різний час і в різних місцях. І
об’єктивним фактом, і судженням розуму є особливе у правовому розвитку народів, і першість проявів загальних елементів у праві того чи іншого народу.
Саме вони, узяті разом, а не загальне, є пріоритетним об’єктом порівняльної
історії законодавств. Таким чином, Е. Лерміньє виділяє три необхідні елемен-

388

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

ти науки історії порівняльних законодавств: «всезагальність необхідних елементів розвитку» (загальне); «специфіка і першість у кожному з історичних
виявів» (окреме); «подальший розвиток» (історичний підхід до дослідження
правових явищ).
Важливою особливістю розглянутої нами праці Е. Лерміньє є те, що у ній
автор пропонує розроблену ним методику порівняльного дослідження права,
яка спирається на послідовність операцій. Спочатку відбувається спостереження фактів щодо політико-правового життя кожної з досліджуваних країн.
Потім виділяються параметри правового розвитку кожної країни. Вони зіставляються між собою, співвідношенням між ними є подібність. На основі цього
подібні елементи зводяться до політико-правових закономірностей. На цьому
етапі суто раціональне дослідження веде до створення ідеальних моделей. На
наступному етапі можна побачити вже суто філософсько-правове пізнання.
Далі вчений пропонує перейти до історико-порівняльного дослідження, але на
основі здобутого філософсько-правового знання. А остаточний результат усього багатоступеневого дослідження він пропонує використати надалі для суто
філософського пізнання. Метою такого порівняльного історико-правового
дослідження стає постачання матеріалів для філософії права. У цій схемі
порівняльно-правовий аналіз виступає і самостійно, і у поєднанні з філософією та історією права.
Отже, у цій праці порівняльне правознавство було проголошено фактично
третім елементом юридичної науки, поряд з історією та філософією права. Було обгрунтовано і в конкретних методиках продемонст ровано синтез
порівняльного правознавства з історією права і формування нової сфери
досліджень – історії порівняльних законодавств, тобто порівняльної історії
права. Вчений, наскільки нам відомо, вперше запропонував методику
порівняльно-правового, а також порівняльного історико-правового дослідження. Окрім того, відбувся перегляд співвідношення загальних та особливих елементів у розвитку національних правових систем. Окреме перестало сприйматися лише як форма відображення загального. Учений відмовився від ідеї повного домінування загального над окремим, а також односпрямованого розвитку права у напрямку його універсалізації. Основним предметом розгляду
позитивної юридичної науки для нього стало окреме у правовому розвитку.
Ми вважаємо, що праця «Щодо методу історії порівняльних законодавств» є
яскравим прикладом і безсумнівним свідченням формування Е. Лерміньє як
видатного компаративіста.
У рамках нашого дослідження немає змоги детально розглянути подальшу
еволюцію поглядів Е. Лерміньє на основі інших численних його праць. Але,
зважаючи на постульовану ним єдність методології порівняльного законодавства та порівняльного релігієзнавства, вважаємо за можливе розглянути його
невелику за обсягом працю «Гебраїзм та християнство», опубліковану
1846 р.19 Обрати саме цю статтю нас також спонукала її проблематика (зіставлення впливу суспільних доктрин різних конфесій на розвиток права), яка і за
життя Е. Лерміньє, й пізніше, аж донині, вважається важливою для порівняльного правознавства.
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Учений продовжує визнавати загальносвітові закономірності еволюції та
стадіальність у суспільному розвитку («кожна епоха має свій сенс і значення»,
«розвиток суспільства здійснюється відповідно до необхідних законів»).
Е. Лерміньє не відмовився від ідеї прогресу, але він фактично визнав, що останній є непрямим: «Людство розвивається, але часто на руїнах окремої величі». Окрім того, проголошувалася неоднозначність, відносність прогресу:
один і той же загальносвітовий прогрес має і позитивні, й негативні наслідки.
Е. Лерміньє наголошував на окремих законах розвитку народу та його культурно-психологічної традиції: «Уважний аналіз виявляє, що геній народів
воістину історичний і розвивається за тими ж законами композиції, що й дух
окремої людини, повний і міцний». Він вказував на те, що у минулому народи
не імітували один одного, але кожний з них «відчував особливе покликання і
віддавався йому завзято». Це покликання, на його думку, виражається в особливостях національного «генія» – особливостях світосприйняття, талантів та
практичних умінь.
Можливість часткового порушення спадкоємності у розвитку національних
традицій закладена у необхідності реагувати на нові виклики в житті народів,
«критичні труднощі», які вимагають «незалежних (від власної традиції. – О. К.)
рішень». Судячи з назви статті, перехід від національних релігій як частини
їхньої психології та культури до християнства як однієї із світових релігій знаменує і перехід до наднаціональних тенденцій суспільного розвитку.
Е. Лерміньє вказував на механізм конвергенції національних традицій та
утвердження загальносвітових тенденцій розвитку. Зокрема, це відбувається
шляхом імітації зарубіжних нравів та релігій. Очевидно, у політико-правовій
сфері це передбачає запозичення правових рішень подібних проблем. Учений
зазначав, що є певні цикли рецепції зарубіжного досвіду: від захоплення – до
«жалю, каяття» – і до нового захоплення. Але в періоди розчарування у запозичених елементах не відбувається повна відмова від останніх, що й визначає
поступовість, але все ж таки переважання процесів уніфікації світового
суспільного розвитку, що супроводжуються також духом космополітизму
(який, як припускаємо, вчений приписував християнству).
В результаті «оригінальність рас, народів і людини істотно змінилася».
Відбувається глибинне зближення у духовному, господарському та політикоправовому житті народів. Е. Лерміньє, вказуючи на існування позитивних аспектів цього процесу, все ж оцінював його переважно негативно, вважав його
фатальним для розвитку індивідуальності як народів, так і індивідуумів. Культури, в тому числі філософські ідеї народів, поступово стають за своєю
сутністю космополітичними, що з часом призведе до зникнення народів, втрати людством його духовного розмаїття і краси. На думку вченого, це веде до
утвердження одноманітності та системності світу й матиме наслідком формування єдиного механізму пригнічення людської особистості.
Зовсім не стверджуючи, що аналізована праця всебічно відображає еволюцію поглядів Е. Лерміньє, відзначимо нові ідеї, принципово важливі для розуміння розвитку його порівняльного підходу до пізнання правової дійсності.
Зокрема, більш виразним стає ставлення до національних відмінностей у
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суспільному розвитку, в тому числі у праві, як до безумовної цінності, зникає
захоплене ставлення до універсального («філософського») елемента, останній
перестає бути позачасовим імперативом, а розглядається як тенденція, яка має
свій історичний початок і ще не визначену подальшу долю.
І загалом відбувається трансформація поняття про універсальне – воно вже
не розглядається як те, що стоїть над національним елементом (в тому числі
національним правом), а як суміш запозичених елементів різних національних
традицій, яка стає загальноприйнятою (тобто міжнаціональним елементом).
Універсальне переходить зі сфери ідей у сферу практики, в тому числі політики і позитивного права, і втрачає філософський характер. У такому баченні
філософія значною мірою втрачає активний творчий характер і, очевидно,
замість претензії на керівництво суспільними перетвореннями має вдовольнитися роллю одного зі способів їх осягнення.
Водночас зникає впевненість у закономірності та односпрямованості загальносвітового суспільного розвитку, його однозначній детермінованості, він
стає результатом впливу кількох чинників (національна традиція, політичні обставини, сутність запозичених елементів), діалектичним за своїм характером,
і може мати альтернативні варіанти еволюції.
Попри негативне ставлення автора до рецепції принципово важливою є сама відмова від ідеї саморозвитку суспільства і права як результату національних чи загальносвітових закономірностей, визнання істотного потенціалу процесу взаємовпливу правових систем. Останній фактично стає, поряд зі спадкоємністю у національній правовій традиції, другим елементом розвитку позитивного права.
Аналіз низки праць Е. Лерміньє різних років дає підстави розглянути проблему становлення в них елементів порівняльного правознавства. Основною в
цьому процесі, на нашу думку, стала трансформація філософсько-правового та
історико-правового і формулювання порівняльно-правового підходу до пізнання права. Основою цього стало проголошення нетотожності належного і сущого, еволюції правових ідей та правових процесів. Якщо суще має власні
об’єктивні причинність та еволюцію, то належне вже не має об’єктивного характеру, стає суб’єктивною реальністю, не чинником творення права, а предметом пізнання. Хоча вчений і стверджував, що історичний розвиток права має
певну спрямованість – розкриття ідеї свободи особи, а також вважав за краще
корелювати розвиток права і моралі (релігійної), але він відкинув детермінованість цього процесу природою речей або Божою волею. Е. Лерміньє фактично проголосив філософію лише одним з можливих способів осягнення реальності, а не її домінантою, відмежував предмети пізнання філософії та юридичної науки. Відтепер у його розумінні філософія розглядається як сфера ідеального, а юридична наука стала раціональною. Базовим для пізнання загального
у праві вчений проголосив порівняльний та історичний підходи, філософія ж
права повинна була мати справу з результатами досліджень порівняльного законодавства та історії порівняльних законодавств.
Пізніше Е. Лерміньє представив уже замість філософії універсалізму філософію відмінностей і різноманіття у праві. Натомість універсальне змінило
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свій характер із суб’єктивного на об’єктивний, стало процесом у межах позитивного права. Визначення загального у праві випало зі сфери філософії права й увійшло до сфери порівняльного законодавства.
Формування дослідником авторського бачення порівняльно-правового
підходу можна спостерігати у праці 1836 р. «Щодо методу історії порівняльних законодавств», в якій він виразно постулює визнання порівняльного законодавства наукою. Характерно, що Е. Лерміньє вважав існування такої науки
даністю, яка не підлягає сумніву.
Е. Лерміньє запропонував замість двох елементів пізнання права, які він
розглядав раніше (філософського та історичного), три елементи – загальне, окреме та історичний підхід. При цьому перші два елементи мало осмислювати
порівняльне законодавство – на основі третього елемента, який пропонувала
історія права. Поєднання першого і другого елементів з третім формувало нову міждисциплінарну сферу наукових досліджень і наукового знання –
«історію порівняльних законодавств» (те, що пізніше конституювалося як
порівняльна історія права). Серед особливих методів, які використовуються
при вивченні цієї сфери, він відзначив діахронне порівняння, яке, очевидно,
разом із презумпцією вченого щодо стадіальності розвитку права, могло стати
початком розробки історико-типологічного підходу. Зв’язок порівняльного законодавства і цієї нової сфери досліджень з філософією права Е. Лерміньє бачив як вертикальний: остання є більш високою формою узагальнення результатів їх досліджень.
Іншим виміром становлення елементів порівняльного правознавства у працях Е. Лерміньє стало формулювання його предмета, а саме: національного
права та взаємодії правових систем. Національне в праві вчений розглядав як
результат формування нації як окремої особистості, якій притаманний особливий національний дух – усвідомлення свого унікального шляху розвитку, а також відмінний спосіб мислення, філо софствування, правотворення.
Національне в праві та його пізнання (через порівняння) проголошено ним
пріоритетним предметом дослідження, універсальне не домінує над
національним, а тенденція до універсалізації не розглядається як даність.
Національне перестало бути формою універсального, натомість – самостійним
виміром правової реальності.
Всесвітня еволюція правових учень фактично перестала розглядатися як
чинник розвитку національного права, воно має власні закономірності та динаміку, а серед його чинників названо традицію (історичний елемент, спадкоємність), політичне життя, а також взаємодію із зарубіжними правовими системами. Універсалізація, яка розглядалася вже як об’єктивний міжнаціональний процес, в основі якого – взаємодія позитивного права, фактично була проголошена шкідливою для світового правового розвитку. Натомість було постульовано цінність національних відмінностей у праві.
Учений вказував на два чинники правового розвитку – спадкоємність у межах правової системи та взаємовплив таких систем. Він запропонував також
теорію циклічності рецепції та акультурації елементів зарубіжного права.
Аналіз праць ученого різного часу дав змогу визначити, що порівняльноправовий підхід до пізнання права в них сформувався між 1834 і 1836 рр., тоб-
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то протягом перших двох років викладання ним предмета «Історія порівняльних законодавств». Це дає змогу припустити, що вже сформований філософ
права Е. Лерміньє трансформувався у компаративіста в результаті систематичного опрацювання фактичного матеріалу для своїх лекцій. На жаль, його
опубліковані праці не дають іншого пояснення таким суттєвим змінам у його
наукових поглядах саме в цей час, адже вчений не послався на джерела останніх. Водночас можемо стверджувати, що Е. Лерміньє у працях 1836 р. фактично заперечив ідеї В. Кузіна та А. Журдена, які частково приймав раніше, а
також основні аксіоми історичної школи права (окрім визнання національного
права основним предметом дослідження, ідея чого виникла до Ф. Савіньї та
розвивалася й іншими школами правової думки).
Підсумовуючи, зазначимо, що значення ідей Е. Лерміньє для становлення
порівняльного правознавства полягає у формулюванні ним, хай навіть схематичному, основних елементів теоретико-методологічних засад цієї науки:
порівняльного методологічного підходу (заперечення метафізичного детермінізму в праві, визнання об’єктивної зумовленості загального та окремого
в позитивному праві, виокремлення порівняння як особливого виду осягнення
права і визначення його місця серед інших видів пізнання), предмета
дослідження (концепція національного позитивного права, механізм
взаємозв’язків між правовими системами), об’єкта дослідження (авторське бачення загального і окремого у правовому розвитку), методології і методики
порівняльного дослідження права.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДИСКРИМІНАЦІЯ» ТА ПРИНЦИПИ
НЕДИСКРИМІНАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
У статті досліджено сутність поняття «дискримінація», процес формування і
становлення міжнародно-правової заборони дискримінації, а також питання
відповідальності держав за недотримання своїх зобов’язань щодо забезпечення рівноправ’я та рівних можливостей для осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією. Робиться
висновок, що після Другої світової війни в процесі становлення міжнародно-правових
норм у сфері захисту прав людини утворився органічний зв’язок між забороною дискримінації і забезпеченням рівноправ’я, а в універсальній системі захисту прав людини
відбулося становлення нового принципу права – принципу недискримінації. Стверджується, що у чинних конвенціях знаходимо вичерпне тлумачення поняття дискримінації, що відкриває шлях до утворення дієвої системи примушування держав до поваги рівноправ’я та рівних можливостей осіб, які перебувають під їх юрисдикцією.
Ключові слова: дискримінація, недискримінація, заборона дискримінації, рівність
прав, рівне поводження, рівність можливостей, позитивна дискримінація.
Товт М. М. Содержание понятия «дискриминация» и принцип недискриминации в современном международном праве
В статье исследуется сущность понятия «дискриминация», процесс формирования и становления международно-правового запрета дискриминации, а также вопрос
ответственности государств за невыполнение своих обязательств в части обеспечения равноправия и равных возможностей для лиц, которые находятся под их юрисдикцией. Делается вывод, что после Второй мировой войны в процессе становления норм
в сфере защиты прав человека создалась органическая связь между запретом дискриминации и обеспечением равноправия, а в универсальной системе защиты прав человека произошло становление нового принципа права – принципа недискриминации.
Утверждается, что в действующих конвенциях находим исчерпывающее толкование
понятия дискриминации, что открывает путь к созданию действенной системы
принуждения государств к уважению равноправия и равных возможностей для лиц,
которые находятся под их юрисдикцией.
Ключевые слова: дискриминация, недискриминация, запрет дискриминации, равность прав, равность поведения, равность возможностей, позитивная дискриминация.
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 prohibition 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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У Зауваженнях загального порядку, документі, прийнятому на сесії Комітету з економічних, соціальних і культурних прав у 2009 р.1, зокрема, встановлено, що «Дискримінація підриває здійснення економічних, соціальних та культурних прав для значної частини населення світу. Економічне зростання само
по собі не привело до сталого розвитку, й окремі особи і групи осіб і далі стикаються із соціально-економічною нерівністю, що часто-густо зумовлено
укоріненими історичними та сучасними формами дискримінації».
Що ж це за явище, яке, на думку поважних експертів, так шкодить правам
людини в сучасному світі? Слово дискримінація походить від латинського
discrimination, що означає розрізнення, розділення, відокремлення – у звичайному, первинному розумінні це слово можна тлумачити як свідоме несприятливе, негативне розрізнювання окремих фізичних та юридичних осіб або їх
груп, держави, або декількох держав порівняно або стосовно інших подібних
їм суб’єктів. У сучасному правовому вченні цей термін тісно пов’язаний з
принципом недискримінації, який є основоположним у сучасній доктрині
міжнародно-правового захисту прав людини2.
Під поняттям дискримінації може розумітися також будь-яка нерівність (не
тільки юридична), що пов’язана з відмінним від загальноприйнятого поводженням з певною групою осіб, які різняться від решти, або більшості населення певної країни, або місцевості за ознаками раси, кольору шкіри, мови,
релігії, політичних та інших переконань, національного та соціального походження тощо; або належністю до окремих вразливих верств населення за статевими (жінки), віковими (діти, люди похилого віку) ознаками, станом здоров’я
(інваліди), статевими уподобаннями тощо. В юридичному значенні «несприятливим» поводженням вважається такий стан справ, коли особи, які належать
до певної групи, у тотожних ситуаціях володіють меншими, обмеженими
(суб’єктивними) правами і/або обов’язками, ніж особи, належні до решти, або
більшості населення країни, або місцевості. Характерно, що дискримінація
може мати місце не тільки на підставі юридичних приписів (юридична дискримінація) і/або дій чи бездіяльності владних органів і їх посадових чи службових осіб, а й внаслідок звичаєвих правил суспільної поведінки (звичаєва
дискримінація).
До найпоширеніших форм прояву дискримінації належать: расова – утиски представниками однієї раси представників іншої; сегрегація – соціальна
ізоляція індивідів і/або спільнот, як правило, за ознаками раси, етнічної, національної, релігійної, класової належності; антисемітизм – прояв національної
та релігійної нетерпимості до євреїв; нерівність у трудових відносинах стосовно жінок і чоловіків, громадян і негромадян держави, підлітків, дорослих, людей похилого віку тощо; у сфері навчання: наприклад, при доступі до різних
рівнів освіти, освіти рідною мовою тощо; подвійні стандарти – відмінний
підхід щодо оцінки поведінки, прав та обов’язків окремих категорій населення, іноземців. Найпотворнішими формами дискримінації вважаються режими
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апартеїду і фашизму, в яких расова дискримінація закріплюється на рівні законодавства.
Застосування у зовнішньоекономічних відносинах дискримінації проявляється у відмові однієї країни іншій у наданні пільг і переваг, які вона зазвичай надає іншим зовнішньоекономічним партнерам. Крайнім проявом такої
дискримінації є ембарго – заборона на ввіз чи вивіз товарів, або їх певного
різновиду на ринок країни або з країни, що дискримінується.
В сучасній правовій доктрині заборона дискримінації, або дотримання
принципу недискримінації, тісно пов’язана з вимогою захисту прав людини та
гарантуванням рівності у правах для кожного. Органічний зв’язок між забороною дискримінації в міжнародному праві та забезпеченням рівноправ’я утворюється у процесі створення міжнародно-правових норм у сфері захисту прав
людини після Другої світової війни3. З прийняттям Статуту ООН вимога
рівноправ’я і заборона дискримінації стають частиною універсального міжнародного права. В преамбулі Статуту вказується на необхідність утвердження
віри у рівноправність чоловіків і жінок, а в частині 3 статті 1 наголошується,
що ООН має на меті здійснювати міжнародне співробітництво «у заохоченні
та розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії». У статті 1 Загальної декларації прав людини
1948 р. проголошується, що «всі люди народжуються вільними і рівними у
своїй гідності та правах», а у статті 2 визначаються її ознаки, які у жодному
разі не можуть слугувати підставою їх обмеження. До них належать: колір
шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне чи
соціальне походження, майнове або станове положення, а також країна чи територія походження людини. Стандарти прав людини в цій Декларації належать кожному незалежно від будь-яких інших обставин. Отже, в Декларації,
поряд із визначенням загального рівноправ’я людей, проголошується також
право кожного на користування правами, які містяться в ній, без будь-якої дискримінації. Водночас у статті 7 цього документа проголошується, що «Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист
законом». А також, що «Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то
не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було
підбурювання до такої дискримінації».
Вищенаведені положення Статуту ООН та Загальної декларації прав людини знаходять свій розвиток та уточнююче тлумачення у низці міжнародних
конвенцій. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. зобов’язує держави-учасниці поважати і забезпечувати права, що містяться в
ньому, «без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження,
майнового стану, народження, чи іншої обставини» (часина 1 статті 2), а стаття 26 містить також припис, що «Всі люди є рівними перед законом і мають
право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону».
В рамках ООН та її спеціалізованих установ прийнято низку декларацій та
конвенцій у сфері захисту від дискримінації стосовно особливо вразливих
верств населення та окремих сфер суспільних відносин. Серед них: Міжнарод-
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на конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. (набула
чинності 04.01.1969 р., ратифікована Україною 21.01.1969 р.); Конвенція ООН
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. (набула чинності
03.09.1981 р., ратифікована Україною 12.03.1981 р.); Конвенція ЮНЕСКО про
боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1960 р. (набула чинності
22.05.1962 р., зокрема для України – 19.12.1962 р.); Конвенція МОП № 111
стосовно дискримінації у сфері праці 1958 р. (набула чинності 15.06.1960 р.,
ратифікована Україною 30.06.1961 р.); Конвенція про права інвалідів 2006 р.
(набула чинності 03.05.2008 р., ратифікована Україною 16.12.2009 р.), Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії
та переконань 1981 р.; Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин 1992 р.
З метою однозначного тлумачення змісту поняття дискримінації ці конвенції містять її визначення для відповідних сфер регулювання. Наприклад,
відповідно до статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. «вислів «расова дискримінація» означає будь-яке
розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або
наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи
здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній,
економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного
життя».
З метою забезпечення належного контролю за виконанням державами взятих на себе зобов’язань у кожній з цих конвенцій передбачено створення інституціонального органу моніторингу. Як правило, утворюються вони у формі
комітету, наприклад: Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з
ліквідації дискримінації жінок, з визначенням мети діяльності, повноважень,
процедури прийняття рішень. Так, наприклад, згідно зі статтею 34 Конвенції
про права інвалідів 2006 р. утворюється Комітет з прав інвалідів у складі 18
осіб, які обираються державами-учасницями з врахуванням справедливого географічного розподілу, представництва різних форм цивілізацій та основних
правових систем, збалансованого статевого представництва та участі експертів-інвалідів терміном на чотири роки. Члени Комітету виступають в особистій якості і мають право бути переобраними лише один раз. Комітет уповноважений розглядати доповіді держав, які надаються ними через Генерального Секретаря ООН (стаття 36). Основною вимогою зазначених конвенцій є виконання державами-учасницями зобов’язань щодо вжиття ними законодавчих,
судових, адміністративних та інших заходів, за допомогою яких втілюються в
життя положення цих конвенцій. В той же час міжнародно-правова
відповідальність або санкції у випадку констатації зазначеними комітетами невиконання державами зобов’язань, що містяться у вищенаведених конвенціях,
не передбачені.
Заборона дискримінації знайшла свій подальший розвиток, зокрема, в рамках Європейської системи захисту прав людини. Порівняно із Загальною декларацією прав людини 1948 р. перелік ознак, на підставі яких забороняється
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обмеження у правах, у статті 14 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 р. (набула чинності 03.09.1953 р., ратифікована Україною 17.07.1997 р.), доповнено належністю особи до
національної меншини. В преамбулі Європейської соціальної хартії 1961 р.
(набула чинності 26.02.1965 р., ратифікована Україною 14.09.2006 р.) встановлено заборону дискримінації, яку слід застосовувати щодо всіх прав, передбачених у ній. Метою Хартії є надання спеціального захисту дітям, підліткам, а
також працюючим жінкам, особливо у випадку материнства (пункти 7, 8 частини І та статті 7, 8, 17). Передбачена також позитивна дискримінація осіб з
фізичними і розумовими вадами у сферах професійного навчання та працевлаштування (стаття 15). Протоколом № 12 2000 р. до Європейської конвенції
1950 р. (ратифікована Україною 09.02.2006 р.) встановлено загальну заборону
дискримінації стосовно здійснення будь-якого передбаченого законом права
будь-яким органом державної влади. Це означає можливість звернення до
Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) з будь-якого питання, пов’язаного з положенням внутрішнього права держави, дії чи бездіяльності органу
державної влади, яка призвела до дискримінації; водночас це означає також
встановлення відповідальності держави за порушення своїх зобов’язань щодо
недискримінації. Цей Протокол надає можливість ЄСПЛ досліджувати випадки опосередкованої та прихованої дискримінації, а також значно розширює його можливості у сфері захисту економічних і соціальних прав людини. Прецедентне право, що утворюється його рішеннями, сприяє тлумаченню таких
ключових понять, як дискримінація, рівне поводження, вмотивоване
відрізнення (позитивна дискримінація) тощо. У світлі рішень ЄСПЛ стає зрозумілим, що з юридичного погляду заборона дискримінації і рівність є двома
боками однієї медалі: право на рівність є суб’єктивним правом особи, тоді як
здійснення заходів щодо заборони дискримінації є обов’язком усіх інших. Стає
зрозумілим і те, що реальна рівність між особами, які від народження різняться між собою за своїми природними ознаками статі, віку, раси тощо, тобто фактичне здійснення прав людини, у багатьох випадках стає можливим в результаті застосування позитивних заходів, спрямованих на компенсацію такої
об’єктивної нерівності. Таким чином, відповідно до сучасної правової доктрини і практики дискримінаційним станом вважається також ситуація, що характеризується відсутністю рівності можливостей щодо доступу й користуванням
суспільними, культурними, економічними, соціальними та іншими благами й
ресурсами, які є доступними для решти або більшості населення.
Саме тому заборона дискримінації (недискримінація) нині означає не
тільки відсутність, заборону законодавчих приписів, спрямованих на негативне розрізнення (забезпечення рівноправ’я), а й застосування, при потребі,
спеціальних підтримуючих і заохочувальних заходів, що мають на меті створення умов для рівних можливостей особам, які з незалежних від них
об’єктивних обставин опиняються в нерівних з іншими умовах, тобто застосування позитивної дискримінації. Згідно з Лімбурзькими принципами (п. 39 Заключного документа наради експертів «Лімбурзькі принципи здійснення
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права», Лімбурзь-
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кий університет, Маастрихт, Нідерланди, 1986)4, дискримінацією не вважаються спеціальні заходи, вжиті з єдиною метою – гарантувати належний розвиток визначених груп чи окремих осіб, що потребують захисту для того, щоб
забезпечити їм можливість рівного користування економічними, соціальними
і культурними правами, за умови, що такі заходи не спричиняють створення
ізольованих систем прав для різних груп суспільства і що їх застосування буде припинено з досягненням встановленої мети. Дане правило застосовується,
наприклад, у процесі реалізації програм боротьби з наслідками дискримінації.
Україна є учасницею основних універсальних договорів та договорів Ради
Європи, відповідно до яких вона взяла на себе зобов’язання щодо належного
виконання їх положень, зокрема у сфері заборони дискримінації. Згадані вище
міжнародно-правові акти є чинними для України, їх положення є частиною
національного законодавства, а також тією чи іншою мірою імплементовані
національними законодавчими актами.
Вищенаведене дає нам підстави констатувати, що після Другої світової
війни в процесі становлення міжнародно-правових норм у сфері захисту прав
людини утворився органічний зв’язок між забороною дискримінації і забезпеченням рівноправ’я, а в універсальній системі захисту прав людини відбулося
становлення нового принципу права – принципу недискримінації. Можемо
стверджувати також, що у низці конвенцій знаходимо вичерпне тлумачення
поняття дискримінації, що відкриває шлях до утворення дієвої системи примушування держав до поваги рівноправ’я та рівних можливостей осіб, які перебувають під їх юрисдикцією.
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ПРАВОВІ ЗАСА ДИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють питання
адміністративно-територіального устрою України, визначено положення, які гальмують розвиток територіальної організації публічної влади (асиметричність, дуалізм виконавчої влади на місцях, невизначеність процедури утворення та ліквідації
адміністративно-територіальних одиниць).
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, конституція, місцеве самоврядування.
Кресина И. А., Коваленко А. А. Правовые основания административно-территориального устройства Украины
Проанализированы основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
административно-территориального устройства Украины; определены положения,
сдерживающие развитие территориальной системы публичной власти (асимметричность, дуализм исполнительной власти на местах, неопределенность процедуры создания и ликвидации административно-территориальных единиц).
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административно-территориальная единица, конституция, местное самоуправление.
Kresina I.A., Kovalenko A.A. The legal foundation of the Ukrainian territorial division
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 abolition of territorial units).
Key words: territorial division, territorial unit, constitution, local governance.

Недосконала система нинішнього адміністративно-територіального устрою України є не лише наслідком історичного формування території сучасної
держави, яке необхідно приве сти у відповідність до потреб сучасного
суспільства, а й результатом невпорядкованості, застарілості правової бази її
функціонування.
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Аналіз Основного Закону України дає підстави визначити такі особливості
територіального устрою України.
1. Визнання суверенітету України над всією її територією. У статті 2 Конституції України зазначено, що територія України в межах існуючого кордону
є цілісною і недоторканною. Загалом територія – невід’ємна ознака державності, просторові межі державної влади. Конституція встановлює, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Держава розпоряджається
всією територією. Територіальне верховенство – це повнота й незалежність
влади держави в межах своєї території. Крім того, «земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу» (стаття 13). Територіальний суверенітет забезпечується п. 14 Перехідних положень
Конституції України, а саме: «Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань
можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами
України, ратифікованими Верховною Радою України».
2. Єдність і цілісність державної території. У статті 132 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах
єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій.
Єдність і цілісність державної території означає, що складові частини держави перебувають у нерозривному взаємному зв’язку, характеризуються
внутрішньою єдністю, насамперед спільною системою державної влади – законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів. Поєднання
централізації і децентралізації в здійсненні державної влади проявляється в тому, що за центральними органами держави зберігається право охорони і забезпечення загальнодержавних інтересів, а решта функцій передається на нижчі
рівні управління, органам місцевого самоврядування. Цей принцип також вимагає пошуку оптимальної моделі поділу повноважень між органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, яка б сприяла соціально-економічному розвиткові й запобігала виникненню негативних явищ і тенденцій у
відносинах між центром і регіонами, зокрема появі сепаратистських процесів.
Збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням
їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних
особливостей, етнічних і культурних традицій передбачає: диференційований
підхід до вирішення питань оптимального економічного розвитку; забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, більшої їх інтеграції; поступове вирівнювання соціально-економічного життя; врахування
історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій у розбудові територіального устрою
України.
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Визнання Конституцією цілісності території України не передбачає самовизначення або відторгнення тієї чи іншої її частини, оскільки означатиме порушення конституційного ладу і може відбутися лише в іншій, ніж існуюча,
державі. Цей принцип не може бути виключений з Конституції, оскільки вона
не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи
на порушення територіальної цілісності України. Однак стаття 73 Конституції
України передбачає можливість зміни території України, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом.
3. Унітарність. Україна є унітарною державою, що передбачає наявність
єдиної Конституції (Конституція Автономної Республіки Крим прийнята у
формі закону України), єдиного управлінського центру, вертикально-ієрархічної структури владних установ і відносин органів державної влади, єдиної
для всієї країни системи права, єдиного громадянства тощо.
4. Жорстке закріплення існуючої системи адміністративно-територіального уст рою. У статті 133 Конституції України визначено, що систему
адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим (АРК), області, райони, міста, райони в містах, селища й села.
До складу України входять: АРК, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська,
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Інакше кажучи, адміністративно-територіальний устрій України є
трирівневим: вищий рівень становлять Автономна Республіка Крим, області та
міста Київ і Севастополь; середній – райони й міста обласного підпорядкування; нижчий – райони в містах, міста районного підпорядкування, селища і села. Така схема покладена в основу системи державних органів і системи місцевого самоврядування. На думку деяких дослідників, це конституційне положення не консервує існуючу систему адміністративно-територіального устрою
і стримує її розвиток, а слугує правовою основою для використання переліченими суб’єктами своїх конституційних прав, зокрема права на місцеве самоврядування, спеціальне визначення статусу тощо1. Це також свідчить про те,
що хоча суб’єкти складу України різняться величиною території, чисельністю
й густотою проживання, Основний Закон проголошує рівноправність суб’єктів
як між собою, так і у відносинах із центральною владою.
5. Гарантованість місцевого самоврядування. Держава визнає і гарантує
місцеве самоврядування в Україні як одну з форм народовладдя (стаття 7). Тобто заміна місцевого самоврядування інститутами державної влади на місцях
можлива лише шляхом внесення змін до Конституції України.
Як уже зазначалося, жорстке закріплення існуючої системи адміністративно-територіального устрою у Конституції України і складність механізму
зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, передбаченого Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою2,
унеможливлює їх оптимізацію (у тому числі через укрупнення) з метою формування дієздатної громади.
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Відповідно до Конституції України та Положення про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою утворення і ліквідація областей або інших територіальних одиниць вищого рівня проводяться Верховною
Радою України. Зокрема, лише парламентом здійснюється:
– встановлення і зміна меж, встановлення і перенесення адміністративних
центрів областей в межах установчої функції шляхом прийняття окремої постанови Верховної Ради за поданням відповідних обласних рад;
– встановлення меж, встановлення і перенесення адміністративних центрів
районів шляхом прийняття окремої постанови Верховної Ради за поданням обласних рад (зміна меж здійснюється через подання відповідних районних,
міських (міст обласного значення) рад).
Що ж до утворення та ліквідації районів у містах, то згідно з рішенням
Конституційного Суду України від 13.07.2001 р.3 до прийняття Закону України
«Про адміністративно-територіальний устрій» це здійснюється міськими радами самостійно. Однак органи місцевого самоврядування є підзаконним інститутом, а отже, повинні діяти в порядку та у формі, визначених законом. Водночас не існує жодного правового акта, який би відносив це до компетенції
міських рад. Законодавством за ними закріплено право самостійного встановлення і зміни меж районів у місті, а за наявності районних у місті рад – за поданням виконавчих комітетів відповідних районних у місті рад.
Утворення і ліквідація сільрад, встановлення і перенесення їх адміністративних центрів, встановлення і зміна меж сільрад проводяться обласною радою за поданням виконавчих комітетів відповідних районних рад.
Відповідно до діючого Положення про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою віднесення населених пунктів до категорії міст зі спеціальним статусом, обласного, районного значення, встановлення і зміна їх меж, а також зміна їх адміністративного статусу проводяться
Верховною Радою України за поданням відповідних обласних рад або Верховної Ради АРК, міських (міст зі спеціальним статусом рад). Зміна меж поселення можлива лише при виявленні точки зору населення та за наявності згоди
представницького органу місцевого самоврядування.
Віднесення населених пунктів до категорії селищ встановлення та зміна їх
меж, а також зміна їх адміністративного статусу проводяться Верховною Радою АРК, обласною радою, міською (міст зі спеціальним статусом) радою за
поданням виконавчих комітетів відповідних районних, міських (міст обласного значення) рад.
Об’єднання, виділення сільських населених пунктів, а також зміна їх
адміністративного статусу проводяться обласною радою за поданням
відповідних районних, міських рад.
Відповідно до Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст, селищ, сіл) проводиться Верховною Радою України за поданням відповідних обласних, міських (міст зі
спеціальним статусом) рад, з урахуванням загальнодержавних інтересів, а та-
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кож географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих
умов, думки місцевого населення. При найменуванні, перейменуванні областей, міст зі спеціальним статусом здійснюється процедура внесення змін до
Конституції України.
Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою передбачає, що населені пункти, які мають закріплену за ними територію і населення, що постійно проживає в них, підлягають обліку і
реєстрації. Облік існуючих і реєстрація новоутворених адміністративно-територіальних одиниць у межах кожної області проводяться, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування», відповідною обласною радою, яка готує
та передає відповідні документи до Верховної Ради.
Слід зазначити, що незначні за розміром поселення, які мають тимчасове
значення і несталий склад населення або є об’єктами службового призначення
в системі якої-небудь галузі господарства (будівлі залізничних служб, будинки
лісників, шляхових майстрів, бакенщиків, польові стани, невеликі метеостанції і т. ін.), та поодинокі двори не є самостійними населеними пунктами і
лічаться за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані в адміністративному або територіальному відношенні. Населені пункти, з яких виїхали або переселилися жителі, підлягають виключенню з облікових даних. З облікових даних виключаються також населені пункти, які включені в межі міст, селищ або
об’єднані з іншими населеними пунктами.
Рішення обласних, міських (міст зі спеціальним статусом) рад з питань
адміністративно-територіального устрою набирають чинності через десять
днів після опублікування повідомлень про них у «Відомостях Верховної Ради
України».
Недо сконалість правового регулювання питань адміністративно-територіального устрою України спричинила появу низки серйозних проблем у
діяльності органів публічної влади, негативно впливає на якість надання
публічних послуг громадянам, призвела до значних диспропорцій у забезпеченні соціальних стандартів у різних куточках країни.
1. Асиметричність територіального устрою України, в результаті чого різні
територіальні одиниці одного рівня володіють різними правами: вищі територіальні одиниці – області – мають вужчі права, ніж Автономна Республіка
Крим, міста Київ та Севастополь, де поряд з місцевими органами державної
влади існують й інститути самоврядування, а повноцінне самоврядування реалізовано лише на рівні територіальних громад.
Нерівність повноважень між АРК та областями призводить, з одного боку,
до намагання центральних органів фактично прирівняти АРК та Києва до статусу звичайної області, а з іншого – до намагання регіонів обласного рівня
підвищити свій статус. В цілому це дестабілізує систему публічного управління на регіональному рівні.
Існування міст різного статусу призводить до виникнення прецедентів вимог щодо підвищення їх адміністративного статусу як одного зі способів
швидкого розв’язання внутрішніх соціально-економічних проблем функціону-

404

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

вання міст. Невизначеність єдиних стандартів формування базової одиниці
адміністративно-територіального устрою – громади – ускладнює управління
адміністративно-територіальними одиницями, регіональним розвитком в Україні загалом.
2. Дуалізм виконавчої влади на місцевому рівні. В адміністративно-територіальних одиницях вищого (область, місто зі спеціальним статусом) і середнього рівнів (район, район у місті зі спеціальним статусом) поряд з місцевими
державними адміністраціями як місцевими органами державної виконавчої
влади існують і територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. І місцеві державні адміністрації і територіальні підрозділи центральних
органів виконавчої влади виступають як самостійні організаційно-правові
структури і у зв’язку з функціями, покладеними на них, не суть
відповідальність за ефективність управління відповідними територіями. Конкуруюча компетенція призводить до прихованого протистояння, що іноді набуває форми конфлікту.
3. Відсутність чітко визначеної процедури утворення та ліквідації
адміністративно-територіальних одиниць. Так, за діючими нормами до міст
обласного значення можуть бути віднесені поселення з населенням понад 50
тис. чол., а до міст районного значення – понад 10 тис. осіб. Однак ця вимога
розмивається нормою «як правило», що іноді призводить до віднесення до категорії таких міст поселень, які ледве нараховують відповідну кількість мешканців. В результаті створення міських територіальних громад відповідно до
цих норм призвело до значних диспропорцій, що погіршує можливості керування територіями, прогнозування та встановлення стратегічних завдань їх
розвитку. Фактично 1/7 міст країни нараховують меншу кількість жителів, з
них п’ять – до 3 тис. осіб (серед них найменше місто України – Угнів
Львівської області – має 1008 жителів). В Івано-Франківській області не дотягують до показника 10 тис. мешканців містб Галич, Яремче, Косів, Тисмениця,
Рогатин, Тлумач; у Луганській області – Олександрівськ, Міусинськ, Новодружеськ, Привілля, Алмазна, Артемівськ, Зоринськ. Схожа ситуація склалася із
сільськими та селищними громадами. На сьогодні більш як десяти містам із
чисельністю населення менше ніж 20 тис. осіб надано статус міст республіканського та обласного значення.
Особливо актуальною є відсутність порядку ліквідації місцевого самоврядування у поселенні, яке не здатне до його здійснення (є не самодостатнім і не
в змозі сформувати органи та посадових осіб). Така ситуація є закономірним
результатом надмірної фрагментованості територіальних громад, переважна
більшість яких не має необхідної матеріальної та фінансової бази і не може її
створити, забезпечити достатній інституційний та кадровий потенціал для
ефективного здійснення функцій місцевого самоврядування. Протягом періоду
незалежності за відсутності системного підходу до розбудови місцевого самоврядування в Україні почали активно подрібнюватися райони й сільські ради.
Зокрема, з 1991 до 2006 рр. кількість сільрад зросла майже на 800 одиниць. А
для переважної більшості сільських та селищних громад обсяг дотацій з державного бюджету становить 70–90 % видатків місцевих бюджетів.
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4. З конституційним визначенням суб’єкта місцевого самоврядування – територіальної громади – не узгоджена система адміністративно-територіальних
одиниць, тобто у межах адміністративних кордонів одних населених пунктів
перебувають інші населені пункти, територіальні громади яких, згідно з Конституцією України, виступають самостійним суб’єктом місцевого самоврядування. В межах 83 міст загальнодержавного, обласного та республіканського
значення перебувають 36 міст, 218 селищ міського типу, 91 селище та 157 сіл,
у межах кордонів міст районного значення – 249 селищ міського типу, близько
1150 селищ та сіл4. Потребує правового вирішення і ситуація, коли територіальна громада вийшла за межі адміністративно-територіальної одиниці, на
базі якої її створено.
5. Місцеве самоврядування не поширюється на всю територію держави, а
здійснюється лише в адміністративних межах населених пунктів. Тому поза
межами юрисдикції територіальних громад опинилися землі загального користування, рекреаційні зони, а також землі, необхідні для задоволення потреб
членів територіальної громади та пов’язані з наданням їм відповідних послуг.
6. Невизначеність реєстраційних повноважень: за діючими нормами
реєстрація адміністративно-територіальних одиниць є повноваженням обласної ради. Водночас реєстрація територіальних громад віднесена до компетенції Верховної Ради.
7. Термінологічна невизначеність: використання одного і того ж поняття у
різних значеннях. Наприклад, сільрада, з одного боку, – це орган місцевого самоврядування, а з іншого – територіальна одиниця, що включає кілька сіл, які
не є самостійними адміністративно-територіальними утвореннями. Всупереч
Конституції України Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою передбачає існування таких адміністративнотериторіальних одиниць, як селище міського типу, сільрада.
Отже, реформування адміністративно-територіального устрою України,
перш за все, повинно передбачати не лише ліквідацію зазначених недоліків, а
й створення належної правової бази, яка б заклала основи сучасної системи територіальної організації влади та слугувала надійним інструментом для
розв’язання поточних проблем адміністративно-територіальних одиниць.
1. Копєйчиков В. В. Правознавство. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 32. 2. Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» № 1654-Х від 12 березня 1981 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1654-10. 3. Рішення Конституційного Суду України у справі про адміністративно-територіальний устрій
№ 1-39/2001 від 13.07.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1327.
4. Любченко П. Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4 (43). –
С. 192.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Розглянуто законотворчу діяльність парламенту і уряду щодо удосконалення
адміністративно-територіального устрою протягом 2012 р.; проаналізовано проекти
«Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні» і Закону «Про об’єднання територіальних громад».
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, місцеве самоврядування,
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Стойко Е. М. Законодательные инициативы по усовершенствованию административно-териториального устройства Украины
Рассмотрена законотворческая деятельность парламента и правительства по
усовершенствованию административно-территориального устройства в 2012 г.; проанализированы проекты «Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине» и Закона «Об объединении территориальных общин».
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Stoyko O. M. Legal initiatives on improvement the territorial divison of Ukraine
The legislative activity of the parliament and the government on improvement the territorial division in 2012 is considered. The drafts “The concept of reformation the local government 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 активізації зусиль у здійсненні адміністративної реформи, про що
свідчать зміни до низки законів України про діяльність органів виконавчої влади, численні укази Президента України щодо оптимізації системи органів виконавчої влади, ситуація з реформуванням адміністративно-територіального
устою протягом 2012 р., незважаючи на окремі кроки у цьому напрямку, практично не поліпшилася.
Позитивним моментом стало прийняття Закону України «Про внесення
змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ,
міст, районів» від 13.02.2012 р.1, що дало змогу законодавчо врегулювати порядок встановлення меж населених пунктів. Це можна розглядати як перший
крок до упорядкування адміністративно-територіального устрою країни,
оскільки він сприяє чіткому обліку земель, формуванню Державного земельного кадастру і дає поштовх розвиткові територіальних громад. До прийняття
цього закону основною причиною гальмування робіт із встановлення меж населених пунктів була відсутність або застарілість генеральних планів, схем
планування територій, планів зонування територій і детальних планів тери-
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торії. Відсутність зазначеної документації породжувала проблему невизначеності територіальної основи місцевого самоврядування, призводила до наростання суперечностей як у відносинах між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, так і в стосунках між самими органами
місцевого самоврядування, що перешкоджало здійсненню ефективної діяльності на рівні громади.
Однак не набула форми закону Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні2, розроблена
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства. У ній відзначається, що метою реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є підвищення якості життя людей у містах, селищах і селах шляхом забезпечення спроможності органів
місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади практичного доступу жителів цих територіальних громад до
адміністративних, соціальних та інших послуг.
Втілення Концепції в життя планується здійснювати у два етапи:
1) підготовчий етап, який планувалося завершити протягом 2012 року, передбачає: підготовку проектів актів законодавства з питань визначення механізму добровільного об’єднання територіальних громад, державної підтримки такого об’єднання, статусу об’єднаних територіальних громад, врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій; розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, місцевими
органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади тощо;
2) етап формування соціально-політичної бази реформи та її проведення
(2013–2015), що передбачає: формування об’єднаних територіальних громад
та державну підтримку створення їхньої інфраструктурної бази; формування
комунальної власності об’єднаних територіальних громад на законодавчому
рівні; прийняття законів про місцеве самоврядування (нова редакція), про
місцеві державні адміністрації (нова редакція), внесення змін до бюджетного і
податкового законодавства з метою розширення можливостей формування
власної бази місцевих бюджетів розвитку; формування нової системи територіальної організації влади (як державної влади на місцевому рівні, так і
місцевого самоврядування) тощо.
Автори Концепції визначили також основні вимоги до реформування системи територіальної організації влади, а саме:
– територіальні органи центральних органів виконавчої влади здійснюють
контрольні функції щодо забезпечення виконання законодавства України на
відповідній території, надають адміністративні послуги населенню і юридичним особам у найприйнятнішій формі та у найприйнятніший спосіб, проводять постійний моніторинг диспропорцій у доступі до послуг на відповідній
території;
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– формування і структура територіальних органів центральних органів виконавчої влади має визначатися максимальним доступом громадян та юридичних осіб до послуг, що надаються цими органами.
Інакше кажучи, вони уникають чіткого визначення майбутньої структури
адміністративно-територіального устрою, зосередивши увагу виключно на управлінських аспектах територіальної організації влади.
Цей проект концепції отримав загалом позитивні оцінки з боку експертів та
представників органів місцевого самоврядування. Проте на засіданні Кабінету
Міністрів України 21 травня 2012 р. на пропозицію міністра юстиції України
проект відповідного розпорядження уряду про схвалення проекту концепції
було знято з розгляду. Термін повернення до розгляду урядом цього питання
досі не визначено. А проте Концепцією зацікавилася Конституційна Асамблея:
документ було розглянуто комісією з питань адміністративно-територіального
устрою і місцевого самоврядування Асамблеї та презентовано 21 вересня 2012
року на її засіданні, де його загалом підтримано і висловлено пропозиції щодо
вдосконалення3. Це дає підстави сподіватися, що обговорення Концепції буде
продовжено наступного року і завершиться прийняттям відповідного закону
України.
Ще одним кроком у напрямку еволюційного, поступового реформування
адміністративно-територіального устрою може стати закріплення правового
механізму об’єднання декількох громад, що є адекватною відповіддю на
надмірну фрагментованість органів місцевого самоврядування. Як відомо, добровільне об’єднання декількох територіальних громад в одну передбачено
тільки для сусідніх сіл за рішенням місцевого референдуму відповідно до
статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
У науковій літературі зустрічаються різні позиції щодо доцільності
об’єднання територіальних громад. Заслуговує на увагу думка про те, що сьогодні в Україні не можна проводити масштабне об’єднання територіальних
громад без сформованого для їх представницьких органів спільного економічного інтересу. Тобто необхідно створити механізми, які б стимулювали
об’єднання територіальних громад, а не укрупнювати їх за допомогою
адміністративних заходів4.
Необхідність конституювання такого суб’єкта, як об’єднання територіальних громад, з метою забезпечення принципу самодостатності територіальних
громад як реальної спроможності самостійно і в повному обсязі вирішувати
питання місцевого значення, віднесені до їх відання, на підставі власної і достатньої матеріально-фінансової бази на рівні гарантованих державою
соціальних стандартів в аспекті системно-структурної організації муніципальної влади, визнається і членами Конституційної Асамблеї5. Таке об’єднання
має утворюватися в порядку, визначеному законом, з урахуванням думки територіальних громад, а також історично сформованої спільності соціально-економічної інфраструктури громад, наявності умов і можливостей для надання
населенню публічних послуг на рівні, не нижчому від гарантованого державними стандартами, забезпечення належного функціонування місцевого самоврядування. Попередніми умовами утворення його є: 1) запобігання погіршен-
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ню якості публічних послуг, що надаються членам територіальних громад;
2) недопущення утворення об’єднання громад адміністративно-територіальних одиниць, що не межують між собою. Утворення об’єднання громад зумовлюватиме реорганізацію інституційної системи муніципальної влади, що має
бути враховано у конституційно-правових положеннях, а також необхідність
законодавчого розмежування предметів відання територіальних громад та їх
об’єднань.
У Доповіді Комісії з питань адміністративно-територіального устрою і
місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї слушно зазначається, що
питання об’єднання територіальних громад в Україні нерозривно пов’язане з
адміністративно-територіальною реформою та удосконаленням конституційноправового регулювання, поряд з місцевим самоврядуванням, і його територіальної основи, запровадженням принципів повсюдності, територіальності
місцевого самоврядування. Зокрема, реалізація вищезазначених принципів вимагає конституційного забезпечення поширення юрисдикції громади, об’єднання громад на самоврядну територію, до складу якої мають включатися землі населених пунктів, а також прилеглі до них землі, необхідні для розвитку
відповідних населених пунктів (економічної, соціальної, транспортної та іншої
інфраструктури), незалежно від їх форми власності та цільового призначення.
Законопроект «Про об’єднання територіальних громад»6 був розроблений
Міністерством регіонального розвитку і житлово-комунального господарства з
метою врегулювання процедур об’єднання територіальних громад сіл, селищ і
міст через їх добровільні асоціації та надання фінансової підтримки об’єднаним громадам. Автори законопроекту пропонують встановити «порядок
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної
підтримки об’єднаним територіальним громадам». Метою законопроекту є
створення правових умов та можливостей для «укрупнення … територіальних
громад, що є важливим фактором посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань місцевого значення», «формування дієздатних територіальних громад…», «удосконалення системи органів
місцевого самоврядування».
Відповідно до статті 5 законопроекту ініціатором об’єднання територіальних громад є сільський, селищний, міський голова, який звертається «до
сільських, селищних, міських голів сусідніх територіальних громад з пропозицією розпочати процедуру об’єднання територіальних громад згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України перспективним планом формування
громад відповідного регіону». За змістом статті 11 цей план розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською
міською державною адміністрацією та ухвалюється за їх поданням Верховною
Радою АРК, обласною, Севастопольською міською радою. При цьому початком зазначеної вище процедури є «розроблення проекту договору про
об’єднання територіальних громад», типова форма якого затверджується
Кабінетом Міністрів України (частини перша і друга статті 5).
За змістом цієї ж статті рішення про об’єднання територіальних громад
приймаються за результатами місцевих референдумів або на підставі рішень
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відповідних місцевих рад, прийнятих за результатами обговорення на загальних зборах (конференціях) громадян, після чого договір про об’єднання територіальних громад підписується сільськими, селищними, міськими головами
та вноситься на розгляд відповідних місцевих рад для затвердження. При цьому відповідний договір набирає чинності у разі його затвердження усіма
місцевими радами територіальних громад, що є суб’єктами процесу об’єднання. Після цього об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня
прийняття рішення про об’єднання територіальних громад Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською міською радою,
які одночасно з прийняттям відповідного рішення призначають перші місцеві
вибори органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади,
а у разі потреби «приймають рішення про зміну меж сіл, селищ або про внесення на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо зміни меж районів,
міст» (частини перша і друга статті 6).
Cтаття 4 визначає умови об’єднання територіальних громад, зокрема
відстань від адміністративного центру об’єднаної територіальної громади
(який має бути розташований найближче до її географічного центру) до
найвіддаленішого населеного пункту цієї громади не повинна перевищувати
30 км. У результаті таких перетворень, як це випливає із пояснювальної записки, «середня чисельність сільської громади … складе 9 тисяч осіб, середня
кількість населених пунктів у сільській громаді складе 16, очікувана середня
площа громади – близько 400 кв. км», що дасть змогу зекономити бюджетні
видатки на органи управління.
Однією з основних вад законопроекту є те, що утворення «об’єднаних територіальних громад, які мають єдиний адміністративний центр», без одночасної ліквідації (реорганізації) існуючих адміністративно-територіальних одиниць та створення замість них нових укрупнених територіальних утворень, не
відповідає положенням Конституції України. Вона хоч і не забороняє процес
об’єднання територіальних громад, проте пов’язує його із системою
адміністративно-територіального устрою. Однак автори законопроекту запропонували вирішувати питання об’єднання територіальних громад без одночасного вирішення питань адміністративно-територіального устрою, які є предметом закону про територіальний устрій України. Зокрема, невизначеним залишилося питання щодо територіальних громад населених пунктів, які тепер
мають статус адміністративно-територіальних одиниць.
У законопроекті передбачається можливість об’єднання територіальних
громад не тільки сіл, а й селищ та міст, що до певної міри суперечить частині
першій статті 140 Конституції України, яка передбачає, що територіальною
громадою може бути лише «добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл», яке повинно мати статус адміністративно-територіальної
одиниці.
У законопро екті пропонується врегулювати до сить широке коло
суспільних відносин з приводу об’єднання територіальних громад, які за
своєю природою мають бути врегульовані саме в законі про територіальний
устрій України, чим фактично створюються передумови для реформування

РОЗДІЛ 9 • Проблеми правової політології

411

первинної ланки системи адміністративно-територіального устрою України за
відсутності достатньої законодавчої основи. При цьому у законопроекті, який
не містить чіткого механізму вирішення питань адміністративно-територіального устрою та параметрів, яким мають відповідати нові адміністративно-територіальні одиниці, ключова роль у вирішенні цих питань відводиться
відповідним органам виконавчої влади.
Хоча зазначені вище закон та проекти нормативно-правових актів матимуть позитивний вплив на удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України і сприятимуть розвиткові місцевого самоврядування, однак протягом 2012 р. було прийнято низку законів, що можуть нівелювати ці здобутки. Так у травні 2012 року на розгляд Верховної Ради України
було передано пакет законопроектів (реєстр. № 10218, № 10219, № 10222, №
10223, № 10224), розроблених Міністерством юстиції у рамках адміністративної реформи з метою перерозподілу повноважень між Президентом України та
Кабінетом Міністрів України. Ще на стадії їх обговорення низка експертів, в
тому числі з Ради Європи, попереджали, що їх прийняття серйозно зашкодить
розвиткові системи місцевого самоврядування, оскільки головною метою цих
законодавчих ініціатив є концентрація і централізація державних повноважень
замість раціоналізації діяльності органів виконавчої влади на місцевому рівні7.
А проте цей пакет було прийнято й підписано Президентом України восени
2012 р.
У зазначеному пакеті є Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
та координується через відповідних міністрів»8 від 16 жовтня 2012 р., що
містить п. 3, згідно з яким внесено зміни до статті 7 Закону України «Про
міліцію»: «Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, на транспорті, їх заступники призначаються на посаду і
звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України без погодження з
органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та
їх посадовими особами». Водночас згідно з частиною другою статті 1 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація
є місцевим органом виконавчої влади, тоді як це положення не узгоджуються
з пунктом 10 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади»9, згідно з яким призначення міністром на посади керівників
територіальних органів міністерства та звільнення їх з посад відбувається за
погодженням з головами місцевих державних адміністрацій.
Отже, протягом 2012 р. хоч і вдалося зробити деякі кроки щодо удосконалення правових механізмів розв’язання проблем адміністративно-територіального устрою, однак так і не було прийнято жодного програмного документа
(наприклад Концепцію реформування місцевого самоврядування та тери-
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торіальної організації влади в Україні), що дало б поштовх до реформування
територіальної організації влади.
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2012/10/Середньостроковий-звіт_січень-червень-2012.pdf. 8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» від 16.10.2012 № 5459-VI // Голос України. –
2012. – 17 листопада. 9. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»
№ 3166-VI від 17.03.2011 р. // Голос України. – 2011. – 9 квітня.
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ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Уперше здійснено етнополітичний аналіз адміністративно-територіального устрою України. Виокремлено основні етнополітичні виклики, які постають перед етнонаціональною політикою внаслідок застосування системи адміністративно-територіального устрою, побудованої на застарілих принципах. До них слід віднести: феномен багатьох, відмінних одна від одної регіональних етнополітик, що формуються в
адміністративно-територіальних центрах і посилюють розкол держави; політизацію
етнічності, що супроводжується етнотериторіальними претензіями етноспільнот,
незадоволених внутрішніми кордонами адміністративно-територіальних одиниць і їх
статусом як території свого компактного проживання; загострення регіональних
конфліктів та суперечностей за етнічною ознакою.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, автономія, етнополітична безпека.
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Явир В. А. Этнополитические вызовы административно-территориального устройства Украины
Впервые осуществлен этнополитический анализ административно-территориального устройства Украины. Определены основные этнополитические вызовы этнонациональной политике, возникающие в результате использования системы административно-территориального устройства, построенной на устаревших принципах. К
ним следует отнести: феномен многообразия различных региональных этнополитик,
которые формируются в административно-территориальных центрах и усиливают
раскол государства; политизацию этничности, сопровождающуюся этнотерриториальными претензиями этносов, недовольных внутренними границами административно-территориальных единиц и их статусом как территории своего компактного проживания; обострение региональных конфликтов и разногласий за этническим признаком.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, автономия,
этнополитическая безопасность.
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 administrative-territorial system are identified. Among them are the phenomenon of variety of regional politics which are generated in administrative centers and increase the state split; ethnicity 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 перший погляд, особливості територіального устрою держави не мають
прямого зв’язку з етнонаціональною ситуацією та етнонаціональною політикою. Однак саме етнонаціональній політиці доводиться давати відповіді на
виклики, що виникають внаслідок невідповідності територіального устрою типові розселення етноспільнот і неврахування етнокультурних особливостей
регіонів. І ця проблема потребує детального наукового вивчення.
Наше дослідження базуватиметься на досвіді України і ми зосередимось на
вивченні взаємозв’язку адміністративно-територіального устрою та етнонаціональної політики. Адже, як відомо, у правових науках розрізняють два
основні види територіального устрою: політико-територіальний та адміністративно-територіальний. Політико-територіальний устрій притаманний федеративним державам, оскільки він передбачає поділ території держави на окремі
відносно самостійні частини, тоді як адміністративно-територіальний устрій
характерний для унітарних держав – їх територія поділена на адміністративнотериторіальні одиниці, самостійність яких у вирішенні більшості питань юридично обмежена.
Однак етнополітична самостійність регіонів досить часто вимірюється не
кількістю повноважень, віднесених до відання місцевої влади, а реальним наповненням регіональної етнонаціональної політики. К. Вітман зауважує
істотні відмінності між загальнонаціональною та регіональною етнополітикою. Дослідник стверджує, що регіональна етнополітика є не продовженням
реалізації державної етнополітики на місцевому рівні, а етнополітикою окре-
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мого регіону, що спрямована на утвердження його відмінностей поряд з іншими регіонами України1. Така регіональна етнонаціональна політика зводиться
до актуалізації етнокультурних питань – мови, етнічної належності, ставлення
до історичних подій, вектора зовнішньополітичної інтеграції і все частіше стає
приводом для етнополітичних конфліктів на загальнонаціональному рівні. Це
дає підстави стверджувати, що подібні конфлікти задаються, зокрема, й
невідповідністю адміністративно-територіального устрою принципам дотримання міжетнічної злагоди та етнополітичної стабільності.
Під адміністративно-територіальним устроєм розуміють спосіб територіальної організації держави, який характеризується певною формою конституційно-правових відносин між державою в цілому та її складовими частинами, виявляється в особливостях правового статусу адміністративних одиниць та розподілу владних повноважень між центральними і місцевими органами влади. В. Погорілко та В. Федоренко визначають адміністративно-територіальний устрій як територіальну організацію держави, що характеризується
внутрішнім поділом її на складові частини – адміністративно-територіальні
одиниці різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2. Передбачається, що територіальна організація покликана забезпечити найбільш оптимальне вирішення
завдань та здійснення функцій суспільства і держави.
Згідно з Конституцією України (стаття 133), територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання
централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості
і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних
і культурних традицій. В цьому контексті нас найбільше цікавитиме врахування історичних, демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
В. Погорілко та В. Федоренко стверджують, що цей конституційний принцип
означає, що держава забезпечує і гарантує право територіальних громад, які, з
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, умовно об’єднуються в певні регіони, вирішувати політичні, економічні, соціальні, культурні
(духовні) та інші проблеми згідно з їх інтересами. Однак наскільки справедливе твердження про те, що територіальні громади умовно об’єднуються в певні
регіони?
Адже система адміністративно-територіального устрою України є негнучкою до змін, а відтак неефективною: вона не відповідає сучасним вимогам і
створює цілу низку викликів етнополітичній безпеці України. Варто погодитися з Н. Ціцуашвілі, який стверджує, що етнополітична стабільність сучасних
держав великою мірою залежить від розв’язання проблем, пов’язаних з налагодженням комунікації в поліетнічному суспільстві, з подоланням міжетнічних
бар’єрів, розвитком демократії в умовах етнокультурного плюралізму. Придушення розвитку етнокомпонентів поліетнічного суспільства та недопущення
їх участі у прийнятті рішень, що безпосередньо їх стосуються, продукує короткострокові та довгострокові виклики етнополітичній безпеці3.
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Нинішній адміністративно-територіальний устрій ускладнює міжетнічну
взаємодію, унеможливлює участь у прийнятті рішень етноспільнот, породжує
феномен «меншини в меншині» і загрожує федералізацією держави за етнокультурним критеріями. В. Гулай виділяє в міжетнічній взаємодії дві протилежні тенденції: етнічну сегментацію та етнічну гомогенізацію. Загалом же
міжетнічна взаємодія визначається дослідником як взаємодія представників
різних етносів, які проживають у межах одного етнополітичного організму
(держави), через безпосередні та опосередковані контакти в усіх сферах
суспільного життя, у результаті яких здійснюється обмін етнічною інформацією й під впливом яких формуються уявлення один про одного, коригуються уявлення про самих себе та формується відповідна етнонаціональна ситуація в країні4.
Якщо загальнонаціональна етнополітика націлена на етнічну гомогенізацію, формування політичної нації на основі громадянської належності,
то регіональна етнополітика, що базується на нинішньому територіальному
поділі, є втілення етнокультурної, мовної сегментації. Про це свідчить намагання місцевої влади проводити власну мовну, освітню політику, яка не
відповідає загальнонаціональним очікуванням та характеризується дискримінацією окремих етноспільнот. Жителям Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської областей доводиться у судах виборювати право здобувати середню та вищу освіту державною українською мовою.
Про існування етнокультурних бар’єрів, законсервованих за допомогою
адміністративно-територіального поділу, про неймовірні розбіжності регіональної етнонаціональної політики областей свідчить такий резонансний приклад. 2011 р. україномовний житель м. Миколаїв А. Ільченко подав звернення
голові Львівської ОДА з проханням надати йому статус біженця і притулок у
Львівській області, оскільки в Миколаївський йому начебто загрожує небезпека через активну громадянську проукраїнську позицію. Прохач притулку подав
понад 100 позовів до місцевої влади Миколаївської області, комунальних
підприємств, інших установ та організацій щодо порушення його права на отримання інформації державною українською мовою5. І таких позовів щороку
більшає, як свідчить статистика.
Чинний адміністративно-територіальний устрій також зазнає багато критики з точки зору оптимізації державного управління, децентралізації влади, економічної недоцільності збереження громіздкої ієрархічної системи управління. Як стверджує Й. Вишотравка, адміністративно-територіальна система України є складною невпорядкованою ієрархічною структурою, адже кожна адміністративно-територіальна одиниця наділена державою відповідними
повноваженнями у сфері управління, а також виконує певні самоврядні
функції. Істотним недоліком адміністративно-територіального устрою України
дослідник вважає його надмірну подрібненість. На його думку, це не
відповідає європейським тенденціям, згідно з якими територіальні адміністративні утворення повинні мати до статній фінансово-економічний, інституціональний потенціал для забезпечення в межах визначених повноважень
високого рівня суспільних послуг населенню та поступального соціально-економічного розвитку відповідних територій6.
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Крім того, система адміністративно-територіального устрою не відповідає
типу розселення етноспільнот і не забезпечує задоволення етнокультурних потреб усіх членів поліетнічного суспільства. Це породжує такі виклики етнополітичній стабільності, як етнотериторіальні претензії окремих національних
меншин та етнічних груп. Розглянемо декілька з них. Кримські татари не задоволені тим фактом, що адміністративно-територіальна автономія в Криму
офіційно не має жодного національного забарвлення, але неофіційно в ній
домінує російське етнокультурне та мовне середовище. Статус адміністративно-територіальної автономії вищий, ніж у звичайних адміністративно-територіальних одиниць, але нижчий за статус суб’єктів національно-територіальної, національно-державної автономії або суб’єктів федерації. Органи влади
суб’єкта адміністративно-територіальної автономії здійснюють свою
діяльність під наглядом центральних органів влади, які призначають для цього своїх представників (наприклад губернаторів). Вони мають повноваження
приймати нормативні акти з питань, коло яких окреслене центром, але до них
не належать важливі питання етнонаціональної політики (право запроваджувати власну офіційну мову, символіку).
Кримські татари, намагаючись подолати тенденцію домінування російської
національної меншини, яка є більшістю в автономії, вимагають підвищення
статусу кримськотатарської мови, відновлення їхніх прав як депортованого етносу. Зокрема, нещодавно національна меншина провела мітинг із закликом до
Президента України підтримати ініціативу Меджлісу про проведення 2013 р.
Міжнародного форуму з питання відновлення прав кримськотатарського народу. У вимогах кримських татар час від часу лунає ідея перетворення
адміністративно-територіальної автономії на національно-територіальну,
сформовану за етнічною кримськотатарською ознакою у вигляді реалізації
права на самовизначення національної меншини. «Йдеться йде про перетворення і реформування територіальної автономії, створеної незрозуміло за якою
мотивацією, на національно-територіальну автономію, яка буде відповідати
праву корінного народу на самовизначення», – озвучив вимоги національної
меншини лідер Меджлісу7.
Водночас цей проект не відповідає національним інтересам України, є утиском прав російської національної меншини, яка кількісно домінує в автономії.
Кримські татари як третя за чисельністю етноспільнота, здавалося б, не повинні були б диктувати свою волю більшості населення. Такі вимоги стали
наслідком незадовільної реабілітації кримських татар як депортованого етносу, відсутності законодавчого закріплення їх прав та наявності адміністративно-територіальної автономії. Не маючи соціально-економічних важелів захисту своїх прав, національна меншина пішла одним з найнебезпечніших шляхів
– політизації етнічності та поступової зміни статусу адміністративно-територіальної автономії, сформованої за невизначеними критеріями, на
національно-територіальну автономію.
Аргументують свою позицію представники кримськотатарської національної меншини, спираючись на історію, адже протягом кількох століть вони мали свою власну державу на території Кримського півострова. Як відомо з те-
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орії етнополітології, національна меншина, що вже мала власну державу на території проживання, з великою ймовірністю висуне вимогу національного самовизначення в майбутньому за певних обставин. Такими обставинами стали
провал політики відновлення прав депортованого етносу та функціонування
автономії Криму, в якій домінує російська національна меншина.
Політики, спостерігаючи за цими етнонебезпечними тенденціями, одразу
ж поклали відповідальність на вади системи адміністративно-територіального
устрою. І вирішили, що найкращий спосіб вгамувати етнотериторіальні претензії обох національних меншин (і російської, і кримськотатарської) – це
ліквідувати автономію взагалі, знизивши її статус до рівня області. Слід зазначити, що до політизації етнокультурних питань в Автономній Республіці Крим
вдається також російська національна меншина, спираючись на свою чисельність та неприналежність Криму до України до 1954 року. Її представники
намагаються максимально розширити присутність російської мови в автономії
та ставлять під сумнів належність півострова до складу України.
Прикладом таких дій є намагання скасувати в суді Конституцію Автономної Республіки Крим, схвалену Верховною Радою України в 1998 році. Адже
статтею 1 цього документа Автономна Республіка Крим проголошується
невід’ємною складовою частиною України. Представники Народного фронту
«Севастополь – Крим – Росія» подали позов до суду в жовтні 2010 р., вимагаючи скасування чинної та відновлення Конституції Республіки Крим 1992 року, якою визначалася самостійність Криму та встановлення конфедеративних
відносин з Україною8. Координатор громадської організації В. Подьячий, засуджений умовно за статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України; інакше кажучи, за сепаратизм), переконаний, що адміністративно-територіальна автономія, як і перебування Криму в складі України, – незаконні. На початку 2012 р. представники
Народного фронту «Севастополь – Крим – Росія» виграли у Вищому
адміністративному суді процес за право на судове скасування Конституції АРК
і планують обов’язково його реалізувати.
У зв’язку з цим в етнополітиці утвердило ся уявлення про те, що
адміністративно-територіальна автономія сприяє сепаратизму, політичному
екстремізмові, етнічному та конфесійному протистоянню, тому є джерелом
постійної загрози етнополітичній безпеці держави. Праві політичні сили
вирішили, що ліквідація автономії сприятиме збереженню територіальної
цілісності та унітарності держави. Партія «Свобода» кілька разів намагалася
прове сти референдум про скасування автономного статусу Криму. У її
політичній програмі є окремий розділ під назвою «Крим і Севастополь. Встановлення конституційного порядку та забезпечення стабільного розвитку»,
першим пунктом якого передбачено винесення на всеукраїнський референдум
питання про зміну статусу Криму з автономного на обласний9. Українська народна партія також запропонувала перетворити автономію на Таврійську область України під час загального реформування адміністративного устрою
держави.
Невдоволення чинною системою адміністративно-територіального устрою
висловлюють й інші національні меншини. Так, етнографічна група – русини
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вже багато років вимагає перетворення Закарпатською області на автономію за
національною ознакою, адже на її території русини мали в ХХ ст. власну державу – Карпатську Україну. Спочатку ця назва вживалася для позначення території нинішнього Закарпаття, згодом – автономної республіки у складі ЧехоСловаччини в 1938–1939 рр. та незалежної держави в березні 1939, що
проіснувала кілька днів, а проте це дало підстави русинам 2008 р. у документі
під назвою «Акт проголошення відтворення русинської державності», прийнятому під час Другого конгресу підкарпатських русинів, висунути ультиматум
державі про якнайшвидше утворення територіальної автономії в Закарпатській
області та перейменування її на Підкарпатську Русь. Стабілізувати загострення етнополітичної ситуації довелося знову ж таки шляхом порушення кримінальної справи за статтею 110 Кримінального кодексу України проти лідера русинського руху.
Тому у більшості дослідників не викликає заперечення той факт, що Україна вже давно потребує зміни адміністративно-територіального устрою. А. Павлюк переконана, що чинний адміністративно-територіальний устрій перешкоджає здійсненню ефективної регіональної політики, гальмує становлення базового інституту демократії – місцевого самоврядування10. І, що найголовніше, через його вади українське суспільство періодично втягується в дискусії
щодо федералізації України, які загрожують територіальній цілісності та етнополітичній стабільності держави.
Адже праобраз сучасної триступеневої системи адміністративно-територіального устрою з утворенням перших п’яти областей (Харківської,
Київської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської) було створено ще
1932 р. Згодом кількість областей збільшувалася, але принципи адміністративно-територіального устрою залишалися незмінними. Згідно зі статтею 133
Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в
містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка
Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Варто погодитися з більшістю дослідників, які стверджують, що в
нинішньому адміністративно-територіальному устрої України є чимало вад:
неспівмірність розмірів областей, значні відмінності у кількості адміністративних одиниць нижчого рангу, нерівномірна віддаленість територій від обласного центру, невідповідність типові розселення етноспільнот тощо. Однак
питання вдосконалення адміністративно-територіального устрою досі не переходить в площину практичної реалізації, незважаючи на ті виклики, які виникають внаслідок його консервації та побудови на принципах багатолітньої давності.
На тлі тотальної критики чинної системи адміністративно-територіального
устрою в сфері державного управління, місцевого самоврядування доцільним
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виявляється й її етнополітичний аналіз. Він дає можливість виокремити основні етнополітичні виклики, які постають перед етнонаціональною політикою внаслідок застосування системи адміністративно-територіального устрою, побудованої на застарілих принципах радянських часів. До них слід
віднести: феномен відмінних одна від одної регіональних етнополітик, що
формуються в адміністративно-територіальних центрах і посилюють розкол
держави; політизацію етнічності, що супроводжується етнотериторіальними
претензіями етноспільнот, незадоволених внутрішніми кордонами адміністративно-територіальних одиниць і їхнім статусом як території їх компактного
проживання; заго стрення регіональних конфліктів та суперечно стей за
етнічною ознакою.
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ВНЕСОК ПРОФЕСОРІВ І ВИХОВАНЦІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ
АКА ДЕМІЇ У СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ
«ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД»
Висвітлюється роль ряду випускників і професорів Києво-Могилянської академії у
підготовці визначної пам’ятки правової культури України «Права, за якими судиться
малоросійський народ». Подаються деякі біографічні відомості про цих осіб із зазначенням їхнього конкретного внеску у кодифікаційні роботи. Наголошується на високій
значимості Києво-Могилянської академії для розвитку правової культури, юридичної
освіти, науки і практики на українських землях.
Ключові слова: історія українського права, юридична освіта, юридична наука, юридична практика, Києво-Могилянська академія, «Права, за якими судиться малоросійський народ», кодифікаційна комісія.
Губарь Е. А. Вклад профессоров и воспитанников Киево-Могилянской академии в подготовку проекта кодекса «Права, по которым судится малороссийский
народ»
Освещается роль ряда выпускников и профессоров Киево-Могилянской академии в
подготовке выдающегося памятника правовой культуры Украины «Права, по которым
судится малороссийский народ». Приводятся некоторые биографические сведения об
этих лицах с указанием их конкретного вклада в кодификационные работы. Подчеркивается высокое значение Киево-Могилянской академии для развития правовой культуры, юридического образования, науки и практики на украинских землях.
Ключевые слова: история украинского права, юридическое образование, юридическая наука, юридическая практика, Киево-Могилянская академия, «Права, по которым
судится малороссийский народ», кодификационная комиссия.
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 codification document entitled «The Laws that the Nation of Little Russia is Judged» is highlighted. Some biographical information about these people with the mentions of their particular

РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого

421

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-Могилянська академія (далі – КМА) – унікальне явище в історії
української культури, навчальний заклад, який упродовж кількох століть був
визнаним духовним центром Східної Європи. Під егідою Академії існували
колегіуми в Харкові, Чернігові і Переяславі. Чимало її вихованців з часом
посіли професорські кафедри не лише в Московській (Російській) державі, а й
у Сербії, Угорщині, Далмації, Моравії тощо. Вишкіл Академії пройшли мало
не всі видатні гетьмани і представники козацької старшини, які складали тогочасну українську політичну еліту.
Відомо, що в КМА прямо чи опосередковано вивчалися передові зразки
європейської політико-правової думки, зусиллями професорів Академії було
перекладено російською мовою праці Гуго Гроція, Томаса Гоббса, Ніколо
Макіавеллі, Шарля Монтеск’є, Самуеля Пуффендорфа та інших видатних мислителів. Сприяючи вивченню юридичних теорій та формуванню власних поглядів на державу та право, Академія надавала своїм вихованцям необхідні навички, які ставали в нагоді у здійсненні подальшої державницької та власне
юридичної діяльності. Як слушно зазначала З. І. Хижняк, «КМА стимулювала
розвиток духовного й політичного життя, продукуючи через своїх професорів
і вихованців суспільну думку, спрямовану на усвідомлення народом його власного життя у неперервному процесі історії, формувала його національну
свідомість, патріотичне розуміння необхідності існування власної незалежної
держави, її творення й захисту»1.
Чимало професорів (викладачів) та випускників КМА у різний час залучалися до найважливіших законопроектних робіт2. Зокрема дійсно видатну роль
вони відіграли у підготовці відомого кодифікаційного проекту «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
Дослідженню «Прав» присвячено класичні праці О. Ф. Кістяківського,
І. В. Теличенка, А. І. Яковліва, М. П. Василенка, М. Є. Слабченка3, а також сучасна наукова розвідка К. А. Вислобокова4, в яких докладно висвітлюються
причини кодифікації, діяльність відповідної кодифікаційної комісії, її персональний склад, джерела та зміст пам’ятки, яка стала результатом кодифікації.
Дослідниками, особливо А. І. Яковлівим5, відзначався важливий внесок професорів і вихованців КМА у роботу кодифікаційної комісії, але, як видається,
цій загальній тезі не завадила б деяка конкретизація.
Тому мета цієї статті подати короткі портретні характеристики професорів
і вихованців КМА, які брали безпосередню участь у підготовці «Прав», а також, по можливості, оцінити їх особистий внесок у спільну працю комісії.
Основним джерелом біографічної інформації є відповідні енциклопедичні
статті з ґрунтовного видання «Києво-Могилянська академія в іменах», автора-
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ми яких є Андрушко В. О., Апанович О. М., Бере славський С. М.,
Ґаєцький Ю. Ґ., Горобець В. М., Задорожна О. Ф., Кагамлик С. Р., Лякіна Р. М.,
Мицик Ю. А., Сандалюк О. М., Хижняк З. І., Чухліб Т. В., Шевчук В. О.6 Враховуючи вимоги до обсягу цієї публікації, ми змушені обмежитися загальним
інтегральним посиланням на це видання, не наводячи бібліографічний опис
кожної окремої біографічної статті. Інші бібліографічні посилання подаються
у традиційному вигляді без жодних застережень або обмежень. Принагідно
зауважимо, що нам вдалося доповнити опубліковану інформацію деякими
власними архівними знахідками.
Запропонований увазі читачів огляд почнемо з осіб, які стояли у витоків
діяльності кодифікаційної комісії (оригінальна назва – «Комисія перевода и
свода книг правних», далі – Комісія). У багатьох джерелах зазначається, що
перший список (реєстр) членів Комісії у кількості 30 осіб склали 1728 р. за
завданням гетьмана Данила Апостола бунчуковий товариш Ф. О. Чуйкевич та
стародубський полковий суддя М. Д. Ханенко. З цього списку було відібрано
12 осіб, які з певними змінами у своєму складі працювали до 1731 р. і підготували за цей час три розділи кодексу: «О чести Божией», «О чести Государевой», «О привилегиях малороссиян».
Серед зазначених фундаторів Комісії осіб найбільший слід в історії права
України залишив Чуйкевич Федір Олександрович (1685 або 1695 – бл. 1759
або бл. 1764), якому згодом судилося стати автором приватного кодифікаційного проекту «Суд і розправа у правах малоросійських» 1750 р., ідейним натхненником судової реформи гетьмана Кирила Розумовського 1760–1763 рр.
Завдяки архівним знахідкам К. А. Вислобокова нині ми маємо загалом доволі
докладні відомості про перебіг службової діяльності Ф. О. Чуйкевича7. Водночас залишаються певні лакуни щодо дат життя і відомостей про освіту правника. Зауважимо, що він багато років засідав у Генеральному військовому суді
«першим членом після Генеральної старшини», входив також до т. зв. Вищої
апеляції, утвореної при Генеральній військовій канцелярії для розгляду скарг
на рішення Генерального військового суду. Особисто Ф. О. Чуйкевич до Комісії не входив, але він брав безпосередню участь у формуванні її складу, а згідно
з щоденниковими записами Миколи Ханенка за головування останнього у
Комісії був активним учасником багатьох неофіційних обговорень проекту.
Відомо, що у КМА вчилися двоюрідний брат правника, член кодифікаційної
комісії Семен Васильович Чуйкевич та його син Йосип Федорович Чуйкевич.
Прямих свідчень того, що сам Федір Олександрович здобув освіту у КМА
немає, не згадується він серед вихованців цього закладу і в енциклопедичному
виданні «Києво-Могилянська академія в іменах». Утім, в спогадах правника є
коротка згадка, що вони з братом близько 1709 р. вчилися у Києві, на підставі
якої К. А. Вислобоков зробив висновок, що йдеться, безумовно, про КиєвоМогилянську академію, бо більше в той час вчитися у Києві було ніде8.
Видатним представником юридичної еліти Гетьманщини був і Ханенко
Микола Данилович (1693–1760) – генеральний бунчужний, полковий суддя, генеральний хорунжий, відомий мемуарист. Освіту здобув у Львівській
братській школі та КМА, де його наставником був видатний мислитель Фео-
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фан (Теофан) Прокопович. Подальша життєва доля нащадка старовинного
гетьманського роду була надзвичайно терниста: він брав участь у військових
походах, тривалий час служив у Генеральній військовій канцелярії, згодом
понад рік перебував під вартою у Петропавлівській фортеці за підтримку Павла Полуботка. Після смерті Петра І був звільнений з ув’язнення і незабаром
повернувся на Україну, де 1727 р. дістав уряд стародубського полкового судді.
Утім, після формування Комісії він тривалий час не мав до неї жодного стосунку, зосередившись на суто військовій служби. В 1740 р. він став членом Генерального військового суду, а у 1741–1743 рр., тобто на самому завершальному
етапі підготовки законопроекту, – фактичним керівником кодифікаційної
комісії. Йому судилося забезпечити передусім обговорення і остаточне редагування вже загалом укладеного на той час тексту проекту9.
Аналізуючи списки членів кодифікаційної комісії «Прав, за якими судиться малоросійський народ», подані у виданнях А. І. Яковліва10 та К. А. Вислобокова11, доходимо до висновку, що значна частина осіб, які брали участь у
кодифікації, мала безпосереднє відношення до КМА.
Першим офіційним головою Кодифікаційної комісії став Стефанович Василь Васильович (1697–1773) – лохвицький сотник, лубенський суддя, викладач риторики і філософії, перекладач. У 1715–1717 рр. студент класу філософії
КМА. Згодом 5 років поглиблював освіту за кордоном – у Німеччині, Австрії,
Італії, Чехії, Моравії тощо. У 1722 р. отримав диплом магістра «вільних мистецтв і філософії» Вроцлавської єзуїтської академії. Після повернення з-за кордону на запрошення Ф. Прокоповича викладав риторику та філософію у заснованій ним школі в Санкт-Петербурзі. Працював перекладачем у імператора Петра І, згодом – у А. Д. Меншикова. Брав участь у виданні книги Ф. Прокоповича про Петра I12.
Надалі пройшов вишкіл у Глухівському канцелярському курені при Генеральній військовій канцелярії і від 1729 р. до 1759 р. служив сотником Лохвицької сотні Лубенського полку. У 1751–1773 рр. – суддя Лубенського полку.
Як голова кодифікаційної комісії розробив план її роботи і розподілив
завдання між її членами. Запропонував розмістити матеріали у кодексі за принципом внутрішньої спорідненості правових норм та правового зв’язку. Вважав, що завданням комісії має бути не механічне зведення в одне ціле норм
Литовського статуту і книг магдебурзького права «Саксон» і «Порядок» (знаменитих «трьох малоросійських права»), а систематичне складання нового кодексу на підставі діючих законів, звичаїв, науки права та потреб часу й обставин13. Він здійснював упорядкування перших підготовлених текстів, особисто
переклав для використання у подальшій роботі 1, 2, 3, 7, 13 розділи Литовського статуту та книгу Б. Гроїцького «Титули права магдебурзького».
Під його головування члени Комісії до 1734р. переклали з латини і
польської Литовський статут 1588 р., частину джерел німецького права (чотири частини «Порядку» Б. Гроїцького, його ж «Артикули права Магдебурзького» та «Артикули права Цісарського» і частково «Про оборону сиріт і вдів»;
працю Цезарина «Enchiridion», книгу П. Щербича «Зерцало Саксонське» і
частково його ж «Jus Municipale», праці М. Яскера: «Speculum Saxonum», «Jus
Municipale», «Promptuarium»), а також склали 11 розділів із 30 запланованих14.
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Вагомий внесок у спільну працю зробив другий голова кодифікаційної
комісії Борозна Іван Владиславович (Володимирович) (90-ті pp. XVII ст. –
1740). Він теж був представником відомого старшинського роду і випускником
КМА, яку завершив бл. 1716 р. По тому розпочав службу в Стародубському
полку як значковий товариш. У 1731 р. був призначений генеральним суддею,
а від 1734 р. (за ін. джерелами 1735 р.) і головою кодифікаційної комісії. За
його головування Комісія деякий час працювала у Москві (з мотивацією «для
прискорення роботи над перекладами), а від 1736 р. – у Глухові. На відміну від
свого попередника І. В. Борозна вважав, що праця комісії не має виходити за
межі перегляду і доповнення Литовського Статуту як «фундаментального
права», а отже, не повинна привести до створення принципово нової правничої книги15.
Йому вдалося помітно інтенсифікувати діяльність комісії, залучити до неї
кілька десятків нових фахівців. Вважається, що саме йому належить ідея
поділу кодексу на 30 розділів, яка була реалізована у відповідних текстах уже
наприкінці 1736 р. На цей час було завершено і переклад правних книг. Загалом чорновий текст Кодексу підготовлено у травні 1738 р.16 Утім, у наступні
роки через походи козацького війська праця комісії була призупинена, а 1740 р.
видатний правник Гетьманщини пішов з життя (за окремими свідченнями –
внаслідок хвороби після війни).
Деякий час між головуваннями І. В. Борозни та М. Д. Ханенка на чолі кодифікаційної комісії стояв Лизогуб Яків Юхимович (бл. 1677 – 1749) – онук
гетьмана Петра Дорошенка і героя Азовського походу 1696 р. чернігівського
полковника Якова Лизогуба, генеральний хорунжий, генеральний обозний, наказний гетьман. Він теж навчався у КМА (завершив бл. 1693 р.). Належав до
оточення гетьмана Івана Мазепи, виконував ряд його дипломатичних доручень. Згодом однак залишився на боці Петра І, став генеральним хорунжим в
уряді гетьмана Івана Скоропадського. Як і М. Д. Ханенко, деякий час пробув в
ув’язненні у зв’язку зі справою Павла Полуботка.
Після обрання гетьманом Данила Апостола став 1728 р. генеральним
обозним (другою особою в козацькій адміністрації) і обіймав цю посаду аж до
смерті, деякий час виконував обов’язки наказного гетьмана. Від 1734 р. був
присутнім у канцелярії Малоросійських справ і в Генеральному військовому
суді17. Безпосередню участь у роботі Комісії Я. Ю. Лизогуб брав у 1738–
1743 рр.18 Його підпис стоїть першим під офіційним текстом проекту, редагування якого завершилося в 1743 р.
Утім, як зазначалося, останнім головою комісії у 1741–1743 рр. був
М. Д. Ханенко. Під його головуванням до 1741 р. відбувалося колективне обговорення окремих розділів проекту, а згодом редагування та коректорська
звірка цитат і джерел. Остаточний текст проекту було підписано у травні-липні
1743 р.
Серед інших активних учасників підготовки пам’ятки слід особливо
відзначити Амвросія Дубневича (кін.XVII–1750) – ректора КМА, а від
1742 р. – єпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського. Він теж походив з
шляхетської української родини і здобув освіту у КМА. Здібного випускника
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залишили на викладацькій роботі в аlma mater. Його академічні кар’єра розвивалася напрочуд успішно. 1723–1726 рр. – вчитель у граматичних класах та
класах поетики і риторики. Від 1727 р. – префект, а у 1731–1737 рр. ректор
КМА19. Розробив ряд філософських курсів і був ініціатором запровадження в
Академії курсу моральної філософії, до предметного поля якого входили і окремі політико-правові проблеми. Від 1733 р. він брав активну участь у діяльності кодифікаційної комісії. Щодо характеру цієї діяльності нам вдалося
відшукати цікаві відомості в листуванні Амвросія Дубнєвича з митрополитом
Київським Рафаїлом Заборовським. Ректор, зокрема, повідомляв 1735 р. про
закінчення перекладу правничих книг (переклали дві книги Статутів, чималу
частину в третій книзі Саксона виправили)20 та про початок роботи над Зводом
(проектом кодексу)21. Один з перших дослідників історії КМА В. І. Аскоченский, характеризуючи роль Дубневича у кодифікаційній діяльності, називав
його досвідченим юрисконсультом22.
На думку З. І. Хижняк та В. О. Андрушко, Амвросій Дубневич не просто
брав активну участь у роботі над проектом кодексу, а й певний час (від 1733 р.)
очолював Комісію. У зв’язку з цим у КМА відчувалася постійна відсутність
ректора, тому академічне правління неодноразово зверталося з проханням до
гетьмана звільнити Дубнєвича від роботи в Комісії, «бо мають утруднення у
викладанні богословія». Утім, інших свідчень про головування представника
духівництва у кодифікаційній комісії немає, що однак не можна розцінювати
як заперечення його вагомого внеску у її діяльність.
Так, А. І. Яковлів, висвітлюючи роль духівництва у кодифікаційній діяльності, зазначає, що то були не просто представники духовного сану, але й особи високої загальної чи правничої освіти, та, крім того, багато з них до прийняття священства були військовими чи суддями й мали достатній практичний
досвід. Але найвидатнішим з них за своїм саном і освітою був архімандрит
Дубневич. Його участь в праці Комісії, ніби то, символізувала участь цілої
Академії23.
Як бачимо, усі офіційні й неофіційні керівники кодифікаційної комісії були
вихованцями КМА, поділяли її моральні та суспільно-політичні настанови.
Коротко охарактеризуємо й деяких інших «могилянців» відповідно до
прийнятого поділу членів Комісії на представників козацтва, духівництва і
міщанства. Орієнтиром для нас є найповніший на сьогодні «список К. А. Вислобокова», що включає 70 осіб24.
Від козацтва до Комісії входили такі «могилянці»:
Апостол Петро Данилович (?–1758) – полковник лубенський. На початку
XVIII ст. навчався в КМА. У Комісії працював у 1738–1743 рр. Підписав остаточний текст проекту.
Валькевич Петро Васильович (бл. 1687–1758) – військовий канцелярист,
генеральний військовий осавул. На початку XVIII ст. навчався в КМА. Згодом
служив на канцелярських посадах, від 1728 – реєнт Генеральної військової
канцелярії. У Комісії працював у 1728 р. та 1738 р. В 1741–1758 рр. – другий
генеральний осавул Гетьманщини.
Велецький Василь Васильович (бл. 1680 – після 1737) – сотник Гадяцького полку. Навчався в КМА. У Комісії працював у 1728 р.
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Дмитрашко-Райча (Думитрашко-Раїч, Дмитрашко Раїч (?– після 1753) –
бунчуковий товариш, перекладач. Навчався у КМА в 1710-х рр. Згодом поглиблював освіту за кордоном, був домашнім учителем. У 1731 р. повернувся на
Україну, де отримав ранг бунчукового товариша. У 1738–1753 рр. – сотник Березанської сотні. У Комісії працював у 1732–1740 рр.
Закровецький Тимофій (1713–?) – військовий канцелярист. Завершив
КМА 1738 р. і вступив на службу до Генеральної військової канцелярії. У
Комісії працював у 1738–1743 рр. Підписав остаточний текст проекту.
Кочубей Василь Васильович (бл. 1680–1743) – полтавський полковник. Завершив КМА наприкінці 1690-х – на початку 1700-х рр. У Комісії працював у
1735–1736 рр.
Ладонка Пилип Антонович (бл. 1700–?) – військовий канцелярист. Завершив КМА у 1724 р. Служив військовим канцеляристом у Чернігівському полку та Генеральній військовій канцелярії. У Комісії працював у 1734–1738 рр.
(за іншими даними, у 1735–1736).
Ласкевич (Ласієвич) Петро Семенович (?–після 1763) – бунчуковий товариш. Завершив КМА (1727 навчався у класі риторики). У Комісії працював у
1735–1741 рр. як перекладач, за власними словами – «безотлучно». 1743 р.
звернувся з проханням до ген.-лейтенанта І. Бібікова знову зарахувати його до
Комісії, оскільки, писав він, «реченая комиссія приходит в окончаніе и мне
обидно, если кто подпишется на моих трудах»). Підписав остаточний текст
проекту.
Лисаневич Василь Михайлович (бл. 1702–після 1763) – сотник мглинський, правознавець. У 1715–1717 рр. навчався у філософському класі КМА,
згодом, ймовірно, вивчав право у Кенінгсберзі. У Комісії працював у
1734(35) – 1743 рр. І. Борозна доручив йому підготувати розділи VII і VIII проекту про судовий устрій та судочинство. Переклав також «Spaeculum
Saxonum» (Саксонське Зерцало). Підписав остаточний текст проекту.
Лукомський Степан Васильович (1701–бл. 1779) – сотник Прилуцького
полку, відомий історик. Завершив КМА у 1726 р. Далі вчителював у родині Лизогубів. Від 1731 р. – військовий канцелярист, згодом – старший військовий
канцелярист Генеральної військової канцелярії. У 1735 – 1747 рр. – сотник
прилуцької полкової сотні. Автор ряду історичних праць і перекладів. У
Комісії працював, ймовірно, від другої половини 1730-х рр. до 1743 р. Підписав остаточний текст проекту.
Максимович Стефан або Степан (?–1741) – полковий писар, наказний полковник. У 1710-х рр. навчався в КМА. Згодом служив військовим канцеляристом у Генеральній військовій канцелярії, полковим писарем і наказним полковником Стародубського полку. У Комісії працював у 1729, 1732–1734 рр.
Нестерович Дмитро Матвійович (бл. 1711 – після 1756) – значковий товариш. Навчався у КМА до 1731 р. Був членом Кодифікаційної комісії упродовж
трьох років (ймовірно, у 1740-х рр.).
Огранович (Огронович, у К. А. Вислобокова – Огонович) Яків Михайлович (бл. 1700 –після 1772) – бунчуковий товариш, полковий суддя. У
1715–1717 рр. навчався у філософському класі КМА. У Комісії працював у від
1729 р. і до завершення її роботи. Підписав остаточний текст проекту.
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Савицький Стефан (?–?) – полковий лубенський писар у 1714 – 1731 рр.,
перекладач. Вірогідно, навчався у КМА. Підписав остаточний текст проекту.
Столповський Семен (?–?) – бунчуковий товариш, правник. Навчався у
КМА за часів гетьмана І. Скоропадського. Служив у Лубенському полку полковим хорунжим і полковим писарем. У Комісії працював у 1728(29) – 1743 рр.
Підготував три розділи кодексу: розділ X («Про шлюб, посаг і віно, про майнові відносини подружжя та про розлучення»), розділ XII («Про тестаменти»)
та розділ XIV («Про контракти, застави, борги, дари й поруки»). Підписав остаточний текст проекту.
Чуйкевич Семен Васильович (бл. 1674 – після 1743) – бунчуковий товариш, полковий суддя. Наприкінці XVII ст. навчався в КМА. Служив бунчуковим товаришем при гетьмані І. І. Скоропадському, у 1730–1735 рр. – суддя
Ніжинського полку. У Комісії працював у 1728(29) – 1743 рр. Підписав остаточний текст проекту.
У списку К. А. Вислобокова серед козацьких представників значиться ще
«Іванов, суддя з Миргорода (1729)». На нашу думку, йдеться про Остроградського Матвія Івановича (1670 – після 1736) – полкового суддю Миргородського полку у 1715–1734 рр. Він навчався у КМА в 1680-х рр. В документах підписувався «Матвій Іванович», а «Іванович» і «Іванов» у ті часи доволі
часто вживалися як паралельні форми. Близькість до Данила і Петра Апостолів робить цілком вірогідною можливість його включення до складу Комісії.
Від духівництва в підготовці проекту брали участь:
Білинський Дмитро (?–1753) – викладач, ігумен Макошинського монастиря. Навчався у КМА. По закінченню навчання два роки викладав у
Чернігівському колегіумі. У Комісії працював у 1734(35) – 1738 рр.
Величківський (Величко, Величковський) Яків (кін. XVII ст. – після 1737)
– викладач, полтавський протоієрей. Навчався у богословському класі КМА в
1720-х рр. В 1736/37 навчальному році – викладач класу аналогії КМА. У
Комісії працював у 1728–1735 рр.
Косач Монасія (1704–?) – викладач, ієромонах Києво-Печерської лаври.
Після завершення КМА 1728 р. прийняв чернечий постриг. У Комісії працював у 1738 р.
Мигалевич (Михалевич), чернече ім’я – Софроній (?– після 1751) – архімандрит, ректор Московської слов’яно-греко-латинської академії. Завершив
КМА на початку XVIII ст. і був залишений викладачем граматики і синтаксими. У 1722 р. переведений до Московської слов’яно-греко-латинської академії,
де зробив блискучу богословську кар’єру. Звільнений з посади ректора у
1732 р. Від 1738 р. – архімандрит Гамаліївського Різдвобогородицького Харлампіївського монастиря Чернігівської єпархії. Деякий час працював у Комісії.
Онискевич (Онишкевич) Герасим, чернече ім’я – Гедеон (1696–1747) –
ієромонах Києво-Печерської лаври та ігумен Дятловицького Спасо-Преображеського монастиря. Після завершення КМА став послушником Києво-Печерської лаври і 1727 р. прийняв чернечий постриг. У Комісії працював у
1735–1736 рр. Вважався кваліфікованим перекладачем правничих книг з латинської мови.

428

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Прохорович, чернече ім’я – Герман (?–?) – викладач, ігумен Переяславського Михайлівського монастиря. Завершив КМА у 1720-х рр. Від
1730/31 н. р. викладав поетику в Чернігівському колегіумі, згодом ігумен Переяславського Михайлівського монастиря. У Комісії працював в 1735–1738 рр.
Рогачевський Іван (?–?) – викладач, лохвицький протоієрей. Навчався у
КМА наприкінці XVII ст. Як прибічник Мазепи відбував заслання у Соловецькому монастирі, був викладачем і префектом Архангельської слов’яно-латинської школи. Ймовірно, працював у Комісії у 1728–1743 рр. з перервою у
1736–1738 рр.
Савицький (Савецький), чернече ім’я – Гервасій (1703 – після 1742) –
монах Києво-Печерської лаври. Завершив КМА у 1727 р. і прийняв чернечий
постриг. Як здібний перекладач одним з перших був залучений до роботи
Комісії, яку поєднував з обов’язками лаврського повіреного у Глухові. Від
1735 р. був городничим у Василькові (вотчині Києво-Печерської лаври), у
зв’язку з чим, ймовірно, припинив роботу у Комісії.
Старжицький (Старицький) Василь, чернече ім’я – Варнава (бл. 1707 –
?) – соборний старець, ієромонах Києво-Печерської лаври. Завершив КМА і
1727 р. прийняв чернечий постриг. Виконував обов’язки коректора Лаврської
друкарні. Від 1729 – професор КМА, викладав курси риторики і піїтики. Був
ігуменом кількох обителей, приписаних до Києво-Ппечерської лаври. Брав
участь у діяльності кодифікаційної комісії. Підписав остаточний текст проекту.
Сморжевський Товія (Товия) (?-1744) – викладач, ігумен. У Російському
біографічному словнику названий «відомим законознавцем» свого часу, який
дістав «шкільну освіту», володів латиною і польською мовою25. Був викладачем Чернігівського колегіуму, префектом колегіуму у 1732–1734 рр. Згодом
ігумен Костянського Почепівського монастиря (1735–1743) та Успенського
Рябчевського монастиря. У комісії працював у останні роки її діяльності.
Підписав остаточний текст проекту. Згадуємо його у цій статті, оскільки
Чернігівський колегіум перебував під егідою КМА.
Таким чином серед 43 представників козацтва (включаючи голів Комісії
В. В. Софоновича, І. В. Борозну, Я. Ю. Лизогуба та М. Д. Ханенка, але не рахуючи її «фундатора» Ф. О. Чуйкевича) у Комісії встановлено 21 вихованця
КМА, а серед 21 представника духівництва (разом з А. Дубневичем) – 11 «могилянців».
Представництво міщан у Комісії було нечисленним і нам не вдалося знайти відомості про освіту тих шести осіб, які зазначені у списку К. А. Вислобокова.
Загалом з тих 16 членів Комісії, які поставили свій підпис під остаточним
текстом проекту Кодексу, безпосереднє відношення до КМА мало щонайменше 13 осіб.
Цифри є доволі показовими, але, як видається, і вони ще неповністю відображають внесок вихованців КМА у підготовку пам’ятки. Адже нам ще не вдалося відшукати відомості про освіту багатьох членів Комісії. Наприклад, відомо, що в Академії вчилися двоє синів бунчукового товариша Прилуцького полку Раковича Павла Семеновича, двоє синів ічнянського сотника Стороженка
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Григорія Андрійовича, племінник писаря Ніжинського магістрату Григорія Кониського, близькі родичі деяких інших членів Комісії.
Підсумовуючи, можемо констатувати що Києво-Могилянська академія забезпечила військово-адміністративний апарат Гетьманщини грамотними канцеляристами, а церковну організацію – високоосвіченими перекладачами з
інших мов. Здібні ж до права вихованці КМА згодом мали можливість поповнити знання і набути фахову юридичну освіту в європейських університетах.
Саме з представників цих різних груп вихованців КМА і була переважно сформована кодифікаційна комісія. Певною мірою долучилися до цієї роботи і
викладачі Академії та її колегіумів на чолі з ректором КМА.
1. Хижняк З. І., Маньківський В К. Історія Києво-Могилянської академії. 2-ге вид.,
доповн. і переробл. – К.: ВД «Києво-Могилян. акад.», 2008. – С. 141. 2. Там само. –
С. 144. 3. Кістяковский А. Ф. Очерк исторических сведений о своде законов, действовавших в Малороссии, под заглавием: Права, по которым судится малороссийский народ // Антологія української юридичної думки. – Т.3. – К.: ВД «Юрид. книга», 2003. –
С. 29–57; Слабченко М. Є. Ескізи з історії «Прав, по которым судится малороссийский
народ» // Там само. – С. 200–212; Теличенко И. В. Очерк кодификации малороссийского
права до введения Свода законов // Киевская старина. – К., 1888. – Кн. IX–X;
Яковлів А. І. Український кодекс 1743 року «Права, по которым судится малороссийский
народ». Його історія, джерела та систематичний виклад змісту. – Мюнхен: Заграва,
1949. – 210 с.; Василенко М. П. Права, по которым судится малороссийский народ», як
джерело до історії державного права України XVIII віку // Вибрані твори у трьох томах:
Том 2. Юридичні праці. – К.: Юрид. думка; ВД «Академперіодика», 2006. – С. 372–378.
4. Вислобоков К. А. Визначна пам’ятка українського права: джерела, зміст, система та
соціально-політичні умови створення // Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 р. – К.: АТ «Книга», 1997. – С. ІX–XLVIII. – 547 с. 5. Яковлів А. Зазнач. праця.– С. 29. 6. Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–ХVІII ст. / B. C. Брюховецький (відп. ред.), З. І. Хижняк (наук. ред, упоряд.). – Енциклоп. вид. – К.: ВД «KM Академія», 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. Вислобоков К. А. Федір Чуйкевич – правник ранньомодерної доби (спостереження над рисами юридичної професії XVIII ст.) // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 20. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2009. – С. 67–74. 8. Там само. – С. 70. 9. Маркевич А. Ханенко Николай Данилович //
Русский биографический словарь. – Т. XXI. – СПб.,1901. – С. 273– 275. 10. Яковлів А. І.
Зазнач. праця. – С. 21–26. 11. Вислобоков К. А. Визначна пам’ятка … – С. XLIX. 12. Стефанович Василий // Русский биографический словарь.– Т. XIX. – СПб., 1909. – С. 406.
13. Яковлів А. І. Зазнач. праця. – С. 28. 14. Там само. – С. 21. 15. Там само. – С. 29. 16.
Вислобоков К. А. Визначна пам’ятка …. – С. XIV. 17. Модзалевский В. Лизогуб Яков
Ефимович // Русский биографический словарь. – Т. X. – СПб., 1914. – С. 430 – 431. 18.
Яковлів А. І. Зазнач. праця. – С. 28. 19. Аскоченский В. И. Киев с древнейшим его училищем Академиею, Часть 2. – К., 1856. – С. 50. 20. Інститут рукопису Національної
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯНА ЗАМОЙСЬКОГО
ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО УСТРОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
КІНЦЯ XVI ст.
Пропонується аналіз політико-правових поглядів канцлера і коронного гетьмана
Речі Посполитої Яна Замойського як цілісної правової доктрини, що відображала т. зв.
екзекуційний рух шляхти. Досліджено процес її формування, основні положення та
втілення в державно-правову практику Речі Посполитої.
Ключові слова: Річ Посполита, Ян Замойський, правова доктрина, «королівська республіка», «вільна елекція».
Бондарук В. О. Политико-правовая доктрина Яна Замойского как основа государственно-правового устройства Речи Посполитой конца XVI ст.
Предлагается анализ политико-правовых взглядов канцлера и коронного гетмана
Яна Замойского как целостной правовой доктрины. Исследован процесс ее формирования, основные положения и воплощение в государственно-правовую практику Речи Посполитой в конце XVI века как правового оформления экзекуционного движения шляхты.
Ключевые слова: Речь Посполитая, Ян Замойский, правовая доктрина, «королевская республика», «свободная элекция».
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 century as a legal formalization of the «executionist movement» of the szlachta are investigated.
Key words: Rzeczpospolita, Jan Zamoyski, legal doctrine, «Royal Republic», «free
election».

Упродовж XVI ст. головною політичною метою (становим інтересом)
польського, литовського і руського (білоруського і українського) шляхетства
було через оформлення свого правового статусу зрівнятися у правах з магнатами та здобути реальну можливість обіймати найважливіші державні і військові
уряди. Починаючи від сеймів 20-х років цього століття, активно розвинувся
шляхетський екзекуційний рух – рух за дотримання законів, а в ширшому
сенсі – за упорядкування державного устрою, запровадження відповідних змін
у адміністративній, податковій, військовій та судовій царині. Наприкінці 60-х
років потреба в певній ідеологічній концептуалізації і правовій формалізації
основних вимог шляхти набула особливої гостроти. Саме на цей час припадає
включення до активного політико-правового життя Речі Посполитої белзького
старости Яна Замойського (1542–1605).
Становлення політико-правового світогляду Я. Замойського, найімовірніше, відбулося під час освоєння ним юриспруденції в Падуанському універ-
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ситеті (до цього він вчився в Парижі і Страсбурзі). Зокрема відомо, що одним
з його університетських наставників був Даніель Сигоніуш (Daniel Sygoniusz),
який викладав право давнього Риму в комплексному поєднанні його з історичним розвитком та аналізом змін державного устрою Римської республіки, акцентуючи свою увагу на республіканських інституціях1. Польський «спудей»
особливо цікавився історією правових та політичних учень, а також військовими справами, культурою, побутом, літературою та поезією античної доби. Як
зазначає Є. Ковальчик: «мало хто міг зрівнятися з ним у Польщі в знанні стародавнього світу»2. На освіту майбутній державний діяч не шкодував ні фізичних зусиль, ні коштів. Збереглися, зокрема, свідчення, що у червні 1560 р. він
придбав колекцію (вочевидь, недешеву) витягів із праць римських юристів,
включених до Кодексу Юстиніана3.
У 1563 р. побачила світ перша юридична праця молодого правознавця – латиномовний трактат «De senatu romano – libri duo» («Про римський сенат – дві
книги»), присвячений віце-канцлеру корони Петру Мушковському (Piotrowi
Myszkowskiemu). У першій книзі розглядалися статус сенатора, його покликання, повноваження, права й обов’язки. У другій – йшлосяся про організацію
засідань сенату, сферу діяльності та авторитет інституції. Дослідники творчості Я. Замойського відзначають, що вже у цій ранній праці яскраво виявилося його прагнення, щоб основою суспільного і державного життя в Речі Посполитій став закон, перед яким усі будуть рівними.
Цього ж року Ян Замойський дістає вагоме свідчення поваги колег-правознавців, його обирають ректором однієї з двох відособлених частин Падуанського університету – т. зв. університету юристів. Доречно зауважити, що першим кроком Я. Замойського на посаді ректора була підготовка до друку та
публікація раніше не оприлюднених документів, які визначали організацію
університету та студентського самоврядування. Це сприяло поінформованості
студентів та викладачів про свої права й обов’язки, принципи навчального
процесу в університеті, практичні шляхи відстоювання своїх корпоративних
прав тощо.
Утім, 1565 р. молодий правознавець повернувся на батьківщину і вступив
на службу секретарем у канцелярію короля Сигізмунда ІІ Августа. Він швидко опанував канцелярську науку, а займаючись упорядкуванням коронного
архіву у Вавелі ґрунтовно ознайомився із законами Польщі та з іншими важливими політичними документами. Від 1572 р., у добу «першого безкоролів’я»
Я. Замойський починає відігравати самостійну роль в політичному житті
Польщі. Він сприяє обранню на трон Генріха Валуа, стає одним з авторів відомих «Генріхових артикулів» 1573 р. і довіреною особою монарха. Згодом, у
«друге безкоролів’я» Ян Замойський стає лідером партії «пястів», яка привела
до влади Стефана Баторія. Після обрання нового короля політична могутність,
а відповідно і статки Замойського різко зростають. Його призначають 1576 р.
підканцлером коронним, а 1578 р. – великим канцлером коронним. Цей уряд
він зберігатиме до кінця життя, поєднуючи його від 1581 р. з не менш вагомим
урядом великого гетьмана коронного. Окрім того, він – генеральний староста
краківський у 1580–1585 рр., збирає поступово під своєю рукою ще шість ста-
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роств. У «третє безкоролів’я» він підтримує кандидатуру майбутнього короля
Сигізмунда ІІІ Вази на противагу іншому кандидату, якого підтримували
австрійські Габсбурги. Новий монарх намагається опонувати всесильному
магнату, але не має правових можливостей для усунення його без згоди шляхти з державних посад. Заважали позбутися урядовця і його військові та дипломатичні успіхи у боротьбі проти Австрії, Оттоманської Порти та Московії
(Росії). Утім, протистояння і королівська немилість продовжувалося до самої
смерті канцлера і великого гетьмана.
За час перебування на політичному Олімпі, маючи міцні правові знання та
патріотичне серце, Я. Замойський став розробником цілком особливої політико-правової доктрини «королівської республіки». Її наріжним каменем був
інститут прямих виборів короля, який він вважав основним правом і гарантією
всіх інших прав, першою і основною свободою суспільства. «Спочатку ми особисто обираємо короля, і ніхто з нас не підкоряється правителю, попередньо не
підкорившись йому добровільно. Справжні вибори короля мають проводитися
всіма сановниками на посадах і всіма людьми, що належать до лицарського
стану, усіма тими, чиїм обов’язком є військова служба. Вони також повинні
прийти на вибори, і жоден з них не може ухилятися, за винятком тих, які лежать в хворобі ...»4.
Іншим суттєвим моментом цієї доктрини є вищість над владою короля влади закону: «Ми настільки звільнили себе, що ні король, ні його представник не
мають над нами іншої влади, окрім тієї, яку ми дали йому через публічні закони. Відповідно, король не може позбавити нікого з нас честі, власності або
життя або арештувати будь-кого до тих пір, поки справа не розслідувана у
відповідності з законом і не проголошений вирок»5.
У цей час у суспільній думці конкурувало два проекти організації виборів:
або через репрезентацію сеймових послів і сенаторів, або через особисту
участь всієї шляхти. Аргументи Я. Замойського виявилися прийнятнішими для
шляхти і перевага була віддана саме його проекту, який пов’язував загальне
право голосу із загальним шляхетським обов’язком військової служби.
Водночас монарху заборонялося призначати спадкоємця трону, він мав визнати «вільну елекцію» як «вічну конституцію» держави. Також запроваджувався постійний контроль над королем сенаторами-резидентами. Не менш вагомим було узаконення права шляхти чинити опір королю у формі рокошу –
конфедерації «проти короля»6.
Перше правове закріплення нові підходи дістали в «Генріхових артикулах»
1573 р. Іншою новелою в оформленні правових стосунків короля і суспільства
стали періодичні угоди між магнатами, шляхтою і кожним новообраним королем, – pacta conventa, які визначали передусім коло обов’язків майбутнього монарха, серед яких найпершим був обов’язок поважати закони Речі Посполитої.
Широка підтримка шляхетським загалом державно-правової програми
Я. Замойського стала підставою для «вербалізації ним громадянської і правової свідомості» Речі Посполитої. Прийнято вважати, що саме він став автором
відомого афоризму, виголошеного на одному з сеймових засідань: «Король царює, але не керує! – Rex regnat sed поп gubernat!
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Під пером Я. Замойського, Річ Посполита поставала новітнім аналогом
римської республіки. Білоруські, литовські, польські й українські шляхтичі,
які особисто вибирали володаря, за гідністю уподібнювалися до князів-електорів німецького імператора, а обсягом громадянських свобод не поступалися
жодній європейській державі7. Елекційний рух на теренах Речі Посполитої,
складовою якої була і Україна, став повсякденною практикою державно-правового життя всіх її громадян, свідченням єдності та взаємопов’язаності державно-правових процесів.
Серед багатьох «достойних інститутів, досконалих законів і традицій»
Польщі Я. Замойський вибрав для особливої похвали та схвалення принцип
пожалування почесних титулів і посад найзаслуженішим з громадян, замість
того, щоб зробити їх спадковими і такими, що передаються усередині родини8.
На його думку, цей принцип заміщення посад значно сприяв би консолідації
країни і зростанню її слави. Почесті були доступні «не купці обраних, а будьякому шляхтичу, який прославився талантом, мужністю або заслугами на
службі Речі Посполитої. Таким чином, багато людей тільки завдяки своїм заслугам, повільно, крок за кроком піднімалися з нижньої ступені до вищих державних посад і великих станів». «Зважаючи досягнення таких численних і високих відзнак, наша країна, – писав він, – ніколи не буде відчувати нестачу в
громадянах здатних, розсудливих і люблячих свою батьківщину, готових ризикувати своїм життям, захищаючи землю, гідність, велич Речі Посполитої»9.
Омріяна канцлером «королівська республіка», серед іншого, мала «провадити закони не силою, але звертаючись до розуму і переконань в їх справедливості», справжня ж справедливість – це винагорода кожному строго по заслугам і вона має стати основою держави зі змішаною формою правління, яка
більшою мірою, ніж абсолютизм, передбачає дотримання законів.
На переконання Я. Замойського, моральні якості шляхти є гарантією добробуту і стабільного розвитку Польщі, що черпатиме свої сили з бездоганності
громадян, які дбатимуть про державу ще більше, коли вона потребуватиме
більшого захисту. Реальним підтвердженням цієї думки став витриманий
Річчю Посполитою державницький іспит в період безкоролів’я. Адже після
смерті останнього короля династії Ягелонів, коли «голос закону більше не чувся, і влада втратила свою владу»10, в країні не почався хаос, здійснювалося
правосуддя, був збережений мир.
Водночас для нього було очевидним, що реалізація таких ідей в життя вимагала запровадження на теренах Речі Посполитої нових освітніх стандартів,
щоб не тільки виховування шляхетської молоді з «відомих дворів», яка була
під прискіпливим наглядом, але й іншої шляхетської молоді з «дрібнішого люду»11 готувало ґрунт для впровадження вільного обрання і шляхетської демократії.
Отже, підмурком побудови «королівської республіки» Я. Замойський висував освіту. Тільки освіченні громадяни здатні були втілити амбітні державноправові плани канцлера. Значною мірою завдяки йому, освіта в державі почала сприйматися як ключ до визнання в суспільстві, як основа громадянської
позиції та, як мріялося багатьом, політичної кар’єри12. Власний освітній ідеал
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Я. Замойський втілив у масштабному освітньому проекті – створенні Замойської академії (1595 р.).
Замойська академія була організована за прикладом європейських, передусім – італійських, університетів. Центральне місце в програмі студій академії мала наука права. Викладання велося на кафедрі загального права, де подавалося римське право, досліджувалися кодифікації Юстиніана, значну увагу
надавалося знанням про феодальне право, саксонське право і магдебурзьке
право, якими користувалися міста на території Речі Посполитої та за її межами. На кафедрі польського права, викладалися польські устави, а також сеймові конституції, засади устрою держави, аспекти польського судочинства, а
також зобов’язальні канцелярські формули. Варто зазначити, що саме в Замойській академії польське право вперше викладалося окремим лекційним
курсом, таких лекцій не було ані в Кракові, ані в утвореному в 1578 р. університеті у Вільнюсі13.
Прагнення до встановлення ідеального правового порядку виявилося і у судовій сфері. Так, Б. Й. Тищик пише про функціонування Замойського трибуналу – доменіального апеляційного суду для міст і сіл, які перебували у володінні
магнатів Замойських. До складу трибуналу входили представники п’яти
найбільших міст, замойський війт, професор права Замойської академії та
бургграф, який і головував у суді. Цей суд мав власну канцелярію, охорону,
архів. Охоче судилась у ньому і місцева шляхта, оскільки він мав марку справедливого, непідкупного і завдяки могутності Замойських забезпечував чітке
виконання рішень та вироків14.
Водночас «лібералізм» поглядів фундатора потужного аристократичного
роду був доволі обмеженим. Будучи одним з найбільших магнатів Речі Посполитої, чиї статки значно зросли після одруження в 1583 р. з племінницею Стефана Баторія Гризельдою, Ян Замойський відстоював свої погляди і авторитарними методами. Зокрема показовою щодо цього є конфлікт з лідерами антимонархічної опозиції – братами Зборовськими. Одного з них, Самуіла Зборовського з ініціативи канцлера схопили і публічно стратили.
Ця подія схвилювала сучасників і стала причиною тривалого конфлікту
між Замойським і шляхтою, адже «канцлер продемонстрував силу, якої, за переконанням шляхетського загалу, не мало бути навіть у великого пана»15.Тогочасні керівники шляхетського руху сприйняли рішучі дії канцлера не як покарання злочинця-змовника, а як помсту своєму опоненту. А отже, вчинок Замойського сприймався як удар по ідеалах вищості громадянських прав над
державною владою.
Утім, «демонстрацію сили» Я. Замойським можна спробувати пояснити як
непохитним переконанням у перевагах власних політико-правових поглядів,
так і впевненістю у виключності свого становища у державі. Творячи разом з
Радзівілами, Острозькими, Сангушками «добре впорядковані мікродержави» з
їхньою ефективною адміністрацією, з писаними законами і розпорядженнями,
що їх видавав власник, а отже, паралельну до простору Речі Посполитої сферу
повсякденного публічного і правового життя та будучи найвищим урядовцем в
державі, Я. Замойський цілком усвідомлював свою силу і вплив. Проте, як вид-
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но, і він мусив відповідати багато в чому ним же запровадженим поведінковим
стандартам. Адже законодавство Речі Посполитої не гарантувало збереження
його позицій та маєтностей, а повітова шляхта гостро заперечувала проти будьяких спроб узаконити розподіл привілейованого стану на вищих і нижчих16.
Показовим щодо поглядів Я. Замойського є виданий ним привілей м. Замостю, копія якого зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського17. Особливо значущими видаються два моменти.
По-перше, у привілеї зафіксована «воля, що в цьому місті можна буде одну
релігію католицьку апостольську римську сповідувати». По-друге, надання
магдебурзького права відбувалося за умови, «що вибори міських і судових посадовців будуть відбуватися в присутності вотчинного пана або його уповноваженого, якому всі вони присягнуть на вірність і на те, що у разі потреби по
праву феодальному їх повинності вчиняти будуть як хороші васали і піддані і
не тільки не відступлять від їх пана, але навпаки всіма своїми силами підтримувати його будуть». Водночас гарантується «всім громадянам і мешканцям
цього містечка і передмістя без різниці осіб або домів підкорення одній і тій
самій владі». На нашу думку, у цьому привілеї дався взнаки пошук паритету
між власницькими і державницькими інтересами. Подібний підхід Я. Замойського до вирішення актуальних проблем, на нашу думку, можна екстраполювати і на загальнодержавний рівень.
Ян Замойський був ідейним натхненником і практичним організатором
трьох виборів короля. (1573 р., 1575 р., 1587 р.) Його позиція зумовила їх результат і до кінця свого життя, тобто до перших років XVII ст., він брав активну участь у вирішенні державно-правових проблем Польщі та оформленні її
своєрідного державного устрою, в своїх засадах збереженого до розділів
Польщі в другій половині XVIII ст. Талановитий політик і правознавець, Я. Замойський досконало знав польські національні традиції і намагався поєднувати
їх з власним ідеалом державно-правового устрою, побудованим за зразком
Римської республіки18. Попри те, що, «королівська республіка» не витримала
випробування життям, і поступилася «шляхетській республіці», політико-правовий проект Я. Замойського був принаймні частково втілений в життя, що безперечно мало значення і для України. Завдячуючи його реалізації на європейському тлі до сьогодні заслуговують на повагу демократичні здобутки народів
Речі Посполитої, серед яких засади парламентаризму, самоврядування, громадянських прав і більшої, ніж у решти християнських країн, віротерпимості19.
Отже, політико-правова доктрина Я. Замойського щодо упорядкування
державно-правового простору Речі Посполитої базувалася на ідеї добропорядності, освіченості та патріотизму її громадян. Змістовним наповненням доктрини можна вважати «королівську республіку» як форму державного устрою,
основаного на загальному шляхетському прямому праві вибору короля, верховенстві закону та справедливому принципу пожалування почесних титулів і
посад найзаслуженішим з громадян. Повній її реалізації завадило відхилення
(передусім з волі короля Сигізмунда ІІІ) двох найважливіших законопроектів
канцлера: про скасування права ліберум вето у сеймі і про порядок обрання
монарха.
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ім. В. М. Корецького НАН України

ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СТРОКІВ
У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
У статті досліджується поняття та юридична природа строків у конституційному праві України. В системі юридичних фактів конституційно-правові строки
є умовними подіями. Вони можуть виступати як у ролі самостійних юридичних
фактів, так і бути складовим елементом конституційного фактичного складу. Автор
приходить до висновку, що під строком у конституційному праві розуміється встановлена нормами конституційного права кількісно і/або якісно визначена одиниця часу, яка
застосовується в механізмі конституційно-правового регулювання, з початком, перебігом і/або закінченням якої настають конституційно значущі юридичні наслідки.
Ключові слова: умовна подія, конституційно-правовий строк, термін, юридичний
факт.
Стрильчук В. А. Понятие и юридическая природа сроков в конституционном
праве Украины
В статье исследуется понятие и юридическая природа сроков в конституционном
праве Украины. В системе юридических фактов конституционно-правовые сроки являются условными событиями. Они могут выступать как в качестве самостоятельных
юридических фактов, так и быть составным элементом конституционного фактиче-
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ского состава. Автор приходит к выводу, что под сроком в конституционном праве понимается установленная нормами конституционного права количественно и/или качественно определенная единица времени, которая применяется в механизме конституционно-правового регулирования, с началом, ходом и/или окончанием которой наступают конституционно значимые юридические последствия.
Ключевые слова: условное событие, конституционно-правовой срок, срок, юридический 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 established 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 constitutionally significant legal consequences.
Key words: conditional event, the constitutional-legal term, term, legal fact.

Феномен часу як невід’ємна складова будь-якого розвитку завжди був, залишається сьогодні і буде в майбутньому об’єктом пильної уваги науковців як
природничих, так і суспільних наук. Не становить винятку тут і юридична наука, в межах якої актуальним є дослідження темпоральних характеристик правової реальності, вивчення їх особливостей.
Слід зазначити, характерною ознакою будь-яких правовідносин, у тому
числі й конституційних, є їх тісний взаємозв’язок із часом, адже виникають,
тривають, змінюються та припиняються вони саме в часі. Крім того, навіть якщо нормами права не визначено тривалість існування явищ та процесів конституційно-правового характеру, незаперечною залишатиметься констатація
факту їх існування у часі та просторі. Адже, як вірно свого часу зазначав
А. О. Тілле, говорячи про зв’язок часу із правовою нормою, «навіть коли
час … дії норми не обмежений, це не означає, що вона не залежить від … часу, оскільки явища, до яких застосовується норма, відбуваються … у певний
час»1.
У конституційно-правових нормах формалізовано чимало різного роду
темпоральних параметрів, серед яких на особливу увагу заслуговує строк – як
певний відрізок часу, часова тривалість.
Протягом усього періоду виникнення та розвитку юридичної науки серед
вчених-правознавців можна спостерігати значний науковий інтерес до розкриття сутності та змісту категорії строків. Так, у дореволюційний період варто відзначити наукові праці К. Н. Анненкова, Є. В. Васьковського, Ю. С. Гамбарова, Д. І. Мейера. Серед вчених-правознавців радянської доби проблематикою строків ґрунтовно займалися П. І. Жигалкін, І. Б. Новицький, Є. О. Суханов, О. С. Іоффе та інші.
Виходячи з аналізу надбань вітчизняної юридичної думки, в даному контексті варто відзначити праці В. П. Нагребельного, В. В. Луця, В. І. Тертишні-
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кова, О. Р. Михайленка, Т. М. Вахонєвої, С. О. Заїки, У. І. Пак, В. П. Мироненко, М. Л. Бєлкіна, А. Павловської, О. В. Андрійчук, А. В. Баб’як, С. В. Вишновецької, С. П. Погребняка та інших.
Серед представників вітчизняної конституційної доктрини до категорії
строків у своїх працях зверталися такі вчені-конституціоналісти, як
М. І. Ставнійчук, Х. В. Приходько, В. Л. Мусіяка, О. В. Барабаш, М. В. Оніщук
та ін. Проте вказані науковці підходили до дослідження відповідних строків
фрагментарно, в основному акцентували увагу на строках у межах виборчого
процесу, у зв’язку із чим, на жаль, не можна констатувати факт ґрунтовного та
всебічного їх дослідження у конституційному праві України в цілому.
Слід зазначити, що в джерелах конституційного права України міститься
чимало строків. Лише в тексті Основного Закону закріплено понад 40 різного
роду строків, які відрізняються один від одного за змістово-функціональним
призначенням, способами обчислення, встановленою тривалістю тощо. Вони
притаманні майже кожному зі складових елементів системи конституційного
права України, і сприймати їх apriori як цілком зрозумілу категорію без детального дослідження навряд чи правильно.
Перш ніж визначитися із змістовим наповненням поняття конституційноправового строку, ґрунтовно дослідити його юридичну природу, вважаємо за
доцільне попередньо розкрити категорію «час», з якою строк перебуває в
тісному й нерозривному зв’язку.
Важливим є розгляд трактувань категорії часу, що містяться у філософії,
яка, як вірно зазначає провідний вчений-правознавець, академік Ю. С. Шемшученко, будучи квінтесенцією, рефлексією культури2, специфічною системою знань, намагається також пізнати сутність часу, позначити його місце і
роль у бутті й світогляді людини.
З філософського погляду час – це одна з основних форм існування матерії,
однорідна і безперервна тривалість, що плине абсолютно рівномірно. Час є атрибутом, що виражає тривалість буття та послідовність зміни станів усіх матеріальних систем та процесів у світі3. Плин часу об’єктивний, тобто людина
не може зупинити чи сповільнити його перебіг. У цьому в загальних рисах полягає сутність філософської категорії «час»4.
Щодо співвідношення категорії часу і поняття строку ми цілком погоджуємося із думкою Н. П. Фрідмана, який свого часу зазначив, що час і строк
співвідносяться між собою як ціле і частини, загальне і окреме. Дане твердження є цілком виправданим, оскільки, як уже зазначалося, час – це одна з основних форм буття матерії, коли строк, в загальному розумінні, становить собою певний проміжок часу; момент настання, виконання будь-чого5. Тобто
строки, що знаходять своє відображення у конституційному праві України,
співвідносяться із категорією «час» як частина і ціле, окреме і загальне.
Поняття часу з філософської точки зору має загальний, універсальний характер, коли у природничих та суспільних науках, у тому числі й у межах науки
конституційного права України, при вивченні феномену часу увага акцентується на дослідженні приватних часових зв’язків та відношень. Хоч незаперечним є абстрагування останніх саме від філософського розуміння поняття часу6.
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Важливо проаналізувати поняття строку крізь призму правового часу. Значний внесок у вітчизняну юридичну науку щодо вивчення категорії правового
часу здійснили О. В. Пушняк та І. Г. Оборотов, дисертаційні дослідження яких
характеризуються концептуальністю, системним та ґрунтовним аналізом
з’ясування природи й місця часу у праві. Не зупиняючись безпосередньо на
самій дефініції правового часу, зазначимо, що вказаними авторами строк (тривалість) розглядається як одна із найголовніших його ознак7. Тривалість необхідна для знаходження часових меж дії нормативно-правового акта (причому вона може бути як визначеною, так і невизначеною); встановлення юридично значимих фактів (досягнення віку, набуття трудового стажу або цензу
осілості, сплив строку)» тощо8.
З метою посилення об’єктивізації дослідження правової природи строків у
конституційному праві України необхідно також звернути увагу на їх
лінгвістичний аспект, тобто з’ясувати змістове наповнення поняття «строк» у
загальному теоретичному розумінні. У тлумачному Словнику української мови в 11-ти томах слово строк інтерпретується у двох значеннях, а саме: «1. Установлений, визначений для кого -, чого-небудь відрізок часу… 2. Установлений, призначений час, момент…»9. У Словнику російської мови С. І. Ожегова
поняття «строк» тлумачиться як: «1. Визначена тривалість часу; 2. Момент настання, виконання чого-небудь»10. Виходячи із вказаних вище інтерпретацій
поняття строку очевидною є неоднозначність в його розумінні, яка, зокрема,
проявляється в тому, що, з одного боку, поняття «строк» тлумачиться як
відрізок часу, тобто певна тривалість, а з іншого – як установлений момент в
часі.
Слід зазначити, що у вітчизняній юридичній термінології поряд із поняттям «строк» широко використовується поняття «термін», яке означає момент
часу. Проаналізувавши особливості їх використання безпосередньо у конституційному праві України, зауважимо, що останнє характеризується неоднозначністю. Різноманітний контекстуальний характер вживання поняття
«термін», а подекуди – й власне синонімія з поняттям «строк» негативно позначаються на ясності та чіткості і, як наслідок, його розумінні та використанні
безпосередньо в механізмі конституційно-правового регулювання11.
Досліджуючи юридичну природу конституційно-правових строків, не
можна залишити поза увагою той факт, що із початком, перебігом і/або їх
закінченням конституційно-правові норми пов’язують можливість настання
юридичних наслідків. У зв’язку із цим не можна не визнати за відповідним
строком статусу юридичного факту – «соціальної обставини, яка викликає
відповідно до норм права настання певних правових наслідків – виникнення,
зміну або припинення правових відносин»12. Саме тому першочерговим постає завдання з’ясувати, яке ж місце відведено строкам у системі конституційних юридичних фактів.
Найбільше уваги дослідженню строків у системі юридичних фактів
приділяло ся представниками цивілістичної науки. Виходячи з надбань
цивільно-правової літератури радянського періоду, варто зазначити, що питання визначення місця строків у системі юридичних фактів мало дискусійний ха-
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рактер. Так, одні вчені, посилаючись на об’єктивний характер настання (спливу) строків, тобто незалежність їх від волі суб’єктів правовідносин, відносили
строки до категорії подій13. Інші схильні були вважати, що строки в системі
юридичних фактів займають особливе місце, тобто їх не можна віднести ні до
дій, ні до подій14.
У навчальній літературі з конституційного права юридична природа
строків, а також визначення їх місця в системі юридичних фактів на сьогодні
належним чином не відображені. В основному їх характеристика має фрагментарний характер; строки розглядаються лише в контексті об’єктивних конституційних юридичних фактів, прикладом яких є досягнення громадянином України віку, з якого він може обиратися народним депутатом (ч. 2 статті 76 Конституції України), Президентом України (ч. 2 статті 103 Конституції України)
тощо15, або ж у контексті юридичних фактів-подій, прикладами яких є народження або смерть фізичної особи, настання відповідної дати тощо16. Тобто основна увага в навчальній літературі акцентується лише на моменті часу, з настанням якого можуть створюватися умови для виникнення конституційноправових відносин.
Серед наукової літератури варто відзначити дисертаційне дослідження
Н. В. Бровченко, яка здійснила комплексний аналіз юридичних фактів у конституційному праві, приділивши окрему увагу з’ясуванню місця строків у системі юридичних фактів-подій. На думку автора, строки мають певну специфіку та дуалістичну правову природу і можуть розглядатися як з об’єктивного, так і суб’єктивного боку: «… настання строку може залежати чи не залежати від волі суб’єкта, проте воно завжди є відносною юридичною подією, яка
може бути як необхідним елементом фактичного складу, так і виконувати самостійну роль і спричиняти настання конституційно-правових наслідків»17.
Дослідивши природу строків у конституційному праві Російської Федерації, О. О. Карташов приходить до висновку, що «конституційно-правові
строки є юридичними фактами (елементами юридичного складу)»18. Як стверджує вказаний російський автор, строк як юридичний факт у своєму виникненні має вольовий характер, а його перебіг може бути змінений волею та
діяльністю людей.
Перш за все важливо визначити зв’язок строків із волею суб’єктів конституційних правовідносин. Суб’єктивний «відтінок» строків, тобто результат вольових та усвідомлених дій відповідних суб’єктів конституційного права, має
місце при визначенні тривалості строку, його встановленні, дотриманні, тощо.
Наприклад, визначення і встановлення тривалості каденції органів державної
влади та органів місцевого самоврядування є ніщо інше, як прояв волі управомочених на це суб’єктів. Водночас така тривалість у жодному разі не може визначатися довільно, адже це може призвести до узурпації влади в державі, похитнути основи суспільного і державного ладу. Гарантією в даному випадку є
не лише демократична процедура, яка регламентує відповідний процес, а й розумна періодичність проведення чергових виборів в Україні19, квінтесенцією
якої є оптимальна доцільність визначення та встановлення її тривалості, а також відповідна світова практика демократичних країн.
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З огляду на вищевказане, важливе теоретико-прикладне значення має
підхід до категорії конституційно-правових строків не лише як до певної тривалості, відтинку часу, встановленого нормами конституційного права
(мається на увазі кількісна характеристика відповідних галузевих строків).
Водночас не менш важливим є розкриття їх якісної складової. Наприклад, чи
є строк достатнім для того, щоб людина змогла реалізувати свої права і свободи, виконати обов’язки; чи забезпечує він можливість для органів державної
влади та органів місцевого самоврядування своєчасно реалізувати покладені
на них повноваження, унеможливлюючи зловживання часом при прийнятті
юридично важливих рішень останніми. Тобто аналізувати вказані галузеві
строки потрібно через такі взаємозалежні категорії діалектики, як кількість і
якість.
Встановлені строки повноважень представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб є результатом вольових і
усвідомлених юридичних дій законодавця (парламенту), який визначив на конституційному рівні часову тривалість їхніх повноважень. Але після встановлення строків, як вірно зазначає В. В. Луць, щодо свідомості осіб, які їх визначили, та інших осіб вони існують об’єктивно як реальний факт життя». У
зв’язку із цим виникає цілком закономірне запитання: чи може людина протиставити свою діяльність об’єктивному плинові часу?20.
Відповідаючи на поставлене запитання, В. П. Грибанов слушно зазначив,
що незважаючи на те, що людина не може протиставити свою діяльність
об’єктивному плинові часу, це все ж не означає, що стосовно часу людина «абсолютно безпорадна»21. Вчений справедливо стверджує, що, здійснюючи свою
діяльність, людина активно використовує час, маючи можливість приурочити
здійснення тієї чи іншої діяльності до чітко визначеного моменту часу, або ж
відрізку часу, люди можуть встановлювати строки для здійснення тих чи тих
дій.
Так, настання п’ятирічного строку повноважень народного депутата України починається з моменту складення ним присяги (стаття 79 Конституції
України). Проте, відповідно до вказаної статті Основного Закону, народний
депутат України може відмовитися скласти присягу, що має наслідком втрату
депутатського мандата. Таким чином, можна прийти до висновку, що
закріплені в законі часові критерії (строки) навіть після їх об’єктивізації в конституційно-правових нормах, відображаючи об’єктивний плин часу, продовжують перебувати в певній залежності від волі суб’єктів конституційних правовідносин, які мають змогу впливати як на момент настання таких строків,
так і на їх закінчення.
Конституційно-правові строки можуть визначатися вказівкою на подію, яка
має неминуче настати, тобто «виключає» можливість особи впливати на момент настання строку, зокрема пришвидшити його настання. Прикладом такого роду строків може бути встановлений конституційною нормою віковий ценз
для народного депутата України (стаття 76 Конституції України), судді Конституційного Суду України (стаття 148 Конституції) тощо. Як слушно вказує
Н. В. Бровченко, в такому разі строки потрібно розглядати не в розумінні їх як
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певного проміжку часу, а як моменту настання події, з якою конституційноправова норма пов’язує настання відповідних правових наслідків22.
На підставі наведених вище прикладів, зазначимо, що як дії, так і події конституційно-правового характеру мають свою часову тривалість, яка може бути
формалізована у конституційно-правовій нормі, тим самим відображає вольову діяльність суб’єктів конституційно-правових відносин при визначенні та
встановлені певних часових меж для їх застосування безпосередньо у практичній діяльності. В такому разі часова тривалість (строк) притаманний і першим, і другим. У цьому контексті ми цілком поділяємо думку В. П. Грибанова
про поєднання у строках (в тому числі конституційно-правових) двох факторів
– об’єктивного та суб’єктивного23.
Початок перебігу строку може наступати залежно від бажання суб’єктів
або всупереч їхньому бажанню, але вже перебіг або сплив строку включає і
об’єктивний, і суб’єктивний фактори одночасно, тобто такий юридичний факт
не можна віднести ні до абсолютних, ні до відносних юридичних подій. В такому разі справедливо засто совувати поняття «умовна подія», адже
об’єктивність строку полягає в неминучості його закінчення, але цей момент в
деяких випадках може бути суб’єктивно визначений – перенесений (відстрочений або, навпаки, настати достроково), відновлений тощо24.
Слід також зазначити, що в конституційному праві України строки є часовою формою, в якій відбуваються події та вчиняються дії (бездіяльність). Для
прикладу звернемося до змісту статті 94 Конституції України, відповідно до
якої Президент України зобов’язаний протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписати його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднити
або повернути закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Якщо ж Президент не повернув закон для повторного розгляду у встановлений строк, такий
закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та офіційно
оприлюднений.
З наведеного прикладу цілком очевидним є той факт, що якщо Президент
пропустить встановлений строк, то зазначені у ч. 3 статті 94 Конституції України наслідки настануть не у зв’язку із спливом п’ятнадцятиденного строку, а
тому, що Президент України у встановлений строк не вчинив дії, регламентовані вказаною статтею Основного Закону. Тобто закінчення конституційного
строку набуває значення не як таке, а у сукупності з відповідними діями
(бездіяльністю), для вчинення або утримання від здійснення яких цей строк
встановлений. Отже, в такому разі конституційний строк є елементом конституційного фактичного складу.
Що ж до визнання за конституційно-правовим строком самостійного юридичного факту, думається, вказана теза також на сьогодні достатньо обґрунтована в науці конституційного права України. Так, згідно з ч. 5 статті 94 Конституції України, «закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення». На думку Н. В. Бровченко, саме вказаний приклад ілюструє, що з моменту оприлюднення Закону до моменту настання правових
наслідків (набуття ним чинності) має минути десять днів і жоден суб’єкт кон-
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ституційно-правових відносин не може вплинути на його призупинення,
відновлення тощо. Також на користь самостійності вказаного юридичного
факту свідчить те, що спливання десяти днів достатньо для настання правових
наслідків і жодних інших елементів не вимагає25.
В системі юридичних фактів конституційно-правові строки є умовними
подіями, які можуть виступати як у ролі самостійних юридичних фактів, так і
бути складовим елементом конституційного фактичного складу. При цьому
правові наслідки може викликати як початок перебігу строку, сам перебіг, так
і його закінчення.
Під строком у конституційному праві розуміється встановлена нормами
конституційного права кількісно і/або якісно визначена одиниця часу, яка застосовується в механізмі конституційно-правового регулювання, з початком,
перебігом і/або закінченням якої настають конституційно значущі юридичні
наслідки.
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ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
У статті проаналізовано проблеми праворозуміння, а також обґрунтовано його
сучасні наукові концепції, наукові категорії, охарактеризовано певні типи і рівні праворозуміння.
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Мозоль Н. И. Современные концепции правопонимания: понятие, характеристика и особенности
В статье проанализированы проблемы правопонимания, а также обоснованы его
современные научные концепции, научные категории, охарактеризована определенные
типы и уровни правопонимания.
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Mozol N.I. Modern concepts of legal understanding: the notion, characteristics and
peculiarities
The article analyzes the problems of legal understanding, also describes scientific concepts, scientific categories, discloses certain types and levels of comprehension.
Key words: law, comprehension, scientific concepts, types and approaches to
comprehension.

Складні економічні, політичні, соціальні процеси в сучасному суспільстві
демонструють необхідність пошуку нових підходів до багатьох нерозв’язаних
проблем право- і державотворення.
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Проблема праворозуміння і нині залишається ключовою для юриспруденції. Як зазначив визнаний теоретик права і соціолог Б. Кістяківський,
«у жодній іншій науці немає стільки суперечливих теорій, як в науці про
право. При першому знайомстві з нею виникає таке враження, ніби вона тільки
й складається з теорій, що взаємно виключають одна одну» [1].
Дискусії починаються з визначення самого терміна «праворозуміння»,
оскільки його тлумачення не є загальноприйнятим. Праворозуміння у широкому сенсі розглядається як інтелектуальна діяльність компетентних осіб, спрямована на пізнання сутності та змісту права, а також як сукупність правових
знань, отриманих у результаті такої діяльності [2]. Відомий український теоретик права П. Рабінович зазначає недосконалість розгляду праворозуміння через пізнання права. Твердження, що праворозуміння – це пізнання (розуміння)
права, яке скидається на логічне коло: адже перш ніж досліджувати (пізнавати, усвідомлювати) «право», дослідникові якраз і слід попередньо знати
(вирішити, констатувати, задекларувати): а що ж таке, на його думку, те явище,
яке він відображає й позначає терміно-поняттям права? А такі знання, вочевидь, і є нічим іншим, як праворозумінням, принаймні його серцевиною [3, 5].
Залишається підвищеною увага до проблеми праворозуміння у вітчизняному правознавстві. Незважаючи на широке використання зазначеного терміна в
науковій і навчальній літературі, його зміст здебільшого не розкривається. Поодинокі спроби здійснити це є, на нашу думку, або ж однобічними, або не
зовсім коректними, що не дає змоги з’ясувати його специфіку і виокремити
певні типи й рівні праворозуміння.
Варто погодитися з думкою С. Алексєєва, що «праворозуміння є певною,
насамперед науковою, категорією, що відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, яка містить пізнання права, його оцінку
і ставлення до нього як до цілісного соціального явища» [6, 169].
Істотний вплив на множинність підходів до праворозуміння справив також
бурхливий розвиток різноманітних наук, як природничих, так і суспільних, гуманітарних. Характерною рисою загальнонаукового розвитку в цих умовах є
міжнаукові інтеграційні процеси. Все частішими у зв’язку з цим стають спроби використання здобутків одних галузей наукових знань для дослідження
інших, зокрема й традиційних, унаслідок чого виникають нові наукові напрями на стиках різних наук, а нерідко й нові міждисциплінарні науки.
Тому процес праворозуміння є важливою і актуальною категорією,
оскільки від того, як право розуміється, залежить його реалізація і застосування. Особливе значення мають сучасні наукові концепції праворозуміння, яким
і присвячено дане дослідження.
Отже, є кілька підходів до сучасних наукових концепцій праворозуміння:
– аксіологічний (ідеологічний): вихідна форма буття права – громадська
свідомість; право – не тексти закону, а система ідей або понять про загальнообов’язкові норми, права, обов’язки, заборони, природні умови їх виникнення
та реалізації, порядок і форми захисту, які є у громадській свідомості та
орієнтовані на моральні цінності. При такому підході право і закон розмежовуються, першість віддається праву як нормативно закріпленій справедливості, а
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закон розглядається як його форма, покликана відповідати праву як його
змісту.
– позитивістський (нормативний): вихідна форма буття-права – норма права, право – норми, викладені в законах та інших нормативних актах. При такому підході відбувається ототожнення права і закону. Водночас нормативне праворозуміння орієнтує на такі властивості права, як формальна визначеність,
точність, однозначність правового регулювання;
– соціологічний: вихідна форма буття права – правовідносини; право – порядок суспільних відносин, який проявляється у діях і поведінці людей. При
такому підході правом визнається його функціонування, реалізація, його «дія»
у житті – у сформованих і таких, що формуються, суспільних відносинах, а не
його створення правотворчими органами у формі закону та інших нормативноправових актів. Прихильники цього підходу ототожнювали самостійні процеси правотворчості та застосування права, тоді як умовою дотримання і забезпечення режиму законності може бути діяльність правозастосувальника в межах, встановлених законом.
Віддати перевагу слід інтегративному підходу, який враховує і поєднує усе
цінне в зазначених концепціях праворозуміння. Такий підхід подається у
вченні Д. Холла [2, 274]. Його суть полягає у спробі інтегрувати окремі концепції природного права, створивши нову школу права, яка б відповідала сучасним вимогам.
Згідно з інтегративним підходом до розуміння права всі його ознаки є
істотними і необхідними. Дійсно, характеризуючи право, треба окремо аналізувати його зміст і форму. Д. Холл прагне створити єдине уявлення про право
шляхом синтезу правових норм, правових процесів і моральних цінностей.
У 60-ті роки XX ст. відбулися суттєві зміни у науці, які актуалізували антропологічний підхід до праворозуміння, в якому, у свою чергу, можна умовно
виокремити кілька аспектів: біоантропологічний, або біосоціальний, і етнографічний, або етнологічний. Перший з них акцентує на тому, що право, як і
інші соціальні інструменти, зумовлене недо сконалістю біологічної
(біосоціальної) природи людини, тому задля самозбереження соціуму і забезпечення стабільності суспільства необхідні розподіл прав і обов’язків між
людьми та дотримання принципу «людина вільна тією мірою, якою вона не
посягає на свободу інших осіб».
Другий аспект антропологічного підходу основну увагу зосереджує на
соціокультурній (етнокультурній) зумовленості правового статусу особи і,
відповідно, права. Це, у свою чергу, сприяло визнанню багатоманітності культур і правових систем сучасності, відмові від жорсткого «європоцентризму»,
який довго домінував у теорії права. Саме завдяки такому підходу відбулася
інституалізація юридичної антропології, яка нині успішно розвивається зокрема й в Україні [4].
Останнім часом підвищеної популярності набув синергетичний підхід до
праворозуміння. На відміну від класичних уявлень про однолінійність процесів розвитку матерії, властивих механістичному світоглядові недавнього минулого, відповідно до якого всі системи, зокрема й правові, діють на основі
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об’єктивної необхідності науково пізнаних законів, синергетичний підхід керується тим, що всі природні та суспільні системи, включаючи й правові, розвиваються нелінійно, тобто з великою долею випадковості, тому їх неможливо
інтерпретувати виключно через таку наукову парадигму, як закономірність. Саме випадковість є генератором нового в таких системах, вона призводить до
того, що в них панує переважно саморозвиток, самоорганізація, які, власне,
здатні забезпечити їх упорядкованість.
Серед вчених-юристів інколи має місце надмірне захоплення синергетикою, що завжди властиве будь-яким новим віянням у науці. Не можна заперечити того, що як інтегрована доктрина синергетика не може не включати у
свою орбіту питання нормативного регулювання поведінки людей і не впливати на онтологію і методологію юриспруденції, зокрема на проблему праворозуміння [5, 14]. Цей підхід сприяє виявленню принципово нових знань про
право та появі цілком нового образу права, чи принаймні нових його граней.
Зрозуміло, що використанням надбань синергетики проблема праворозуміння
не буде вичерпана. Адже не виключено, що в недалекому майбутньому може
з’явитися постсинергетична парадигма, яка відкриє нові грані права, а отже,
дасть привід для його осмислення ще під одним кутом зору або й певного переосмислення попередніх установок щодо нього [8].
Залежно від ставлення до права різних народів і тих чи інших цивілізацій
виокремлюють такі типи праворозуміння: європейський (християнський); мусульманський, або ісламський; індо-буддійський; китайсько-конфуціанський;
японський [12, 83]. Інколи до них додають євразійський або навіть російський.
Як зазначає П. Оль, теоретичне праворозуміння має на увазі виявлення
об’єктивних законів, тих найважливіших зв’язків, які об’єднують і підпорядковують собі всі елементи права як специфічної системи [7, 23].
У зв’язку з цим вважаємо, що постановка проблеми про праворозуміння,
його сутність, природу, а найголовніше – призначення в суспільному, державному та правовому розвитку може охоплювати щонайменше дві проблеми.
Перша проблема пов’язана з привілеюванням однієї із зазначених вище теорій
праворозуміння в певних просторово-темпоральних характеристиках. Друга
проблема пов’язана зі своєрідністю права, його витоків, принципів, функцій, з
тим, що ця абстрактна категорія не може бути однаковою для різних державно-правових утворень навіть у межах однієї правової сім’ї [11, 6].
Повертаючись до питання про можливість поєднання основних типів праворозуміння і формування на їх основі єдиного інтегративного (або багатоаспектного) розуміння права, зазначимо, що зі світоглядно-ціннісних методологічних позицій, на яких ґрунтуються природно-правовий, юридико-позитивістський і соціологічний типи праворозуміння, це зробити неможливо.
Якщо абстрагуватись від світоглядних установок, на яких базуються
відповідні концепції, і зосередитись на формах буття права, на яких фокусується увага цих концепцій, то розуміння права як феномену, що існує в
різних проявах, безперечно, збагатиться.
Природно-правовий тип праворозуміння акцентує на праві як на духовному феномені, на ідеалах справедливості, індивідуальної свободи, рівності,
суспільної злагоди та інших цінностях, без яких право просто немислиме.
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Юридико-позитивістський тип праворозуміння зосереджує увагу на нормативно-інституціональних аспектах права, без яких такі його вимоги, як визначеність, передбачуваність, упорядкованість, стабільність тощо, – недосяжні.
Соціологічний тип праворозуміння зміщує акцент з абстрактних ідеалів і
нормативно-правових текстів у площину конкретного, динамічного функціонування права, його дії в реальному житті, насамперед, у правовідносинах та
юридичних рішеннях, без чого ідеали та юридичні тексти перетворюються на
декларації і перестають бути правом.
Втім, хотілося б висловити думку, що правова площина кожної країни у
кожний історичний період містить дві складові: одна – це загальні глибинні
підвалини права, що відтворюють історію і втілюють правонаступництво; інша
складова – це особливості, пов’язані зі специфікою кожної країни. Поєднання
цих двох складових дає індивідуальну, неповторну «картину» права різних
країн. Треба визнати, що всі вони в демократичних суспільствах спираються на
загальну основу правових принципів [11]. Але слід усвідомлювати, що в різних
темпоральних рамках правові принципи можуть відігравати і відіграють досить різну роль у правовому та державному розвитку. Так, у країнах зі сталою
демократією, стабільним правовим порядком домінує принцип верховенства
права, воно є головним засобом і метою суспільного розвитку.
Проте при загостренні кризових явищ та їх проявів, девальвації ідеалів законності, корупції в органах державної влади та управління, дискримінації
прав людини, – в системі правових принципів неминуче починає домінувати
принцип верховенства закону [10, 81].
Тому слід зазначити, що право, яке втілює принципи соціальної свободи,
соціальної справедливості, демократизму, гуманізму, рівноправності, законності, принцип взаємної відповідальності особи і держави – залежно від багатьох внутрішніх та зовнішніх умов розвитку відповідної держави – буде або
менше, або більше регулювати відносини, відображені відповідними правовими принципами, а отже, мати більшу або меншу «насиченість» ними.
Як зазначають сучасні правознавці, право за своєю природою покликане в
суспільстві робити відповідними протилежні інтереси різних соціальних
суб’єктів, сприяти розв’язанню різних соціальних суперечностей, примушуючи сторони шукати компроміси, укладати угоди тощо [9, 10].
Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що явище праворозуміння буде
актуальним стільки, скільки існує право. Всі сучасні концепції праворозуміння, які намагаються пояснити, об’єднати, інтегрувати різні типи праворозуміння, йдучи компромісним шляхом, навряд чи здатні повністю усунути
розбіжності. Для теорії держави та праворозуміння фактором удосконалення є
юридична практика, а для практичної діяльності фахівців у галузі права таким
стимулом мають стати нові розробки теоретиків права.
1. Кістяківський Б. О. Вибране. – К., 1996. – 371 с. – (Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка». Серія «Українські мислителі»). 2. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави та права: підручник. – 3-є вид., стереотип. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 584 с. 3. Крижанівський А. Ф. Феноменологія пра-
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ПОЖЕРТВА ЯК РІЗНОВИД ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ
У статті описано поняття пожертвування, норм, сторін, які безпосередньо є
учасниками здійснення пожертвування. Проведено невелике порівняння між пожертвуванням і договором дарування. Наведено деякі висловлювання вчених-цивілістів.
Ключові слова: договір пожертви, договір дарування, особливості здійснення пожертви, види договору дарування.
Грабарчук С. Г. Пожертвование как вид договора дарения
В статье описано понятие пожертвования, норм, сторон, которые непосредственно являются участниками осуществления пожертвования. Проведено сравнение
между пожертвованием и договором дарения. Приведены некоторые висказывания
ученых-цивилистов.
Ключевые слова: договор пожертвования, договор дарения, особенности осуществления пожертвования, виды договора дарения.
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 системі виникнення цивільних прав і обов’язків особливе місце належить цивільно-правовому договору, який є основною правовою формою, що
опосередковує рух цивільного обороту, переміщення матеріальних цінностей і
надання послуг. Це досить важливий інститут цивільного права, який залишається актуальним з позиції його дослідження, розвитку і вдосконалення,
оскільки стосується майнових інтересів людини.
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У цивільному законодавстві України є договір дарування; йому присвячено
55 главу Цивільного кодексу України. Важливі положення щодо предмета і ознак договору дарування можна знайти у творах видатних дореволюційних вчених-цивілістів Д. І. Мейера, Г. Ф. Шершеневича, Д. Д. Грімма, С. Дністрянського. Кожен з авторів по-різному розглядали дарування і його місце в системі
цивільного права. Так, наприклад, Д. І. Мейер і Д. Д. Грімм інститут дарування розміщували у загальній частині, хоч перший із них відносив дарування до
розділу «майнові права» (зокрема, як спосіб набуття майнового права), а другий, у контексті римського приватного права, взагалі виділяв особливе «вчення про дарування» при загальних положеннях про угоди.
Серед договорів дарування є особливий різновид цього договору – пожертва (статті 729, 730 Цивільного Кодексу України). Згідно зі статтею 729 ЦивК
України пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей
та цінних паперів, особам, встановленим ч. 1 статті 720 ЦивК України, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. Можна сказати, що пожертва розглядається як самостійний різновид договору дарування. Пожертва, на відміну від
договору дарування, значно звужує коло осіб, які можуть виступати при пожертві як обдаровувана особа. Однією з характерних ознак пожертви є зобов’язання обдаровуваного використовувати предмет договору тільки для досягнення певної мети, або мети, яка заздалегідь обумовлена. Пожертва – це договір дарування, який вказує на цільове використання дарунка. Право власності особи, якій пожертвували майно, має певні особливості. Така особа не
має права здійснювати належне їй право як абсолютне. Предметом договору
пожертви є грошові кошти, але теоретично ним може бути будь-яке майно, не
вилучене із цивільного обігу.
А. Л. Маковський вважає, що ціллю пожертви можуть бути як цілі, корисні
для суспільства в цілому, так і цілі, досягнення яких корисне для вужчого кола
осіб – осіб певної професії, певного віку, мешканців певної місцевості, членів
певних організації та ін. Звісно, пожертва здійснюється тільки передачею матеріального об’єкта чи майнового права.
У договорі пожертви сторонами можуть бути фізичні та юридичні особи,
держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальні громади. Договір пожертви може бути укладений від імені пожертвувача або його представником.
Сторонами у договорі є пожертвувач і обдарований. До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування. Пожертвувач має
право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети,
встановленої договором про пожертву. Договір пожертви завжди реальний і
вважається укладеним з моменту прийняття пожертви. Якщо використання пожертви за призначенням виявилось неможливим, використання її за іншим
призначенням можливе тільки за згодою пожертвувача. Пожертвувач або його
правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву,
якщо пожертва використовується не за призначенням.
Є правочини, на вчинення яких встановлена абсолютна заборона (наприклад дарування батьками (усиновлювачами), опікуном майна, яке належить
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малолітній чи неповнолітній особі (ч. 2 статті 720 ЦивК України). Стаття 71
ЦивК України містить заборону для опікуна на подароване майно. У разі
смерті пожертвувача чи ліквідації юридичної особи (пожертвувача) використання пожертви може здійснюватися за рішенням суду. Механізм реалізації такого законодавчого положення фактично відсутній. У судовій практиці все
частіше стали виникати проблемні питання із застосуванням відповідних норм
цивільного законодавства, що призводить до спірних судових рішень.
На відміну від інших реальних договорів, за якими передача майна має значення не лише як факт укладення договору, а й виникнення зобов’язань сторін,
укладення договору дарування не породжує жодних цивільно-правових відносин, а веде до набуття обдаровуваним права власності. Дарування є договором,
що не підпадає під загальноприйнятий дихотомічний поділ договорів на реальні і консенсуальні. Вчені зазначають дихотомічний принцип класифікації
всіх цивільно-правових договорів на реальні і консенсуальні, які мають умовний характер, оскільки не охоплюють усіх випадків1. Тому договір дарування
з обіцянкою дарування є консенсуальним, а договір дарування, укладений
шляхом передання майна обдаровуваному, є речовим договором, особливою
категорією цивільно-правових договорів2. Прибічник договірного характеру
дарування Г. Ф. Шершеневич вказував: «Дарування – це угода, що ґрунтується
на взаємній згоді, а не на волі одного дарувальника. До прийняття пропонованого дарунка особою, якій дарують, дарування не має сили. Тому дарування
призначається договором». Саме зустрічне, позитивне волевиявлення обдаровуваного перетворює дарування в договір, що відрізняє його, наприклад, від
заповіту, де не є потрібною згода одержувача при здійсненні цієї односторонньої угоди. Немає згоди обдаровуваного на отримання дару або немає бажання дарувальника на безкоштовну передачу речі, – немає і договору дарування.
Інакше кажучи, «зобов’язально-правовий договір дарування має нетиповий
зміст, він не передбачає обов’язку дарувальника здійснити виконання, а лише
угоду про безоплатність, яка супроводжується актом надання речі обдаровуваному. В цьому випадку треба розрізняти угоду між дарувальником і обдаровуваним про безоплатність надання і безпосередньо акт надання». За теорією
«юридичного складу» О. А. Красавчикова цей акт вчинення дарування слід
розглядати як «складний юридичний склад – сукупність фактів, між якими
існує пряма залежність»3.
Необхідність прийняття дарунка обдаровуваним є завершальним елементом у конструкції дарування, що й визначає його зобов’язальний (договірний)
характер. Одна тільки угода про передання речі в дар сама по собі ніяких правових наслідків не передбачає і правовим захистом не користується.
У будь-якому суспільстві є населення з невеликими доходами, а також окремі громадяни, соціально незахищені з різних суб’єктивних та об’єктивних
причин. Особливо скрутним є матеріальне становище значної частини населення у перехідні періоди реформування економіки, що відбувається нині і в
Україні. За цих умов, певну матеріальну допомогу можуть надати організовані
форми благодійництва.
Що стосується пожертви, необхідно враховувати і норми законодавства, зокрема Закону України «Про благодійництво та благодійні організації». У
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цивільному законодавстві не встановлено спеціальних правил щодо врегулювання відносин за договором пожертви, до нього застосовуються положення
про договір дарування. При укладенні договору пожертви необхідно дотримуватись вимог статті 719 Цивільного Кодексу України про форму договору, тому що договір може бути визнаний недійсним, чи в разі спору неможливо буде послатися на свідчення свідків. Пожертвувач, як і дарувальник, зобов’язаний попередити обдаровуваного про вади та особливі властивості предмета
договору та іншe, а при невиконанні цього обов’язку – відшкодувати завдану
шкоду тощо4.
У договорі пожертви можна передбачити штраф, якщо пожертва використовується не за призначенням, звернення до суду, у встановлений строк, особливо стосовно благодійності. Доцільно було б додати до статті 730 Цивільного Кодексу України, що договір може бути автоматично розірваний у випадку,
коли пожертва використовується не за призначенням.
Пожертва є різновидом договору дарування, однак вона має певні
відмінності. Основна відмінність у тому, що при пожертві річ не дарується
конкретній особі, а здійснюється загальнокорисна ціль. Предметом пожертви
може бути будь-яке майно, котрим особа має право розпоряджатися на власний
розсуд (матеріальна допомога для тих, хто постраждав від стихійного лиха).
Виділення коштів з державного чи місцевого бюджету не є пожертвою,
оскільки в цьому випадку немає дарування, кошти мають використовуватися
за прямим призначенням.
Застосування договору пожертви для оформлення майнових відносин нині
стрімко розвивається. Багато організацій, осіб здійснюють благодійну
підтримку соціальних структур, віддають право захищати свої інтереси від недобросовісних отримувачів допомоги шляхом укладання угод, які конкретизують порядок використання надаваного їм майна для громадських цілей. Договір пожертви не можна вважати абсолютно новим, оскільки в Російській
імперії меценатство досягло високого рівня розвитку. До пожертви не застосовується багато положень договору дарування, пожертва не підлягає скасуванню, немає правонаступності, недопустима відмова від передачі пожертви.
Нині діючий Цивільний кодекс України регламентує відносини у сфері громадсько-корисних цілей. При цьому договір пожертви виділяється як самостійний, але регламентований договором дарування.
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 2: Договоры о передаче имущества. – 4-е изд., стереотипное. – М.: Статут, 2002. 2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. – Кн. 1: Общие положения. – 4-е изд., стереотипное. –
М.: Статут, 2001. 3. Красавчиков О. А. Гражданско-правовой договор: понятия, содержание, функции // Гражданско-правовой договор и его функции. – Свердловск,1980. – С.
3–20. 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред.
О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – Т. ІІ. – 1088 с.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВА»:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Ідея держави як соціальної організації цікавила і продовжує цікавити мільйони людей, які прагнуть зрозуміти, що таке держава, для чого вона створена, в чому її призначення. Важливого значення набувають питання стосовно виникнення і розвитку
держави, її сутності та меж її впливу на приватне і суспільне життя. У статті розглядається історичний розвиток поняття держави від часів середньовіччя до сьогодення. Автор, проаналізувавши визначення держави відомих філософів і теоретиків,
надає своє визначення поняття «держава».
Ключові слова: держава, природа держави, соціологічне та юридичне значення
держави.
Лебедева Е. В. Историческое развитие понятия «государство»: теоретический
анализ
Идея государства как социальной организации интересовала и продолжает интересовать миллионы людей, которые стремятся понять, что такое государство, для
чего оно создано, в чем его предназначение. Важное значение имеют вопросы о возникновении и развитии государства, его сущности и границах его влияния на частную и
общественную жизнь. В статье рассматривается историческое развитие понятия
государства со времен средневековья до нынешних дней. Автор, проанализировав определение государства известных философов и теоретиков, представляет свое определение понятия «государство».
Ключевые слова: государство, природа государства, социологическое и юридическое значение государства.
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 millions of people who want to understand what is the state, for what it was created, what it’s purpose 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 development 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.

Впродовж багатьох століть ідея держави як соціальної організації цікавила
і продовжує цікавити мільйони людей, які намагаються зрозуміти, що таке держава, як і для чого вона створена, в чому її сенс і призначення. Численні дискусії ведуться довкола питань про те, як виникає і розвивається держава, які її
природні межі, яка її сутність і межі втручання у приватне й суспільне життя
тощо.
Ці й багато інших питань постійно постають і поставатимуть перед кожним новим поколінням людей.
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Як зазначає відомий російський вчений Б. М. Чичерін, ще зі стародавніх
часів ці питання поставали перед мислителями тієї епохи, які залишили нам
філософське учення про державу. Відомо, що стародавня держава відрізнялася від сучасної тим, що вона «більшою мірою підпорядковувала собі особу.
Громадянин жив для держави. Приватне життя, забезпечене рабством, слугувало йому лише засобом для виконання громадянських обов’язків»1. Такий характер суспільного побуту відбився на ученнях тих великих мислителів, які
прагнули якомога повніше висловити античні уявлення про державу.
Абсолютно протилежними є думки Нового часу. «Якщо в античні часи
думка походила від об’єкта і лише потім перейшла до суб’єкта, то тут, навпаки, вона походить від суб’єкта і лише потім переходить до об’єкта. В античні
часи точкою відліку була держава як об’єктивний організм, створений самою
природою речей; лише у подальшому русі «поглинена» нею особа пред’являє
свої права і поступово «розкладає» цей порядок. Тут, навпаки, точкою відліку
слугують суб’єктивні вимоги особи, які поступово приводять до відновлення
суспільного устрою і, нарешті, до ідеї держави як вищої єдності суспільного
життя»2.
Таким чином, неоднозначність сприйняття держави – її ідеї, уявлення про
неї, про її поняття, роль і призначення – обумовлена, перш за все, самим часом, в рамках якого вона виникає і розвивається, а отже, рівнем розвитку
суспільства, суспільної свідомості і мислення.
Водночас вона зумовлюється суто суб’єктивними чинниками – неоднаковим сприйняттям одних і тих же державно-правових явищ різними людьми, а
крім того, складністю і багатогранністю самої держави як явища. Зауважимо,
що, як справедливо відзначав відомий австрійський юрист Г. Кельзен, неоднозначність сприйняття, а отже, і численні підходи до визначення поняття держави обумовлюються і посилюються тим, що даним терміном «зазвичай пояснюються найрізноманітніші предмети і явища»3.
Водночас ця категорія використовується в широкому значенні, а саме «для
визначення суспільства як такого або будь-якої особливої форми суспільства».
У вузькому значенні вона застосовується для визначення будь-якого особливого органу або органів суспільства (наприклад, органів управління або суб’єктів
управління), а також нації або території, на якій проживає населення тієї чи
іншої держави. Незадовільний стан політичної теорії, підґрунтям якої є теорія
держави, значною мірою зумовлюється тим фактом, що дослідники держави і
права «використовують одні й ті самі терміни в абсолютно різних значеннях
або ж розглядають різні явища і поняття як ідентичні»4.
У якому значенні, наприклад, на думку Г. Кельзена, одного із засновників
теорії правового нормативізму, може вживатися і вживається поняття «держава»?
По-перше, в юридичному значенні. Держава, на думку цього видатного
вченого, може розглядатися виключно з юридичних позицій. Вона може бути
представлена як юридична особа, «правовий феномен», як своєрідна корпорація. Від інших корпорацій держава відрізняється «лише встановленим у масштабі нації або країни правовим порядком». Через це «з юридичного погляду
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проблема держави значною мірою виявляється як проблема національного
правового порядку»5. Держава виглядає не інакше як «спосіб дій і порядок поведінки людей, який ми зазвичай називаємо правовим порядком».
При розгляді держави як юридичного феномену передбачається, що «стосунки між державою і правом повинні розглядатися за аналогією зі стосунками між правом та індивідом». Це означає, що держава, незважаючи на те, що
вона надає або санкціонує право, мабуть, як і індивід, «у своїй поведінці і діях
зв’язаний правом»6.
По-друге, поняття держави може вживатися в соціологічному значенні. У
даному аспекті держава повинна розглядатися як «соціологічна спільнота»,
«соціальна реальність, що існує незалежно від правового порядку і правової
реальності».
Для поняття держави, що розглядається в соціологічному значенні, характерною рисою є вихідне (з моменту її виникнення і функціонування) розосередження влади у різних органах. Фактично «не існує таких держав, де всі акти
і дії (команди, що йдуть від імені держави) виходили б спочатку від одного
правителя. У суспільстві завжди існувало й існує декілька командних структур. У результаті їх діяльності завжди виникала значна кількість панівних у
суспільстві відносин, а також незліченна кількість актів управління та підпорядкування, сукупність яких відображала те, що називається «соціологічною
державою»7.
По-третє, поняття держави може визначатися як живий, «природний організм». Відповідно до такого підходу вона розглядається не інакше як «форма
соціальної біології».
Подібний погляд Г. Кельзена на поняття держави поділяли багато інших авторів, в основному прибічники так званої органічної теорії держави. Досягнувши апогею в своєму розвитку на межі ХІХ–ХХ ст., дана теорія намагалася пояснити все соціальне життя біологічними закономірностями. При цьому
суспільство повністю ототожнювалося з організмом, а держава вважалася
«єдиним інститутом, покликаним для забезпечення благополуччя як усіх, так і
громадян, що ще не народилися»8.
По-четверте, поняття держави визначається як «система норм», «нормативний порядок» або як «політично організоване суспільство», як «держававлада».
Держава має політичний характер, визначається як політична організація,
перш за все тому, що вона встановлює «порядок використання сили, тому, що
вона володіє монополією на застосування цієї сили»9.
Отже, складність і багатогранність держави як явища і поняття, з одного
боку, та суб’єктивність її сприйняття різними авторами, з іншого, об’єктивно
обумовлюють можливість і неминучість її багатоваріантного розуміння і не
менш різноманітного її тлумачення.
З вищевикладеного стає зрозумілим той факт, чому в різні періоди розвитку суспільства існує безліч визначень поняття держави та їх активного використання. «Скільки існувало державознавців і філософів, – писав з цього приводу Л. Гумплович, – стільки існувало визначень держави». Вельми помітно при
цьому заявляв про себе суб’єктивізм.
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Засуджуючи політичну упередженість, тенденційність у визначенні поняття держави, автор вважає, що вона була особливо виразною у XIX ст. Л. Гумплович нарікає на те, що у визначенні держави «змальовують не те, що насправді становить і передбачає держава, а те, чим вона має бути із суб’єктивної позиції, із суб’єктивної точки зору, згідно з бажанням та ідеалами кожного
державознавця, політика і філософа»10. Будь-яка політична партія, зазначає автор, мала як девіз своє власне визначення держави – таке, в якому вона
закріплювала свої бажання і вимоги, прагнучи «лише до того, щоб згідно з ними перетворити дану державу».
Як приклад такого визначення поняття держави Л. Гумплович посилався на
визначення, наведені в роботах деяких авторів XIX ст. та у словниках. Зокрема, критичному розгляду піддається досить ідеалістичне визначення держави,
відповідно до якого вона представлена як «народне об’єднання, організоване
для постійної реалізації вищого закону, а також вищого блага». Або визначення, згідно з яким держава розглядається як «суверенний, морально-особистий,
живий, вільний суспільний союз народу, союз, який за конституційним законом, у вільно-конституційній організації народу, під керівництвом конституційного і самостійного уряду прагне до правової свободи і в її межах – до
визнання, а тому і до щастя всіх своїх членів»11.
Не торкаючись питання про переваги і вади наведених визначень, а також
про правомірність або неправомірність настільки критичного до них ставлення з боку автора, слід зазначити, що упередженість і суб’єктивізм ніколи не були в пошані – ні в XIX ст., ні в інших століттях, ні у зв’язку з визначенням поняття держави, ні в інших відносинах. Проте це не повинно означати будь-якої
заборони – під прапором боротьби із суб’єктивізмом – на творчі пошуки в
усвідомленні і визначенні держави.
Досить важливим є одна неодмінна вимога: щоб пошуки не мали оглядового, одірваного від життя, від державно-правової дійсності характеру, а адекватно відображали різні сторони і аспекти держави і права. Якщо ця умова – ознака науковості і об’єктивності дослідження – дотримується, то множинність
визначень поняття держави є не лише виправданою, але і об’єктивно необхідною. Вона відкриває широкі можливості для глибокого і різностороннього пізнання як самої держави, так і її поняття.
Отже, як визначалася держава на різних етапах її розвитку?
Відомий римський філософ Марк Туллій Цицерон вбачав у державі, перш
за все, засіб для встановлення загального правопорядку.
На думку давньогрецького філософа Платона, держава – це органічне ціле,
зі своєю структурою, функціями і інтересами, а не конгломерат самостійних
атомів-індивідів12.
Один з видатних мислителів античності Аристотель вважав, що держава –
це «результат сім`ї. Це природний процес розвитку та удосконалення форм
спілкування людей: спочатку люди об’єднуються в сім`ї, потім декілька сімей
утворюють поселення, а на завершальній стадії цього процесу постає держава. Вона є формою спілкування людей, які користуються певним політичним
устроєм і підпорядковуються владі закону».
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Як і Аристотель, Конфуцій вважав, що держава – це велика сім`я, і відносини в ній мають будуватися за аналогією із сімейними. Влада правителя в
державі є такою, як влада батька в сім`ї, а відносини правителів і підданих нагадують сімейні стосунки, де молодші залежать від старших; піддані мусять
слухатися правителя, як діти батьків, а правителі мають дбати про підданих, як
батьки про дітей.
Видатний філософ Г. Гегель визначав державу як «дійсність конкретної
свободи». Щоб зрозуміти це визначення, треба знати, що Г. Гегель розуміє під
дійсністю, конкретністю, свободою. Визначення це має сенс лише у складі Гегелевої філософської системи. Взяте окремо, воно не має жодного значення.
Такий самий характер має і визначення Ф. Шеллінга, що держава є гармонія
свободи і необхідності. Такі визначення також суб’єктивні, хоч вони мають на
увазі вказати не якою держава має бути, а якою вона насправді є13.
Голландський юрист та філософ Г. Гроцій визначав державу як досконалий
союз вільних людей, пов’язаних задля дотримання права і загальної користі14.
Мислитель епохи Відродження Н. Макіавеллі визначав державу через загальне благо, яке має походити з виконання реальних державних інтересів.
Французький мислитель XVI ст. Ж. Боден розглядав державу як «правове
управління сімействами і тим, що є у них спільного з верховною владою, яка
повинна керуватися вічними началами добра і справедливості. Ці начала творитимуть загальне благо, яке і має становити мету державного устрою».
Відомий англійський філософ XVI ст. Т. Гоббс, прибічник абсолютної влади держави – гаранта миру і реалізації природних прав, визначав її як «єдину
особистість, верховного владику, суверена, воля якої внаслідок договору
більшості осіб вважається волею всіх, так що вона може вживати сили і
здібності будь-кого для загального миру і захисту».
Творець ідейно-політичної доктрини лібералізму, англійський філософ-матеріаліст Дж. Локк визначав державу як «загальну волю, що є вираженням переважаючої сили», тобто більшості громадян, що «входять у державу». Він
розглядав державу як сукупність людей, що об’єдналися в єдине ціле під їх же
керівництвом на основі встановленого загального закону.
Держава, на думку німецького філософа І. Канта, – це товариство людей,
які самі розпоряджаються і управляють собою15.
Водночас досить оригінальним і несхожим на багато інших визначень держави в російській літературі було визначення, запропоноване Б. Кістяківським: держава – правова організація народу, що повною мірою володіє своєю
власною, самостійною і первинною, тобто ні від кого не залежною, владою16.
Часто звертались до проблеми поняття «держава» класики марксизму, але
вже з непримиренних класових позицій. «Держава – не що інше, – писав
Ф. Енгельс, – як машина для пригнічення одного класу іншим»17.
За іншим визначенням К. Маркса і Ф. Енгельса, «держава це капіталістична машина, держава капіталістів, ідеальний сукупний капіталіст»18.
В. Ленін зазначав, що «держава – це машина для пригнічення одного класу
іншим, машина, щоб одному класу утримувати в покорі інші підлеглі класи»19.
Водночас різними вченими, філософами та юристами держава розумілася
як: «організація спільного народного життя на певній території і під однією ви-
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щою владою» (Р. Міль); «будь-яке людське суспільство, в якому існує політична диференціація між правлячими верствами населення та підлеглими, тобто
політична влада» (Л. Дюгі); «союз вільних людей на певній території під загальною верховною владою, що існує для всебічного користування правовим
станом» (Н. Аретін); «організація влади, яка виникла природно і призначена
для охорони певного правопорядку» (Л. Гумплович) тощо.
Відомі теоретики Г. Шершеневич і Ф. Кокошкін розглядали державу як
спільноту людей під однією владою в межах однієї території20.
Протилежного погляду дотримувався відомий правознавець М. Коркунов.
Він визначав державу як суспільний союз, що становить самостійне, визнане
примусове володарювання над вільними людьми21.
Близьке до цього і визначення держави, яке дав російський юрист В. Хвостов: держава – одна з форм людського спілкування, один з видів суспільних
союзів; держава – це союз вільних людей, які проживають на певній території,
підкоряються примусовій і самостійній владі22.
У своїй книзі «Лекції з енциклопедії права» відомий теоретик Є. Трубецький дав своє бачення і визначення поняття держави. Він вважає, що держава –
це союз людей, що володарюють самостійно і виключно в межах певної території. Відповідно до цього визначення поняття держави містить такі три елементи: 1) влада, що має ознаки самостійності і винятковості; 2) сукупність
осіб, підлеглих цій владі – народ; 3) територія23.
Не можна не згадати визначення В. Хропанюка, який вважає, що держава
як єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на всю
територію країни і її населення, має в своєму розпорядженні спеціальний апарат управління, видає обов’язкові для всіх правила поведінки і володіє суверенітетом24. Відомий теоретик А. Хабібулін визначає державу як засіб соціального компромісу, механізм управління справами суспільства25.
М. Байтін виходячи з двоєдиної природи держави (класової і загальнолюдської), пропонує таке коротке загальне визначення держави: «це організація політичної влади, необхідна для виконання як суто класових завдань,
так і загальних справ, які випливають з природи будь-якого суспільства»26.
З даним визначенням згоден і М. Марченко27.
Л. Тихомиров вважає, що держава – це союз членів соціальних груп, заснований на загальнолюдському принципі справедливості, під відповідною верховною владою28.
Проведений нами аналіз висловлювань щодо поняття держави дозволяє
зробити такі висновки:
1) держава – це продукт життєдіяльності суспільства в цілому;
2) держава існує не в будь-якому суспільстві, а лише в тому, в якому є розвинена і суперечлива структура на всіх рівнях (економіка, власність, форми
свідомості, особа, соціальні класи, соціальні групи тощо);
3) суспільство, в якому є держава, – це державно-організоване суспільство;
для такого суспільства держава – це форма його існування;
4) на теоретичному, пізнавальному рівнях поняття держави і суспільства не
збігаються одне з одним;
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5) при будь-якому визначенні держави йдеться і про певні владні інститути, державний апарат, систему владних державних органів, у діяльності яких
зайняті специфічні соціальні групи;
6) розвинені, складні, суперечливі об’єктивні потреби суспільства в державі визначають призначення, функції, цілі, завдання, діяльність держави; при
цьому теоретично несуттєво, про що йдеться: про досягнення «кращого життя», «загальної користі», «загального блага» чи про самоорганізацію, самоврядування суспільства за допомогою держави.
Вказані висновки дозволяють сформулювати наше власне бачення поняття
держави. От же, держава – це організація єдиної політичної влади в
суспільстві, яка поширюється на всю територію країни і її населення, має
спеціальний апарат управління і примусу, видає обов’язкові для всіх правила
поведінки і має суверенітет.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ
НОТАРІАТУ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті виділено три найважливіші етапи, які найбільше вплинули на становлення сучасного нотаріату в Україні. Проаналізовано проблеми правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату в дореволюційний період, за часів радянської
держави та сучасної України. Простежено основні тенденції становлення організаційно-правового забезпечення органів нотаріату на певному етапі його розвитку,
які мають істотне значення для сучасного українського нотаріату. Розглянуто найважливіші нормативно-правові акти у сфері нотаріату. Звернено увагу на істотні проблеми, які існують у цій сфері ще з дореволюційних часів і до сьогодення.
Ключові слова: нотаріат, нотаріус, положення, організаційно-правове забезпечення, адміністративна реформа, правовий статус, нотаріальні органи, нотаріальна контора.
Досинчук К. Ф. Организационно-правовое обеспечение органов нотариата
Украины: история и современность
В статье выделены три важнейших этапа, которые, по нашему мнению, наиболее
повлияли на становление современного нотариата в Украине. Проанализированы проблемы правового обеспечения организации и деятельности органов нотариата в дореволюционный период, во времена советского государства и современной Украины. Прослежены основные тенденции становления организационно-правового обеспечения органов нотариата на определенном этапе его развития, которые имеют существенное
значение для современного украинского нотариата. Рассмотрены важнейшие нормативно-правовые акты в сфере нотариата. Обращено внимание на существенные проблемы, которые существуют в упомянутой сфере еще с дореволюционных времен и до
сих пор.
Ключевые слова: нотариат, нотариус, положения, организационно-правовое обеспечение, административная реформа, правовой статус, нотариальные органы, нотариальная контора.
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 important 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 tendencies of development of notary bodies on a certain stage of its development, that have significant meaning for modern Ukrainian notary institute. Author has paid attention to significant 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, administrative reform, legal status, notaries, notary.

З проголошенням незалежності перед Україною постало чимало проблем,
пов’язаних із визначенням напрямів її розвитку. Особливо важливим них є виз-
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начення правових засад у контексті проведення правової реформи. Насамперед, така реформа має стосуватися державно-владних інститутів, які стосуються найважливіших суспільних відносин. До одного з таких інститутів відносять нотаріат, яким відповідно до Закону України «Про нотаріат» є система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також
факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, з метою
надання їм юридичної вірогідності.
Удо сконалення діяльності нотаріату відбувається в ході проведення
адміністративної реформи в напрямку поліпшення правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату.
Ефективність адміністративної реформи у сфері правового забезпечення
організації та діяльності органів нотаріату багато в чому залежить від досконалого вивчення, синтезу та аналізу організаційно-правового регулювання органів нотаріату на різних етапах його розвитку. Історія становлення нотаріату
бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму, але нашу увагу ми зосередимо на тих етапах розвитку даного інституту, які, на нашу думку, найбільшим
чином вплинули на його формування.
Тому метою даної статті є аналіз найважливіших етапів розвитку та організаційно-правового забезпечення інституту нотаріату. До них ми віднесли:
нотаріат у дореволюційний період, нотаріат радянської держави і нотаріат сучасної України.
Аналіз організаційно-правового забезпечення нотаріату в Україні необхідно проводити з урахуванням досвіду Російської імперії, складовою частиною якої протягом тривалого періоду часу була наша держава. Тому основна частина досліджень проблем організаційно-правового регулювання органів
нотаріату проводилася зарубіжними науковцями, серед них – М. П. Ляпідевський, М. М. Коркунов, А. М. Феміліді, Л. Б. Мандельштам, Ж. Ф. Пієп,
В. С. Рcпін, І. Г. Черемних та ін.
Серед вітчизняних дослідників слід виділити роботи B. В. Баранкової,
Г. Ю. Гулєвської, Л. Е. Ясінської, В. В. Комарова, Р. Г. Кочер’янца,
C. Г. Пасічника, Л. К. Радзієвської, С. Я. Фурси, С. І. Фурси, Ю. П. Ільїної,
Л. В. Данюк та ін.
На нашу думку, важливий внесок у дослідження інституту нотаріату було
зроблено науковцями дореволюційного періоду. Однією з найґрунтовніших
праць, в яких аналізується нотаріат різних епох, – це робота М. П. Ляпідевського «История нотариата» (1875), в якій викладено історію нотаріату починаючи з часів античності до останньої чверті ХІХ століття [1].
Становлення російського нотаріату наприкінці ХІХ ст. відбувалося в ході
судової реформи 1864 року. Важливим результатом цієї реформи було прийняття 14 квітня 1866 р. тимчасового Положення про нотаріальну частину, яке
визначало організаційно-правове забезпечення органів нотаріату. Основною
метою даного положення було відокремлення нотаріату від судів. Але при цьому, згідно з вищевказаним Положенням, у містах нотаріуси перебували під
відданням суддів і призначалися на посаду старшими головами судової палати
за поданням голів окружних судів.
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З прийняттям Положення про нотаріальну частину в Російській імперії виникли дві відокремлені нотаріальні установи: власне нотаріальна та кріпосна [2, 12].
В кінці ХІХ ст. у Росії існувало чотири категорії органів і посадових осіб,
які мали право вчиняти нотаріальні дії:
1) публічні (городові) нотаріуси;
2) біржові маклери і нотаріуси, корабельні маклери;
3) вузькоспецалізовані маклери, які займалися судносплавними справами,
цехові, ремісничих справ, приватні, слуг і робочого люду тощо;
4) магістрати, ратуші, думи, торгові словесні суди, митні урядовці, станові
пристави [3, 22].
Загалом Положення про нотаріальну частину було досить прогресивним
нормативним актом, включало 217 статей, з яких 41 присвячена устрою нотаріальної частини, системі нотаріальних органів, їх компетенції та ін. Разом з
тим Положення містило й низку недоліків, які стосувалися невизначеності
правового статусу нотаріусів. З одного боку, нотаріуси визначалися такими,
що перебували на державній службі, з присвоєнням їм восьмого класу за посадою (стаття 17), а з іншого – вони визнавалися вільними професіоналами, що
здійснюють свою діяльність на комерційній основі (стаття 208). Навіть самі
нотаріуси нерідко висловлювали незадоволення через дуалізм свого правового статусу, оскільки він впливав не лише на їхню роботу, а й на не завжди позитивне ставлення до них пересічних громадян.
С. Барановський зазначав, що нотаріуси – «пасинки Феміди», оскільки нотаріальне положення виділяє їх із загальної градації чинів міністерства юстиції і позбавляє тим самим усіх прав і прерогатив, якими користуються інші
чини судового відомства [4, 7–8].
Таке становище в нотаріаті продовжувалось аж до Жовтневої революції
1917 р. Після Жовтневої революції нотаріат зазнав значних змін і розпочався
новий важливий етап, що вплинув на розвиток українського нотаріату. 23 березня 1918 р. Радою Народних Комісарів Москви та Московської губернії було прийнято постанову, якою скасовувалося Положення про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р., яке до того визначало організаційно-правове забезпечення органів нотаріату, і вводилося в дію Положення про муніципалізацію
нотаріальних контор, відповідно до якого обов’язки нотаріальних контор обмежувалися побутовими справами [5, 53].
19 лютого 1919 р. декретом Ради Народних Комісарів «Про суд» було скасовано дореволюційні нотаріальні органи, які до того часу існували на території Російської імперії, та засновано інститут народних нотаріусів відповідно
до декрету від 25 лютого 1919 р. [6, 114].
Розвиток соціально-економічних відносин потребував установлення державного контролю за законністю вчинюваних угод та операцій. Тому 4 жовтня
1922 р. Рада Народних Комісарів Російської Радянської Федеративної
Соціалістичної Республіки (РНК РРФСР) прийняла Положення про державний
нотаріат, відповідно до якого нагляд за діяльністю нотаріусів здійснювала президія губернських рад народних суддів, а керівництво нотаріатом – Народний
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Комісаріат юстиції РРФСР. Саме це Положення заклало основи нотаріату, який
функціонував в умовах переходу від капіталізму до соціалізму.
З часом такі положення було прийнято всіма союзними республіками, в тому числі й УРСР. Відповідно розширилася компетенція нотаріальних органів
щодо здійснення ними покладених на них завдань. Нотаріальні органи
здійснювали й засвідчували договори та операції, протести векселів, засвідчували безспірні обставини та реєстрацію арештів та ін. У містах та інших великих населених пунктах Російської Федерації відкривалися державні нотаріальні контори на чолі з нотаріусами, а в населених пунктах, де не було нотаріальних контор, нотаріальні дії здійснювали народні судді.
Розвиток союзного законодавства потребував єдності та відповідності організаційно-правого забезпечення нотаріату у всіх союзних республіках. Тому
29 жовтня 1924 р. було прийнято Основи судоустрою СРСР, де разом із загальними вказівками по організації та діяльності органів нотаріату було встановлено і розмежовано компетенцію республік СРСР у відповідній сфері. 14 травня
1926 р. Центральним Виконавчим Комітетом і Радою Народних Комісарів
СРСР було ухвалено постанову «Про основні принципи організації державного нотаріату». Відповідно до неї союзні республіки (зокрема, й УРСР) приймали положення про нотаріат. Законодавство про нотаріат як на загальносоюзному, так і на республіканському рівні неодноразово змінювалося й доповнювалося різними положеннями.
Зокрема, в 1930 р. приймається положення «Про державний нотаріат
УРСР», відповідно до якого нотаріальні дії здійснювалися державними нотаріальними конторами, а плата за вчинені нотаріальні дії переходила до державного бюджету. Держава, в свою чергу, виділяла кошти на утримання державних нотаріальних контор, на оплату праці нотаріусів тощо. Цим положенням було також підвищено вимоги до особи, яка бажала стати нотаріусом. Основними умовами було отримання вищої юридичної освіти та один рік стажу
роботи помічником у нотаріальній конторі.
Багато дослідників та науковців, проаналізувавши стан нотаріату у 20–
50-х роках ХХ ст., дійшли висновку, що роль нотаріату вказаного періоду була
значно меншою в житті суспільства, ніж у дореволюційний час. Це було зумовлено скасуванням приватної власності на землю, на засоби виробництва тощо.
Сам нотаріат розглядали як технічний орган, який сприяв судовим органам у
підвищенні кваліфікації судових працівників та веденні судової статистики, а
у системі правоохоронних органів, які покликані захищати права і свободи людини і громадянина, нотаріат займав чи не останнє місце.
1974 рік ознаменувався для України прийняттям першого в історії УРСР
вищого акту державної влади, який визначав організаційно-правове забезпечення органів нотаріату. 25 грудня 1974 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон УРСР «Про державний нотаріат», який введено в дію з 1 травня 1975 р.
Цей нормативний акт регулював суспільні відносини в Український РСР у
сфері нотаріату протягом тривалого періоду. Новий етап становлення українського нотаріату починається вже в незалежній Україні.
Проголошення незалежності Україною, прийняття Конституції України,
перехід до нових економічних відносин, поява приватної власності зумовили
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необхідність в утворенні міцної та стабільної системи захисту прав та законних інтересів своїх громадян. Нотаріат, поряд з іншими правозахисними інститутами, стає одним із інститутів державної гарантії захисту законних прав та
інтересів кожної людини.
Першим істотним кроком на шляху розвитку українського нотаріату стало
прийняття 2 вересня 1993 р. Верховною Радою України Закону України «Про
нотаріат» (далі – Закон), введеного в дію 1 січня 1994 р. [7].
З прийняттям Закону український нотаріат зазнав неабияких змін. Серед
кардинальних нововведень були:
1) запровадження інституту приватних нотаріусів;
2) створення кваліфікаційних комісій нотаріату для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;
3) заснування в обласних центрах, містах Києві, Севастополі державних нотаріальних архівів, що є складовою частиною Національного архівного фонду;
4) видача свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю всім
громадянам України, які пройшли кваліфікаційний іспит.
Відповідно до прийнятого Закону вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
У населених пунктах, де немає нотаріусів, певні нотаріальні дії (за визначеним переліком), вчиняються уповноваженими на це посадовими особами
органів місцевого самоврядування.
За кордоном вчинення нотаріальних дій покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дипломатичні представництва України.
Ще одним істотним аспектом становлення організаційно-правового забезпечення українського нотаріату було створення 23 квітня 1993 р. Української
нотаріальної палати (далі – УНП) та реєстрація її Міністерством юстиції
України 8 червня того ж року як добровільного громадського об’єднання
нотаріусів на професійній основі для задоволення й захисту їхніх соціальних
та інших інтересів.
Наступним істотним кроком для розвитку сучасного нотаріату та його організаційно-правового забезпечення було проведення так званої малої нотаріальної реформи, суть якої відображена у Законі України «Про внесення
змін до Закону України «Про нотаріат» від 1 жовтня 2008 р. № 614-VI [8].
В основі цієї реформи було:
1) зрівняння у повноваженнях державних та приватних нотаріусів;
2) встановлення підвищених вимог до претендентів на зайняття нотаріальної діяльності – до самого нотаріуса;
3) забезпечення населення доступу до нотаріальної діяльності;
4) забезпечення реалізації конституційного припису щодо судового контролю за законністю вчинених нотаріальних дій тощо.
З 2008 р. до діючого Закону вносилося чимало змін, які стосувалися тих чи
інших аспектів організаційно-правового забезпечення нотаріату, але врахову-
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ючи те, що суспільні відносини в нашій державі стрімко розвиваються, нотаріат сучасної України потребує істотного реформування.
Першим кроком до цього стала розроблена Міністерством юстиції України
Концепція реформування органів нотаріату від 24 грудня 2010 р. [9] Досить
серйозною заявкою на шляху до цього став розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (реєстраційні номери 1286, 12861, 1286-2) на пленарному засіданні Верховної Ради України 19 квітня 2011 р.
У цьому проекті йдеться про необхідність скасування поділу на державний та
приватний нотаріат з метою створення єдиних юридичних умов для здійснення нотаріальної діяльності в Україні, закріплення статусу нотаріуса як
офіційної публічної особи. Дискутується також питання щодо зрівняння тарифів приватних і державних нотаріусів на надання нотаріальних послуг, що,
можливо, сприятиме переходу до системи «єдиного нотаріату».
Окрім згаданих проблем, невирішеним залишається питання правового
статусу нотаріусів. По-перше, належним чином не врегульоване питання ким
все ж таки є нотаріуси – органами чи посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії? По-друге, нагальну потребу визначення правового статусу нотаріусів засвідчило підписання Президентом України Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та
спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових
прав на нерухоме майно», розробленого Кабінетом Міністрів України та прийнятого Верховною Радою України 4 липня 2012 р., який вступає в силу з
1 січня 2013 р. і в якому нотаріуса наділено повноваженнями спеціального
суб’єкта державного реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у
результаті вчинення нотаріальних дій. У зв’язку з цим постає наступне питання: чи може нотаріус відразу бути і посадовою особою, яка засвідчує правочин, і реєстратором речових прав, які виникають у зв’язку з посвідченням
таких правочинів? На нашу думку, такі обов’язки є несумісними.
Таким чином, ретроспективний аналіз організаційно-правового забезпечення органів нотаріату в дореволюційний, радянський та сучасний періоди
дає змогу прослідкувати еволюцію цього інституту. Процес становлення нотаріату в сучасній Україні безпосередньо пов’язаний його розвитком в
Російській імперії, частиною якої довгий час була наша країна. Тому кожен
етап становлення організаційно-правових засад органів нотаріату в Росії має
важливе значення і для Української держави.
Нотаріат дореволюційного періоду характеризується тим, що наприкінці
ХІХ ст. існувало чотири категорії органів і посадових осіб, які мали право вчиняти нотаріальні дії. За часів радянського нотаріату неодноразово приймалися
положення, як на союзному рівні, так і на республіканському, які визначали організаційно-правове забезпечення органів нотаріату. При цьому роль нотаріату
в радянський період була значно меншою, ніж у дореволюційний. З набуттям
незалежності нашою державою однією з особливостей українського нотаріату
стала поява інституту приватного нотаріату, якого раніше не існувало.
Отже, проведене дослідження дає змогу констатувати, що з дореволюційного періоду в правовому регулюванні нотаріату чимало проблем, які на-
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лежним чином нерозв’янані й досі. Однією з них є правовий статус нотаріуса.
Отже, на нашу думку, перед сучасним законодавцем стоїть чимало завдань.
Це стосується, перш за все, прийняття нової редакції Закону України «Про
нотаріат», який встановив би чітке організаційно-правове забезпечення органів нотаріату та регулював би суспільні відносини у сфері нотаріату
відповідно до реалій сьогодення.
1. Ляпидевский Н. История нотариата. – М: Университетская типография Каткова,
1875. – Т. 1. – 350 с. 2. Казьяков Ю. М. Нотаріат: історія та сучасність (короткий огляд)
// Нотаріат для вас. – 1997. – № 3. 3. Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат
в Україні: навч. посібник / за ред. Ю. В. Нікітіна. – 3-є вид., доп. і перероб. – К.: КНТ,
2008. – 632 с. 4. Барановский С. Пасынки Фемиды // Нотариальный вестник. – 1903. –
№ 2. 5. Драгневич Л. Історія розвитку нотаріату // Нотаріат для вас. – 2008. – № 7–8.
6. Ільїна Ю. П. Значення радянського періоду розвитку українського нотаріату // Право
і суспільство. – 2010. – № 6. 7. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12. 8. Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про нотаріат» від 1 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс] // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/614-17/page. 9. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 р. № 3290/5 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v3290323-10.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ»
Статтю присвячено розглядові проблемних питань визначення поняття «усиновлення іноземцями» та інших понять, що використовуються у законодавстві України
щодо усиновлення дітей-громадян України громадянами інших держав. Наводяться аргументи проти використання термінів «усиновлення іноземними громадянами»,
«міждержавне усиновлення», «міжнародне усиновлення» та на користь застосування
термінів «усиновлення іноземцями», «усиновлення з іноземним елементом».
Ключові слова: усиновлення іноземцями, усиновлення з іноземним елементом,
міждержавне усиновлення, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
Березовская К. И. Дискуссионные вопросы определения понятия «усыновление
иностранцами»
Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов определения понятия
«усыновление иностранцами» и других понятий, используемых в законодательстве Украины, регулирующем усыновление детей-граждан Украины гражданами других государств. Приводятся аргументы против использования терминов «усыновление иностранными гражданами», «межгосударственное усыновление», «международное усы-
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новление» и за употребление терминов «усыновление иностранцами», «усыновление с
иностранным элементом».
Ключевые слова: усыновление иностранцами, усыновление с иностранным элементом, межгосударственное усыновление, дети-сироты, дети, лишенные попечения родителей.
Berezovska K. І. Disputable questions of definition of the notion «adoption by foreigners»
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 adoption» and in favor of using the terms "adoption by foreigners," "adoption with foreign elements”.
Key words: adoption by foreigners, adoption with foreign element, intercountry adoption,
orphan children, children deprived of parental care.

Становлення законодавчих засад функціонування інституту усиновлення
останнім часом має перманентний характер, що зумовлює необхідність наукового аналізу дефініцій, застосовуваних у нормативно-правових актах та науковій літературі щодо усиновлення. Якнайбільше це стосується понять, що
використовуються при усиновленні дітей – громадян України іноземними громадянами. На сьогодні вітчизняне законодавство використовує такі поняття до
відносин усиновлення – «усиновлення іноземцями», «усиновлення іноземними громадянами», «міждержавне усиновлення», «міжнародне усиновлення»,
«усиновлення з іноземним елементом», не завжди їх визначаючи чи даючи
принаймні загальну характеристику.
Окремі проблеми правового регулювання усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами були предметом дисертаційного дослідження
Л. М. Зілковської1, проблеми цивільно-процесуального характеру у сфері
міжнародного усиновлення – О. О. Грабовської2, Т. А. Стоянової3, висвітлювалися в окремих публікаціях в періодичних виданнях4. Однак питання визначення учасників правовідносин з усиновлення, які мають у своєму складі так
званий «іноземний елемент», залишаються поза увагою науковців. Зважаючи
на викладене, метою цієї статті є здійснення аналізу понять і термінів, що використовуються в законодавстві для позначення учасників правовідносин з
усиновлення.
Частина 1 статті 24 Закону України «Про охорону дитинства»5 визначає
усиновлення (удочеріння) дитини як оформлену спеціальним юридичним актом (рішенням суду) передачу на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини на
правах сина чи дочки.
Аналіз положень статей 207 і 282 СК України дає можливість визначити
усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцем як прийняття
усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене в
консульській установі або дипломатичному представництві України. В цих та
інших статтях СК України оперує поняттям «іноземець».
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За визначенням Л. М. Зілковської, законодавство України дає поняття усиновлення, в основу якого покладено його фактичний зміст, а саме – прийняття
особи у сім’ю, хоча в науковій літературі в основу визначення покладають
юридичні наслідки усиновлення. Слід погодитися з автором, що поняття, які
даються в юридичній літературі, і поняття, наведене в Сімейному кодексі
України, не повністю відображають юридичну сутність усиновлення6. Так,
справді, більшість визначень поняття усиновлення стосується дітей, які мають
статус дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, і залишають поза його межами усиновлення вітчимом (мачухою) дитини, яка проживає в сім’ї із одним з батьків, та випадки усиновлення дітей-громадян
України громадянами інших країн.
Тільки в окремих працях, присвячених усиновленню з іноземним елементом, можна зустріти повніші визначення поняття усиновлення. Так,
О. Ю. Сіткова визначає усиновлення як добровільний, санкціонований державою юридичний акт, внаслідок якого між усиновлювачем і його родичами з одного боку, і усиновленим і його потомством, з іншого боку, виникають аналогічні родинні відносини. Усиновлення стає міжнародним, продовжує далі
автор, коли усиновлювач і усиновлений є громадянами різних держав, або ж
коли усиновлення здійснюється в третій державі, яка не є країною громадянства усиновлювача і усиновленого7.
Термін «іноземець» використовується також у Конституції України, Законі
України «Про громадянство України», багатьох інших нормативно-правових
актах.
Закони, що визначають правовий зв’язок фізичних осіб та Української держави, дають таке визначення поняття «іноземець»: це особа, яка не перебуває
в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»8, стаття 1 Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»9).
Водночас інші законодавчі акти використовують термін «іноземні громадяни», зокрема ч. 7, 9 статті 24, ч. 2 статті 36 Закону України «Про охорону
дитинства».
Крім цього, законодавство містить таке поняття, як «іноземний елемент»,
щодо відносин, які хоча б через один із своїх елементів пов’язані з одним або
кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок. Згідно з
ч. 1 Закону України іноземний елемент – це ознака, яка характеризує приватно-правові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній
або кількох із таких форм: хоча б один учасник правовідносин є громадянином
України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; об’єкт правовідносин знаходиться на
території іноземної держави; юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави. Таким чином, поняття іноземного елемента є комплексним і не обмежується участю іноземного громадянина у приватних правовідносинах. Однак його застосування є цілком доречним у правовідносинах, що склалися за участю іноземців.
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У науковій літературі поряд з термінами «іноземець», «іноземний громадянин», «іноземний елемент» до відносин усиновлення застосовуються терміни
«міжнародне усиновлення» та «міждержавне усиновлення». Ці словосполучення зустрічаються і в нормативно-правових актах, проте жоден з них не розкриває їх сутності.
Так, словосполучення «міждержавне усиновлення» використовується в окремих нормативно-правових актах та їх проектах, а саме: у Додаткових заходах щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на
період до 2005 року, затверджених Указом Пре зидента України від
24.01.2001 р. № 42/200110 при вирішенні питання про приєднання України до
Гаазьких конвенцій про захист дітей та співробітництво у сфері міждержавного усиновлення, у розділі 6 Порядку ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які
бажають взяти їх на виховання, затвердженого наказом Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту 28.04.2007 р. № 138611 (втратив чинність
28.12.2008 р.) – щодо переліку кандидатів на усиновлення, а також у проектах
постанов про введення мораторію на міждержавне усиновлення дітей з України, зареєстрованих на сайті Верховної Ради України.
На нашу думку, термін «міждержавне» є характерним для позначення
міжнародних публічних відносин, а не приватних. Оскільки учасниками правовідносин з усиновлення є не держави, а фізичні особи, остільки й відносини
ці є приватно-правовими, а тому термін «міждержавне» до них застосовувати
не слід. Наприклад, доречно вжито його стосовно перевезення неповнолітніх,
що регламентовано Угодою про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань повернення неповнолітніх у держави їх
постійного проживання (ратифікованою Законом № 2316-IV від
12.01.2005 р.12).
Такі ж аргументи можна використати щодо застосування словосполучення
«міжнародне усиновлення». Аналіз законодавства дає підстави для висновку,
що слово «міжнародний» застосовується до правовідносин, учасниками яких є
дві і більше країни.
Проте слово сполучення «міжнародне усиновлення» засто совується у
Національній програмі «Діти України», затвердженій Указом Президента
України від 18 січня 1996 р. № 63/9613, у Програмі «Українська родина» схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 24314,
у Заходах щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 117-р15
щодо перспектив приєднання України до Гаазької конвенції про захист дітей
та співробітництво в галузі міжнародного усиновлення, у Концепції державної
міграційної політики, схваленій Указом Президента України від 30 травня
2011 року № 622/2011 при розгляді питань про подальше вдосконалення законодавства з питань захисту прав дітей та співробітництва з питань міжнародного усиновлення16.
Крім цього, «міжнародне усиновлення» згадувалося у виступі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової на представленні
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у Верховній Раді України Спеціальної доповіді «Стан дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини»17; цей термін використовується також при узагальненні судової практики18.
У Конвенції ООН про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993 р.19, як бачимо, також застосовується термін
«міждержавне усиновлення». Однак цією, як і іншими конвенціями, впорядковані відносини між державами, а не між приватними особами, і вживання цього терміна відповідає потребам саме міждержавних відносин.
З метою уніфікації законодавчої термінології, а також для загального підходу при науковому позначенні явищ у сфері усиновлення за участю іноземців,
пропонуємо застосовувати термін «іноземець».
Проблеми у законодавчому регулюванні відносин усиновлення не обмежуються відсутністю однозначності в термінології. Окремого дослідження потребують питання необхідності гармонізації законодавства України про усиновлення з міжнародними нормативно-правовими документами.
1. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право». – К., 2002. – 20 с. 2. Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які
проживають на території України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03
«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – К.,
2005. – 19 с. 3. Стоянова Т. А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне
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Значення Європейської конвенції про усиновлення дітей для України // Перші Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 квітня 2011 р.). – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 341–344. 5. Про охорону дитинства: Закон України № 2402III від 26.04.2001 (в ред. Закону № 5477-VI від 06.11.2012) [Електронний ресурс] // НАУЕксперт. – Код посилання: 2402-14, підсистема: zak. 6. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні. – С. 5. 7. Ситкова О. Ю. Правовое регулирование международного усыновления: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». –
Саратов, 2003. – С. 13. 8. Про громадянство України: Закон України № 1636-XII від
08.10.1991 р. (в ред. Закону № 1614-III від 23.03.2000 р.) [Електронний ресурс] // НАУЕксперт. – Код посилання: 1636-12, підсистема: zak. 9. Про правовий статус іноземців
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ
В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ УКРАЇНИ
Стаття присвячена проблемам реалізації виборчих прав засуджених в установах
виконання покарань та слідчих ізоляторах. Констатовано, що питання реалізації виборчих прав засуджених постало з прийняттям Конституції України у 1996 році, тому виборчий процес у вітчизняних установах виконання покарань явище відносно нове.
Проаналізовано механізм та процедуру реалізації засудженими до позбавлення волі
своїх виборчих прав, на основі цього виявлено причини порушення виборчих прав засуджених та запропоновано заходи, щодо мінімізації протиправного впливу на перебіг голосування та механізм реалізації виборчих прав громадян в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.
Ключові слова: вибори, виборчі права, виборчий процес, засуджений, установи виконання покарань,злочинність у сфері виборчого процесу.
Мозоль С. А. Реализация избирательных прав осужденных в учреждениях
исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины
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Статья посвящена проблемам реализации избирательных прав осужденных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Констатировано, что
вопрос реализации избирательных прав осужденных возник с принятием Конституции
Украины в 1996 году, поэтому избирательный процесс в отечественных учреждениях
исполнения наказаний явление относительно новое. Проанализирован механизм и процедура реализации осужденными к лишению свободы своих избирательных прав, на основе этого выявлены причины нарушения избирательных прав осужденных и предложены меры, по минимизации противоправного влияния на ход голосования и механизм
реализации избирательных прав граждан в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.
Ключевые слова: выборы, избирательные права, избирательный процесс, осужденный, учреждения исполнения наказаний, преступность в сфере избирательного процесса.
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 penitentiary 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 electoral 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.

Реалізація виборчих прав громадян у повному обсязі, що відбуватиметься
без стороннього впливу державних органів – це ідеал виборчого процесу будьякої держави, досягнення якого в нашій країні – поки що далека перспектива.
Тому, з метою забезпечення безпосередньої участі громадян у формуванні органів державної влади, в управлінні справами держави необхідні ефективні реалізація і захист виборчих прав. Становлення демократичних засад виборчого
процесу в Україні обумовлює нагальну потребу саме правового регулювання
охорони виборчих прав громадян. [10, c. 24]
Зрозуміло, що з огляду на нестабільність і недосконалість вітчизняного виборчого законодавства, значні прорахунки у забезпеченні та проведенні виборчого процесу, масові порушення виборчих прав громадян питання реалізації
виборчих прав засуджених в Україні постає навіть не на другому плані і вбачається другорядним та неактуальним. Варто вказати на те, що виборчі права
у засуджених в Україні з’явилися з прийняттям Конституції України у
1996 році, тому виборчий процес у вітчизняних установах виконання покарань
явище відносно нове. [3]
На нашу думку, досліджувана у статті тема потребує більш детального вивчення і обговорення, оскільки за інформацією Голови Державної пенітенціарної служби України О. Лісіцкова на кінець 2012 року в підрозділах служби перебуває 141 Кримінально-виконавча установа, 33 слідчих ізолятори, 8 виховних колоній та 703 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції. Загальна чисельність засуджених та ув’язнених складає близько 300 000 осіб, з яких
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146 200 утримуються у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань,
153 800 перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції. [7]
Тобто майже 146 000 осіб приймають участь у виборчому процесі і реалізовують свої активні виборчі права. І хоть порівняно із загальною кількістю вибоців України, яка становить приблизно 36,5 млн. осіб, ця цифра є невеликою,
волевиявлення осіб, засуджених до позбавлення волі може вплинути на кінцевий результат виборів. А враховуючи можливість застосування адміністративного ресурсу та залежність засуджених від керівництва установ виконання покарань, то належна реалізація виборчих прав засуджених є важливою складовою проведення чесних і легітимних виборів.
Згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином,
щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в установі. [13]
Ключовою правовою категорією для розгляду питання про реалізацію виборчих прав громадян в установах виконання покарань є поняття виборчого
права, а також його місце серед інших прав і свобод засудженого громадянина.
Безумовно, якщо визнати, що питання про пріоритетність того чи іншого права
у правовому статусі особи ставити доречно і коректно, то більшість учених нададуть перевагу і поставлять на перше місце саме право на життя, свободу, недоторканність, забуваючи при цьому, що це права істотні, натуральні, які належать людині від народження і припиняються зі смертю. Право на життя належить і неосудному, і недієздатному, і новонародженому, але не слід забувати, що
не вони роблять людину членом цивілізованого суспільства, людиною у правовому розумінні, суб’єктом права, а саме права, потребу в яких відчула людина,
без котрих не може існувати суспільство, без яких замість держави буде
первісний політичний хаос. Саме від того, хто обирає, кого обирає, і залежить
життя всього суспільства. В історії були і є нині приклади, які свідчать про ту
величезну історичну шкоду, а також величезні матеріальні й моральні збитки,
заподіяні життю цілих народів унаслідок необачного користування своїми
політичними і серед них найголовнішими – виборчими правами. [9, с. 38]
Кримінально-виконавчий кодекс України визначає основи правового статусу засуджених та їх основні права. Незалежно від тяжкості вчиненого злочину
та виду покарання, засуджені зберігають статус громадян України і відповідно
користуються усіма правами людини і громадянина задекларованими у Конституції України, з врахуванням обмежень, які встановлені вироком суду. Звичайно, забезпечення права засуджених на життя, освіту, охорону здоров’я та
правову допомогу в установах виконання покарань є необхідною складовою
виправлення і ресоціалізації засуджених, а от реалізувати у повному обсязі виборчі права засуджених у місцях позбавлення волі досить складно.
Адже, якщо засуджений має певні специфічні права та наділений особливим статусом він повинен зберігати цей статус і під час відбування покарання.
Оскільки покарання розповсюджується на конкретний злочин та має чітко визначені межі і, відповідно, не повинно зачіпати тих правовідносин, які непов’язані з конкретним злочинним діянням. [11, c. 31]
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Чинне законодавство не містить вичерпного переліку виборчих прав громадян. Практика виконання покарань свідчить про існування як об’єктивних так
і суб’єктивних причин у неналежному забезпеченні виборчих прав засуджених, адже, крім безпосереднього права обирати, засуджені фактично не мають
змоги реалізувати інші виборчі права, а саме: контроль за роботою виборчих
комісій, право брати участь у формуванні виборчих комісій, ознайомлюватися
із списком виборців, здійснювати контроль за голосуванням і визначенням його підсумків. [5, с. 29]
Таке широке трактування виборчих прав дозволяє розглядати як безпосередні об’єкти механізму заподіяння шкоди не тільки конкретні предмети, а й
умови (їх порушення), з якими законодавець прямо пов’язує реалізацію виборчих прав.
Водночас слід зважати на те, що нерідко законодавство про вибори пов’язує
виборчі права не прямо з громадянином, а з окремими спеціальними суб’єктами виборчих правовідносин: виборцями, кандидатами, зареєстрованими кандидатами, спостерігачами, членами виборчих комісій із правом дорадчого голосу,
уповноваженими представниками кандидатів (зареєстрованих кандидатів).
[6, c. 70] Тобто засуджені фактично не мають змоги користуватися більшістю
своїх виборчих прав, у зв’язку з відсутністю механізму реалізації цих прав.
Окремо варто звернути увагу на злочинність у сфері виборчого процесу в
установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України. За офіційними даними її просто не існує, оскільки за роки участі засуджених до позбавлення
волі у виборах не порушено жодної кримінальної справи за порушення виборчих прав громадян цієї категорії. Хоча фактично із 18 окремих складів злочинів, що утворюють злочини проти виборчих прав громадян передбачених
особливою частиною Кримінального кодексу України (ст. ст. 157-160) більше
половини можуть вчинятися в установах виконання покарань учасниками виборчого процесу.
Тобто вчинятися, як засудженими до позбавлення волі («Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем» – ч. 4 ст. 158 КК; «Викрадення
чи приховування виборчого бюлетеня… незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями» – ч. 5 ст. 158 КК; «Голосування виборцем
більше ніж один раз» – ст. 1581 КК; «Порушення таємниці голосування» – ст.
159 КК, тощо) так і самими представниками адміністрацій установ виконання
покарань, а також членами виборчих комісій, що працюють на таких спеціальних виборчих дільницях («Перешкоджання здійсненню виборчого права або
права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача» – ст. 157 КК; «Фальсифікація
виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування» – ст. 158 КК; «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму» – ст. 1582 КК; «Порушення таємниці голосування» –
ст. 159 КК, тощо).
Відсутність зареєстрованих фактів щодо порушень виборчого законодавства та виборчих прав громадян в установах виконання покарань в Україні, можна розглядати з двох сторін: по-перше, можливо усі етапи та стадії виборчого
процесу в установах виконання покарань проходять без будь-яких суттєвих
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протиправних вчинків і виборчі права зсауджених реалізовуються у повному
обсязі; по-друге, порушення виборчих прав громадян, що перебувають в установах виконання покарань є надзвичайно латентними, що пояснюється режимністю таких установ та прямою залежністю засуджених від адміністрацій
установ виконання покарань.
Як вже зазначалося, реалізувати виборчі права засуджених в Україні у повному обсязі не вдається із об’єктивних причин, особливо це стосується доступу до агітаційних матеріалів, виборчої інформації, відсутності технічних засобів, режимності та закритості установ виконання покарань. У зв’язку з цим,
для такої категорії виборців необхідно збільшити обсяг і доступ до інформації,
що стосується виборчого законодавства та виборчих прав громадян.
Прикладом цього, є проведення 25 та 26 вересня 2012 року, представниками всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» спільно
зі співробітниками Головного управління юстиції в Одеській області трьох
семінарів для засуджених з роз’яснення законодавства про вибори народних
депутатів України (у виправних колоніях №№ 14, 51, 74 м.Одеси). Засуджені
отримали актуальну інформацію щодо існуючої виборчої системи, основних
етапів виборчого процесу, нововведень законодавства, безпосередньо процедури голосування на спеціальній виборчій дільниці.
В ході семінарів засуджені скаржилися на відсутність інформації про учасників виборчого процесу, особливо це стосується депутатів-мажоритарників,
які для засуджених поки залишаються повністю невідомими. З партіями ситуація дещо краща, оскільки засуджені мають доступ до центральних і місцевих
телеканалів. Багато засуджених безпосередньо пов’язували свою виборчу активність з проведенням у 2012 році амністії, фактично заявляючи лозунг «буде
амністія – будуть вибори». Такі настрої пов’язані з тим, що 19 вересня 2012 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону «Про амністію в 2012 році» і незабаром планується його винесення на розгляд народних депутатів. [1]
Завдяки тому, що семінари проходили в тих приміщеннях, де буде безпосередньо відбуватися голосування (клуби, їдальні і бібліотеки), багато типових
ситуацій в день голосування вдалося продемонструвати на практиці. В ході обговорення засуджені отримали також просвітницькі матеріали, які залишилися
в бібліотеках установ виконання покарань для постійного користування. Зазначені заходи відбуваються у більшості установ виконання покарань і відповідно
дають змогу засудженим розумітися у механізмі реалізації своїх виборчих прав
у день голосування, але все ж таки питання кримінальних проступків, пов’язаних з виборчими правами засуджених майже не висвітлюються, особливо це
стосується порушення таємниці голосування та застосування адміністративного ресурсу.
Свідченням вказаного, є майже стовідсоткова явка на дільниці таких виборців, а також досить високий відсоток підтримки засудженими провладних
партій та кандидатів. Це визнають і представники діючої влади, зокрема Представник Президента у Верховній Раді України Юрій Мірошниченко виявив занепокоєння одностайністю голосування на спеціальних дільницях у місцях
позбавлення волі, де на виборах до Верховної Ради України у 2012 році
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зафіксували аномальну явку та одностайну підтримку Партії регіонів, разом з
тим, Мірошниченко відзначив, що ця проблема характерна не лише для цьогорічних виборів, а і для всіх виборчих процесів за часів незалежності України. [12] Прикладом цього є діаметрально-протилежні політичні погляди засуджених на виборах Президента України у 2010 році.
Так за офіційними даними ЦВК України на виборах до Верховної Ради
України у 2012 році явка на спеціальних виборчих дільницях установ виконання покарань та слідчих ізоляторах становила у середньому 91 %, що значно
перевищує загальнодержавний показник.
У зв’язку з цим Президент України звернувся до генерального прокурора з
вимогою «оцінити аномальні явища» в округах та на спеціальних дільницях,
що звичайно є позитивним зрушенням у запобіганні порушенню виборчих
прав засуджених. [12]
Адміністративний вплив в установах покарань може проявлятися по-різному: це і покращене харчування напередодні та удень голосування; розповсюдження пайків від кандидатів (чай, цигарки, цукор тощо), подовжені прогулянки, можливість оформлення документів для процедури амністії. Можливі і
більш радикальні заходи, серед яких: залякування, погіршення умов тримання
під вартою, заміна режиму на більш суворий і таке подібне.
За результатами опитування осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі
в останні два місяці, тільки 22 % зізналися, що на них чинився тиск під час передвиборчої кампанії з боку адміністрації установ та через безпосередньо начальників загонів та старшин, що обираються з числа засуджених та співпрацюють з адміністрацією. [2]
З метою мінімізації протиправного впливу на перебіг голосування та механізм реалізації виборчих прав громадян, що перебувають в установах виконання покарань, на нашу думку, варто вжити наступні заходи:
– забезпечити проведення силами громадських організацій, представниками виборчих комісій, фахівцями з виборчого права просвітницьких заходів
юридичного характеру, що стосуються сфери виборчих правовідносин. Проводити вказані заходи як із засудженими, так із працівниками установ виконання
покарань;
– організувати відвідування, у день голосування, представниками засобів
масової інформації установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, з використанням при цьому аудіо-відео та фото апаратури у дозволених межах;
– запровадити процедуру відеоспостереження за перебігом голосування, з
обмеженим доступом, на спеціальних виборчих дільницях, оскільки відповідно до законодавства система відеоспостереження не встановлюється у
приміщеннях Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, у
приміщеннях закордонних і спеціальних виборчих дільницях;
– надати можливість засудженим безперешкодно повідомляти уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про порушення або обмеження їх
виборчих прав;
– у відповідності до норм Кримінально-виконавчого кодексу та виборчого
законодавства організувати зустрічі кандидатів на виборні посади із засудженими;
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– узгодити спільні плани дій адміністрації установ виконання покарань з
територіальними органами внутрішніх справ та військовими підрозділами у
день проведення виборів на випадок виникнення надзвичайних обставин.
Перелік вказаних заходів, звісно, може доповнюватися відповідно до особливостей тієї чи іншої установи виконання покарання, суспільно-політичних
настроїв засуджених, оперативної обстановки. Застосування цих дій у комплексі значно підвищить захищеність виборчих прав громадян, що перебувають в місцях позбавлення волі та буде серйозною перепоною для вчинення
проступків у сфері виборчого процесу.
Отже, варто підсумувати, що необхідність забезпечення у повному обсязі
виборчих прав засуджених очевидна. Вирішення багатьох проблем, що стосуються охорони виборчих прав засуджених, неможливе без відповідного ставлення до цих питань громадської думки і радикальної активної позиції найширших верств населення. Участь громадян, засуджених до позбавлення волі
набуває особливого значення у сучасних умовах розвитку демократичного
суспільства і є необхідною умовою для забезпечення ефективності виборчих
процедур у державі.
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Подальший демократичний розвиток України, що нерозривно пов’язаний з
удосконаленням форм безпосереднього народовладдя, гарантуванням прав і
свобод людини і громадянина, підвищенням ефективності співпраці між державою і громадянським суспільством (на цей аспект звертає увагу В. Медведчук1), може успішно реалізовуватись лише за умови стабільності та демократизму конституційного ладу. Постаючи складним інститутом, конституційний
лад сучасної України включає у себе різні елементи. Однак, незалежно від способів науково-теоретичної інтерпретації змісту та специфіки цього поняття у
сучасній конституційно-правовій науці2, не викликає сумніву те, що у кожному разі одним з базових його елементів виступатиме інститут виборів, виборче законодавство і гарантії виборчого права. Щодо останніх, то крім усталених

РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого

479

політичних, економічних, ідеологічних та інших гарантій демократичних виборів3, останнім часом дедалі більше уваги надається міжнародно-правовим
гарантіям, які безпосередньо випливають із міжнародних зобов’язань держави, а також із тих зовнішньоінтеграційних пріоритетів, які вона для себе визначила. Тому, визнаючи пріоритетність євроінтеграційного спрямування
зовнішньої політики сучасної України, необхідно визнати і факт посилення
ролі і значення питань удосконалення виборчого законодавства України відповідно до міжнародних (і зокрема – європейських, вимог. Щоправда, не можна
забувати про те, що нині й на рівні чинних міжнародних договорів між країнами СНД також встановлено цілий ряд фундаментальних принципів, які регулюють порядок організації і проведення виборів і сприяють їх демократизації
(як приклад можна навести Конвенцію про стандарти демократичних виборів,
виборчих прав і свобод у державах-учасницях СНД від 7 жовтня 2002 р.).
Актуальність звернення до проблематики міжнародно-правових гарантій
удосконалення виборчого законодавства України зумовлена такими причинами. По-перше, необхідно звернути увагу на те, що конституційний лад сучасної України, який становить певний тип конституційно-правових відносин, зумовлених рівнем розвитку суспільства, держави і права4, за своєю суттю є перехідним. Зазначений характер конституційного ладу зумовлює актуальну потребу в конституційній реформі в Україні, яка наразі є предметом діяльності
Конституційної Асамблеї5. Цілком очевидно, що в ході цієї наукової та безпосередньо правотворчої роботи одним із ключових питань є внесення змін і доповнень до розділу третього Конституції України, що регулює порядок проведення виборів і референдумів як пріоритетних форм безпосередньої демократії. У цьому контексті ключового значення набуває не просто внесення формальних змін на рівні конституційно-правових основ організації і проведення
виборів в Україні, а і їх узгодження з нормами міжнародного права, і зокрема
– з тими вимогами, які наразі напрацьовані у законодавстві ЄС в частині забезпечення проведення вільних, справедливих, чесних і демократичних виборів.
По-друге, як цілком аргументовано доводить М. Ставнійчук, «після набуття
Україною статусу незалежної, демократичної і правової держави, зміцнення її
позицій в Організації Об’єднаних Націй, вступу Української держави до Ради
Європи, Парламентського Союзу, а також інших міжнародних організацій,
приєднання до міжнародно-правових актів у сфері прав людини та впровадження їх норм у внутрішнє законодавство в Україні з’явилася нова, міжнародна форма гарантування виборів»6. З огляду на це, як загальний процес конституційної модернізації в Україні, свідками якого ми є, так і конкретні зміни на
рівні національного виборчого законодавства повинні органічно узгоджуватися з тими фундаментальними правовими цінностями, ідеями, принципами і
нормами, які наразі лежать в основі європейського і міжнародного права. Відомо, що вибори, як «вид установчої влади народу і засіб реалізації державотворчої функції суспільства»7, та виборче право відіграють одну з найважливіших
ролей у забезпеченні демократизму як конституційного ладу (включаючи й таку сферу, як забезпечення прав і свобод людини і громадянина8), так і політичної системи України. Тому актуальна проблема конституційної реформи з не-
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обхідністю підвищує наукову і практичну актуальність питань законотворчої
діяльності, що має на меті удосконалення виборчого законодавства України.
По-третє, необхідно зважати на те, що останні десять років в Україні можна
було спостерігати досить часті зміни виборчого законодавства. Формально це
проявилось як у змінах типу виборчої системи9, так і у постійному правовому
«коригуванні» окремих інститутів виборчого права, які визначали не тільки
порядок організації, а й проведення виборів. Ось чому останніми роками
вітчизняні юристи дедалі частіше висловлюються за необхідність кодифікації
виборчого законодавства. Загалом цей шлях може мати як позитивні, так і негативні наслідки (адже далеко не завжди кодифікація розв’язує ті проблеми,
які вона покликана вирішувати). Втім, поза сумнівом інше: будь-який шлях,
обраний вітчизняним законодавцем, має відповідати чинній європейській та
міжнародній практиці. Крім того, будь-які конкретні зміни самого виборчого
законодавства України (безвідносно до самого факту прийняття чи неприйняття Виборчого кодексу) мають чітко корелювати з тими рекомендаціями, що наразі запропоновані Україні європейськими установами і насамперед – Європейською комісією за демократію через право, більш відомою як Венеціанська комісія.
На сьогодні, відповідно до Конституції України, в Україні проводяться такі
типи виборів: 1) вибори Президента України; 2) вибори народних депутатів
України; 3) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) вибори депутатів сільських, селищних, міських рад; 5) вибори сільських, селищних, міських голів; 6) вибори депутатів районних рад; 7) вибори депутатів
обласних рад; 8) вибори депутатів районних у містах рад (у містах, де утворені
районні у місті ради). При цьому перспективним напрямком удосконалення
нормативної складової реалізації безпосередньої демократії в Україні, з огляду
на міжнародну практику та принцип проведення виборів, є оновлення Конституції України. Зокрема, заслуговує на увагу доктрина оновлення Конституції
України, яка передбачає, що розділ Основного Закону, присвячений конституційним основам безпосередньої реалізації народного суверенітету, вимагає
істотних змін. Відповідний розділ потребує визначення принципів реалізації
народного суверенітету та права громадян України на реалізацію своїх виборчих прав і права на участь у референдумі, обсягу активного і пасивного виборчого права, предмета референдуму, вичерпного кола суб’єктів призначення та
проголошення всеукраїнського референдуму тощо. Водночас загальні принципи виборчого права варто доповнити принципами періодичності проведення
виборів, особистого і одноразового голосування. Доцільним є й розведення в
часі різних видів виборів в Україні.
Разом з тим, уже досить тривалий час в Україні висловлюється думка про
потребу розробки (декілька проектів цього документа вже існують і пройшли
експертну оцінку у Венеціанській комісії) і прийняття Виборчого кодексу. На
думку багатьох провідних вітчизняних юристів, прийняття Виборчого кодексу
дозволить впорядкувати чинні законодавчі акти, що регулюють виборчий процес, усунути неузгодженості й протиріччя між ними, а найголовніше – створить умови для проведення прозорих та демократичних виборів в Україні. Та-
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ким чином, прийняття Виборчого кодексу дозволить: посилити відповідальність партій та депутатів перед виборцями; якісно покращити склад представницьких органів влади; зменшити рівень політичної корупції, знявши обмеження на максимальний розмір виборчих фондів кандидатів, партій (блоків) на
виборах; усунути авторитарний стиль керівництва партіями. В результаті,
прийняття Виборчого кодексу може дати такі позитивні наслідки: забезпечити
ширше представництво регіональних еліт у складі Верховної Ради України, а
також прозорість у формуванні виборчих списків партій, місцевих партійних
організації, їх блоків; створити умови, що сприятимуть обранню ефективної
влади, якій небайдужі проблеми регіонів України, в тому числі шляхом
прив’язки виборчих програм не лише до загальнодержавних, а й до регіональних проблем; усунути суперечності між діючими законами з питань виборів;
уніфікувати термінологію, що застосовується у виборчих процесах; встановити прозорі правила ведення передвиборчої агітації; обирати тих кандидатів, які
користуються реальною підтримкою більшості виборців у окрузі; підвищити
авторитет державних інститутів влади у цілому; забезпечити сталий розвиток
країни; підвищити політичну активність громадян та політичну культуру в
країні.
Дійсно, важко сперечатися з тим, що розвиток виборчого законодавства України протягом останніх кількох років відбувався у напрямі його уніфікації,
зближення правового регулювання різних виборів, передбачених Конституцією України. Потреба такого розвитку викликана насамперед єдиною природою інституту виборів, близькістю чи навіть спільністю багатьох виборчих
процедур для різних виборчих процесів (територіальна організація виборів,
складання й уточнення списків виборців, формування виборчих комісій, підготовка і проведення голосування, процедури підрахунку голосів та встановлення результатів виборів). Практика прийняття різних законодавчих актів, кожен
з яких регулює окремий тип виборів (зокрема загальнодержавних), неминуче
призводить до відмінностей у регулюванні подібних або й ідентичних виборчих відносин, що викликає труднощі й непорозуміння у виборців, кандидатів
та суб’єктів їх висування, організаторів виборів. У зв’язку з цим актуальним
черговим етапом у напрямі взаємного узгодження виборчого законодавства
стає його кодифікація. Необхідність розробки і прийняття кодифікованого
законодавчого акта, який з єдиних позицій забезпечував би нормативне регулювання виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих
виборів, стала загальновизнаною. На необхідність цього кроку неодноразово
звертали увагу також міжнародні інституції – Венеціанська комісія, Бюро з
демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Водночас слід зазначити, що
міжнародно-правові гарантії удосконалення виборчого законодавства України
вимагають не лише кодифікації чинного нормативного матеріалу, а й істотної
новелізації низки інститутів виборчого законодавства. У першу чергу це
стосується виборчих систем, які застосовуються на виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів міських рад, міських голів, а особливо – районних та обласних рад,
оскільки чинна виборча система не відповідає їх конституційному статусові як
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виразників спільних інтересів територіальних громад відповідно району та
області.
Хоча, ставлячи питання про удосконалення та розвиток виборчого законодавства (у тому числі й у випадку, якщо цей процес відбуватиметься шляхом
кодифікації, як це пропонують робити європейські та багато хто з вітчизняних
експертів), слід мати на увазі те, що нині однією з найважливіших гарантій демократичних виборів є встановлення чіткої юридичної відповідальності за порушення виборчого законодавства. Зважаючи на складність та багатоступеневість виборчого процесу, на велику кількість суб’єктів виборчого процесу та
широкий спектр можливих порушень норм чинного законодавства про вибори
в Україні, цілком зрозумілим є й факт існування різних видів відповідальності
за порушення виборчого законодавства. В основу виділення тих чи тих видів
відповідальності за порушення виборчого законодавства може бути покладено
різні критерії. Так, за формою ре алізації відповідальності виділяють
відповідальність, яка здійснюється в судовому, адміністративному та іншому
порядку. В інших випадках види відповідальності за порушення виборчого законодавства класифікуються залежно від державних органів, які її встановлюють. Однак найширше і найчастіше застосовуваною класифікаційною моделлю визначення видів відповідальності за порушення виборчого законодавства
є така, в основі якої лежить критерій того, норми якої галузі права є порушеними. Інакше кажучи, йдеться про те, з яким саме видом правопорушення ми
маємо справу у кожному конкретному випадку. Відповідно до цього критерію
виділяють: конституційно-правову відповідальність за порушення виборчого
законодавства, кримінально-правову, цивільно-правову, адміністративно-правову, дисциплінарно-правову і міжнародно-правову. Як правило, останньому
видові юридичної відповідальності надається другорядна роль. Однак, з огляду на об’єктивні процеси міжнародної інтеграції, слід визнати, що такий
підхід потребує радикального переосмислення. Справді, право на вільні вибори нині включене до числа європейських стандартів прав і свобод людини і
громадянина, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколами до неї10. Тому одним з визначальних напрямів удосконалення виборчого законодавства України в аспекті її міжнародної інтеграції є, безумовно, оптимізація та підвищення ефективності інституту
відповідальності за порушення законодавства про вибори і референдуми в
Україні.
Разом з тим, говорячи про удосконалення виборчого законодавства, не
можна оминути увагою таку важливу міжнародно-правову гарантію демократизму виборів, як діяльність міжнародних спостерігачів. Сьогодні цей інститут
закріплено у чинному виборчому законодавстві. Тому у разі його подальшої
кодифікації доцільно чітко передбачити, що офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право: 1) бути присутнім на
зустрічах кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях
виборчих комісій; 2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засідан-

РОЗДІЛ 10 • Трибуна молодого вченого

483

нях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних (територіальних) виборчих комісій при встановленні підсумків голосування, не заважаючи членам виборчих комісій фізично; 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
5) публічно висловлювати свої зауваження та рекомендації щодо організації
проведення виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням
міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України; 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації
своєї діяльності в межах повноважень, передбачених законом.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо сформулювати висновки. По-перше, за роки незалежності виборче законодавство України
надто часто змінювалося, іноді тільки за кілька місяців до виборів. Нерідко
такі зміни створювали ситуацію, коли положення різних законів, що регулювали виборчий процес, суперечили одне одному. Це серйозно підривало
стабільність виборчого законодавства і, як наслідок, довіру виборців до виборів. З цього погляду процес кодифікації виборчого законодавства України
може сприяти стабільності виборчого законодавства згідно з рекомендаціями
Кодексу належної практики у виборчих справах. Водночас кодифікація є надзвичайно ефективним інструментом вдосконалення законодавства, а чинне виборче законодавство України об’єктивно може бути кодифіковане з огляду на
значну кількість тотожних і споріднених норм. По-друге, слід пам’ятати, що
внаслідок уніфікації та упорядкування нормативного масиву, що піддається кодифікації, загальна кількість правових норм, які діють у відповідній галузі, повинна зменшуватись. Таким чином, у разі продовження руху у напрямі кодифікації виборчого законодавства України, слід враховувати цю загальну вимогу, а не йти шляхом збільшення кількості регулятивних норм. По-третє, в
ході подальшого удосконалення виборчого законодавства України в аспекті забезпечення міжнародно-правових гарантій виборчих прав громадян, слід
пам’ятати про те, що цей процес повинен включати у себе дві важливі складові: а) імплементація міжнародно визнаних норм і принципів виборчого права, які визначають універсальні стандарти демократичних виборів і референдумів, а також їх чітке закріплення на рівні чинного законодавства України
(у разі прийняття Виборчого кодексу ці норми слід включити до нього);
б) юридичне забезпечення функціонування тих інститутів, які дозволяють
міжнародній спільноті не тільки спостерігати за виборчим процесом, а й
оцінювати його з погляду відповідності міжнародних стандартів чесних і справедливих виборів. У цьому контексті подальшого удосконалення вимагає правове регулювання статусу міжнародних спостерігачів, а також забезпечення
безперешкодної діяльності ЗМІ з метою реалізації принципу прозорості виборів.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ОПІКУВАННЯ
МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ОПІКУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1918 РОЦІ
У статті розглядаються проблеми адміністративно-правової діяльності департаменту державного опікування Міністерства народного здоров’я та опікування Української Держави у 1918 р., дається характеристика структури та завдань департаменту, який складався з п’яти відділів і канцелярії, аналізуються розроблені департаментом «Положення про місцеві органи державного опікування», розкривається зміст
наради представників місцевого самоврядування у справах державного опікування та
програми спеціальної допомоги з боку департаменту дітям, інвалідам війни, колишнім
полоненим.
Ключові слова: департамент, опікування, місцеве самоврядування, «Положення»,
наради, допомога.
Лебедев Д. В. Административно-правовая деятельность департамента государственной опеки Министерства народного здоровья и попечительства Украинского
государства в 1918 году
В статье рассматриваются проблемы административно-правовой деятельности
департамента государственной опеки Министерства народного здоровья и попечительства Украинской Державы в 1918 г., дается характеристика структуры и задач
департамента, который состоял из пяти отделов и канцелярии, анализируются разработанные департаментом Положения о местных органах государственной опеки,
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раскрывается содержание совещания представителей местного самоуправления по
делам государственной опеки и программы специальной помощи со стороны департамента детям, инвалидам войны, бывшим пленным.
Ключевые слова: департамент, опека, местное самоуправление, «Положение», совещания, помощь.
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.

Останнім часом збільшилась кількість публікацій, присвячених проблемі
організації охорони здоров’я і опікування населення України часів визвольної
боротьби 1917–1921 рр., зокрема періоду правління гетьмана П. Скоропадського. До них належать праці Я. Ф. Радиша, С. М. Коника, О. М. Ціборовського, Л. М. Жванко, С. Г. Поляруш та ін. У цих дослідженнях розкриваються
різні аспекти становлення та форми організації охорони здоров’я та опікування часів Гетьманату.
В останні два десятиліття для науковців почали відкриватися архівні фонди, які раніше були для них недоступні. В цих фондах перебуває велика
кількість матеріалів, що відображають правові та політичні процеси державної
політики у галузі охорони здоров’я та опікування. Проте ще недостатньо
висвітлені проблеми діяльності у цей період Міністерства народного здоров’я
та опікування, зокрема робота департаменту державного опікування цього
міністерства.
Тому дана стаття має на меті показати один з аспектів правової політики у
галузі соціального захисту населення України в період правління гетьмана
П. Скоропадського.
До революції 1917 р. справа опікування населення України перебувала у
віданні загальноросійських благодійних відомств Російської імперії. Але через
революційні події зв’язки центру та периферії розірвалися, і соціальний захист
населення у галузі опікування людьми, що його потребували, залишився без
засобів підтримки [3, 105].
Архівні матеріали Міністерства народного здоров’я і опікування (далі –
МНЗтаО), що зберігаються у Центральному архіві вищих органів влади та
управління України, свідчать про спроби державних органів взяти до своєї
компетенції соціальний захист населення.
За період правління П. Скоропадського в Україні система державних органів соціального захисту населення перебувала на стадії формування.
Першим законодавчим актом у цій справі була затверджена 25 травня
1918 р. постанова Ради Міністрів про переведення до складу МНЗтаО Депар-
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таменту державного опікування, який був сформований у січні 1918 р. при
Міністерстві внутрішніх справ Української Народної Республіки [7, 43]. Директором департаменту Міністр НЗтаО В. Любинський призначив Ю. Вітте.
Департамент поділявся на 5 відділів і канцелярію:
1) Відділ у справах опікування покалічених вояків (начальник –
Н. Є. Ліберман).
Відділ відав справами допомоги покаліченим воякам, а саме: постачання їх
протезами, опікування божевільних, сліпих, глухонімих та вояків, що потребують звичайного догляду, справами загальної освіти покалічених вояків і професійного їх навчання, організацією трудової допомоги, наданням покаліченим воякам юридичних консультацій.
2) Відділ у справах опікування дітей (начальник – В. П. Герасимович)
забезпечував право на допомогу кожної дитини, що потребує громадської допомоги. Перехід від факультативної системи опікування до системи державного обов’язкового опікування відділ передбачав проводити поступово, шляхом
зосередження догляду і керівництва всією справою опікування в центрі – у департаменті державного опікування і Головній Раді державного опікування. На
місцях опікуватись дітьми мало місцеве самоврядування за допомогою рад
опікування і дільничних попечительств.
Відділ розв’язував такі завдання: 1) розробка законів: а) про охорону материнства, б) про охорону дитинства, в) про опікування покинутими дітьми,
г) про догляд за дітьми, що віддані на виховання, д) про боротьбу з дитячою
смертністю, е) про боротьбу з дитячою злочинністю та опікування моральнодефективними дітьми, ж) про права дітей позашлюбних і шлюбних, з) про
опікування дітьми фізично-дефективними, і) про допомогу хронічно хворим
дітям; 2) створення мережі установ безпосередньої допомоги, тобто захистів,
хліборобських притулків і колоній, ясел-притулків, санаторіїв, патронажів і
т. ін.; 3) охорона материнства й дитинства, родильних притулків, захист для
вагітних, для матерів, бюро праці для матерів, каси взаємодопомоги, кас страхування материнства; 4) підготовка діячів-фахівців з опіки дітей, зокрема з боротьби із дитячою смертністю і охорони материнства та дитинства, курси для
лікарів, фельдшерів, сестер-жалібниць, акушерок і сиділок, проведення з’їздів,
публічних лекцій, виставок, створення музеїв, видання підручників, листків,
популярних журналів і т. д. Відділ не брав на себе безпосереднє завідування
численними установами опікування, окрім установ у центрі, що мали загальнодержавне значення і особливе завдання.
3) Відділ у справах опікування дорослих (начальник – О. І. Очеповський)
відав справами опікування нездатними до праці, а саме: каліками, хронічно
хворими і подібними їм, а також організацією трудової допомоги працездатним, та опікувався справами примусової роботи для людей, які ухиляються від
праці.
4) Відділ у справах приватної благодійності відав справами догляду за
інституціями приватної благодійності, розглядав їх звітність, затверджував у
окремих випадках статути благодійних інституцій, розробляв зразкові статути,
інструкції.
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5) Відділ звітності відав збором відомостей про стан державного опікування та приватної благодійності, систематизував їх та оголошував для загального відома, виробляв зразки звітності.
Канцелярія відала справами про особовий склад департаменту, в окремих
випадках – і про місцеві інституції по господарчій, рахівничій, пенсійній та
архівній частинах, керувала книгозбірнею департаменту, а також виконувала
роботу, яка не була віднесена до інших відділів департаменту, або справи, що
мають загальне для всього департаменту значення. На інспекторів та урядовців особливих доручень при департаменті покладався періодичний огляд
інституцій державного опікування та приватної благодійності, а в окремих випадках – і ревізія їх на підставі інструкцій, ухвалених Радою і затверджених
міністром народного здоров’я та опікування [1, 149–150].
Справа соціального захисту населення на місцях координувалась губернськими відділами громадської опіки. Департаментом державного опікування
МНЗтаО було розроблене Положення про місцеві органи державного опікування. Основними пунктами цього Положення були:
1. Органами державного опікування на місцях є міські, земські самоврядування, які здійснюють свою діяльність за допомогою губернських і повітових
рад державного опікування, а також дільничних і волосних попечительств про
громадян, що потребують громадської допомоги.
2. На обов’язки зазначених самоврядувань покладаються загальний догляд,
керівництво і узгодження діяльності всіх інституцій та установ державної, громадської і приватно-благодійної допомоги тим громадянам, які її потребують.
3. У своїй діяльності самоврядування керуються як існуючими законоположеннями, так і принциповими вказівками і постановами Головної Ради державного опікування, що вступили у законну силу [8, 16].
Поряд з ними у справі соціального захисту населення діяли й інші громадські установи, зокрема такі, як дільничні попечительства. Для них також
було розроблене окреме Положення, в якому передбачалося:
1. Безпосереднє здійснення допомоги потребуючим її на місцях довіряється місцевим сільським, волосним і міським дільничним попечительствам.
2. Дільничні попечительства встановлюються повітовими і міськими радами опікування.
3. У повітах попечительства перебувають при волосних, селищних самоврядуваннях і здійснюють свою діяльність у межах відповідних районів; у
містах межі діяльності попечительств вирішуються міською думою.
4. Попечительства складаються з осіб чоловічої і жіночої статі, не молодше
18 років та представників установ і професійних спілок, які допомагають справі опікування і допомоги тим, хто її потребує, чи то грошовими внесками, чи
особистою працею. Члени попечительств приймаються радою попечительства.
5. Загальні збори попечительства обирають зі свого складу раду в особі голови, його товариша, секретаря і членів у кількості, визначеній радою. До ради попечительства входять по одній особі обрані земськими зборами і міською
думою. Загальні збори попечительства обирають зі свого складу ревізійну
комісію на трирічний термін.

488

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

6. Основними напрямками діяльності попечительства були:
а) безпосереднє керування довіреним йому земством або міськими установами;
б) догляд за всіма установами опікування у районі;
в) вишукування коштів на потреби опікування;
г) збирання відомостей про осіб, які підлягають державному опікуванню,
для реєстрації таких у відповідних управах;
д) видання допомоги тим, хто її потребує, і догляд за ними;
е) інші засоби допомоги потребуючим [9, 23].
Для з’ясування становища установ соціального захисту населення у губерніях та налагодження їх планомірної діяльності департамент державного
опікування направляв на місця своїх інспекторів. Цю місію виконували, головним чином, лікарі для доручень, які працювали при міністерстві.
Щодо організації соціальної політики на місцях, то можна припустити, що
вона була організована за зразком Харківської міської ради громадського
піклування. Вона мала на меті об’єднання і погодження діяльності різних
спільнот і установ піклування, а також надання допомоги особам, що потребують громадської підтримки, та вирішення питань громадського піклування.
Місцевими органами, через які здійснювалася допомога інвалідам, були
земські і міські інституції, які провадили свої заходи через департамент державного опікування, а саме: міські, губернські, повітові і волосні комітети допомоги військово-скаліченим, до складу яких входили представники міських і
земських самоврядувань, а також представники місцевих спілок військовоскалічених [4, 25].
19 травня 1918 р. у «Робітничий газеті» директор департаменту Ю. Вітте
обґрунтував принципові засади системи соціального захисту населення Української Держави. Він писав: «Серед багато зіркових завдань, що належать до
розв’язання при будівництві Української Держави, одне з головних місць має
зайняти питання про організацію державної опіки осіб, які потребують догляду держави, і це тим більше, що держава залучила до своєї програми турботу
про добробут працюючих верств. Росія знала до останнього часу тільки опікування випадкове, факультативне, що здійснювалося, головним чином, за
поміччю різних організацій, не пов’язаних між собою. Державне опікування,
– підкреслював він, – має бути обов’язковим, з чітко визначеними категоріями
осіб державної підтримки, дієвою вертикаллю спеціальних органів опіки з
відповідним асигнуванням з державних і місцевих бюджетів. МНЗтаО буде намагатися хоч би поволі затвердити гармонічну систему опікування, на зразок
існуючих у європейських державах, і буде охоплювати нові прошарки населення» [5, 2].
При департаменті опікування МНЗтаО 16–17 липня 1918 р. відбулася нарада представників місцевих самоврядувань у справах державного опікування.
На ній були присутні і представники лікарсько-санітарних рад, комітетів допомоги військово-скалічених, відділів громадської опіки покинутих дітей.
Нарада детально розглянула складений департаментом державного опікування проект статутів Головної Ради і місцевих органів опікування та зробила
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потрібні зміни і доповнення. Учасники наради обговорили широке коло питань соціального захисту населення – умови організації курсів для підготовки
фахівців опікування, визнання міських і земських самоврядувань тимчасовими виконавцями державної політики у сфері соціального захисту, умови існування військово-скалічених. Важливим моментом у роботі наради стало прийняття Програми діяльності департаменту державного опікування – основного
документа, який у найповнішому вигляді розкривав не лише принципи, а й механізми реалізації соціального захисту населення [6, 327].
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з комітетами скалічених вояків розробили програму спеціальної допомоги інвалідам
війни та колишнім полоненим. За рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів вони отримували медичну та санаторну допомогу. Вже 13 червня 1918 р. з цією метою Рада Міністрів асигнувала МНЗтаО 2 млн. крб. Державна підтримка дала можливість вже на осінь 1918 р. забронювати у медичних закладах України 20 тис. ліжок для лікування колишніх військовополонених, організувати масове виробництво протезів для інвалідів війни у Харкові,
Києві, Полтаві, Катеринославі та інших містах. У багатьох населених пунктах
України розпочали роботу різнофахові курси та майстерні для інвалідів. Для
військових, які продовжували залишатися в полоні, була організована закупівля продовольства та предметів першої необхідності – уряд виділив для
цього 1 млн. крб. Таким чином, Українська Держава не залишилася байдужою
до долі біженців та військовополонених [2, 15].
В Українській Державі робилися спроби вирішення питання соціального
захисту дітей. Так, законом від 1 вересня 1918 р. у розпорядження МНЗтаО
асигновано 480 000 крб. на допомогу інституціям, що відали опікою над
дітьми та охороною материнства і дитинства.
За час правління П. Скоропадського в Україні існували дві форми опікування дітей – утримання дітей у притулках та патронаж, коли окремі громадяни
брали дітей на утримання у свої сім’ї. Але через відсутність матеріальної
допомоги траплялися випадки повернення дітей до губернських земських управ [10, 25].
Притулкова форма опіки дітей також перебувала у дуже тяжких умовах.
Відсутність належного фінансування як з боку держави, так і з боку місцевих
земських органів призвела до закриття ряду закладів. Відчувався гострий брак
кваліфікованих спеціалістів, які через невиплату заробітної платні залишали
свої робочі місця [3, 109].
Таким чином, процес становлення державних органів соціального захисту
населення в Українській Державі розвивався під впливом тих самих факторів
(як позитивних, так і негативних), що й процес становлення державних органів загалом.
Вперше в Україні соціальний захист населення було піднято до рівня державної політики. Департамент державного опікування виробив підвалини
діяльності у цій сфері, які знайшли відображення у його Програмі, затвердженій нарадою 16–17 липня 1918 р.
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Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві,
здобувач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

ПОРЯДОК РОЗ’ЯСНЕННЯ СВІДКУ ПРАВА
НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ АДВОКАТА
Розглядається питання порядку роз’яснення надання адвокатом правової допомоги
свідку у кримінальному провадженні. Проведено системний аналіз чинного законодавства України та зарубіжних країн, що регулює порядок роз’яснення свідку права на отримання правової допомоги адвоката. Визначено наявні особливості правового регулювання й обґрунтовано пропозиції до чинного законодавства.
Ключові слова: адвокат; свідок; правова допомога; допит, кримінальне провадження.
Панчук О. В. Порядок разъяснения свидетелю права на правовую помощь адвоката.
Рассматривается вопрос о порядке разъяснения предоставления адвокатом правовой помощи свидетелю в уголовном производстве. Проведен системный анализ действующего законодательства Украины и зарубежных стран, регулирующего порядок
разъяснения свидетелю права на получение правовой помощи адвоката. Определены
имеющиеся особенности правового регулирования и обоснованы предложения с действующему законодательству.
Ключевые слова: адвокат; свидетель; правовая помощь; допрос, уголовное производство.
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 набранням чинності 20 листопада 2012 року новим Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК) кардинально змінився характер
кримінального провадження. Однак у чинному кримінальному процесуальному законодавстві існує нагальна необхідність у порядку регламентації роз’яснення свідку права на отримання правової допомоги від адвоката.
Окремі питання надання адвокатом правової допомоги свідку вже розглядалась у працях таких українських науковців, як О. Белькова, І. Гловюк,
О. Дроздов, О. Карпов, Т. Корчева, М. Никоненко, В. Пожар, Ю. Почтовик,
В. Савченко, В. Самолюк, Ю. Терещенко, Н. Титова, Л. Томенко, В. Щерба та
ін. та зарубіжних науковців, як В. Семенцов, Б. Бургер, К. Мухудінова, Д. Курочкін та ін.
Мета даної статті полягає у розгляді питання про регламентацію у новому
КПК порядку роз’яснення свідку права на користування правовою допомогою
адвоката.
Згідно з ч.1 ст.65 КПК, свідком є фізична особа, якій відомі або можуть
бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального
провадження, і яка викликана для давання показань. Права свідка визначені у
ч. 1 ст. 66 цього Кодексу. У п. 2 даної норми вказано, що свідок має право користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями ст. 50 КПК [1].
В свою чергу зі змісту ч. 3 ст. 224 КПК випливає, що слідчий повинен
роз’яснити свідку його права перед початком допиту. Отже, складається ситуація, що лише перед допитом свідок дізнається про своє право на отримання
правової допомоги адвоката.
При цьому виникає запитання, що має робити слідчий, якщо свідок висловить бажання скористатися цим правом?
Тоді напрошується відповідь, що слідчий має відкласти допит, узгодивши
зі свідком час, коли останній зможе прибути на допит з адвокатом. Проте дане
питання у КПК не врегульоване. Саме в цьому полягає актуальність теми
дослідження.
На нашу думку, у діючому КПК потрібно визначити порядок роз’яснення
свідку права на отримання правової допомоги адвоката. Крім цього, варто зазначити, що під час дії КПК 1960 року вже зверталась увага на необхідність
врегулювання процедури роз’яснення свідку такого права. Так, Н. Титова
висловила пропозицію, що з «…метою надання особі можливості реально скористатися своїм правом на правову допомогу, необхідно ввести до чинного
КПК України норму, яка б регламентувала роз’яснення в повістці права на правову допомогу»[2, с.361].
Порядок здійснення виклику визначений у ст. 135 КПК. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки
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про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним
зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Як з’ясовується, саме у цих офіційних письмових документах уповноваженій особі, а саме слідчому, прокурору, слідчому судді, суду слід роз’яснювати свідку його право на правову допомогу адвоката.
Найпоширенішим способом виклику є повістка, яка являє собою процесуальний документ з письмовим повідомленням про виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, яке адресується конкретному учаснику кримінального провадження і в якому міститься звернення до свідка з вимогою прибути у визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду для дачі показань або для участі у проведенні інших слідчих дій.
Зміст повістки про виклик регламентується ст. 137 чинного КПК, в якій повинно бути зазначено: 1) прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого
судді, судді, який здійснює виклик; 2) найменування та адреса суду або іншої
установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів
зв’язку; 3) ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса; 4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється
виклик; 5) процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; 6) час,
день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; 7) процесуальна дія (дії),
для участі в якій викликається особа; 8) наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень, в тому числі і можливість застосування приводу; 9) передбачені цим Кодексом поважні причини, через які
особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь
повідомити про можливість з’явлення;10) підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, який здійснив виклик.
Вважаємо за доцільне доповнити ст. 137 КПК окремим пунктом, у якому
слід вказати, що у повістці про виклик свідка повинно бути роз’яснено його
право з’явитись на допит або для участі у проведенні інших процесуальних дій
з обраним за власним бажанням адвокатом. Якщо виклик здійснюється по телефону або телеграмою, що передбачено ст. 135 цього Кодексу, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд також повинен роз’яснити свідку зазначене право.
При розгляді даного питання варто звернути увагу на кримінально-процесуальне законодавство інших країн. Так наприклад, у КПК Російської Федерації також не визначено процедуру роз’яснення свідку права з’явитись на допит з адвокатом. Тому деякі російські науковці пропонують врегулювати вищевказане питання.
Так, В. Семенцов, Б. Бургер висловили пропозицію доповнити ч. 1 ст. 188
КПК Російської Федерації положенням такого змісту: «У повістці свідку також
вказується його право запросити адвоката у відповідності з п. 6 ч. 4 ст. 56
цього Кодексу»[3, с.103].
К. Мухудінова вважає за необхідне передбачити роз’яснення свідку права
з’явитися на допит з адвокатом безпосередньо у повістці про виклик на допит.
Нею було запропоновано внести зміни у Додаток 54 «Повістка про виклик на
допит» ст. 476 КПК Російської Федерації, який включив до бланку повістки
про виклик як свідка наступне положення: «У відповідності з п. 6 ч. 4 ст. 56
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КПК свідок вправі з’явитися на допит з адвокатом, запрошеним для надання
кваліфікованої юридичної допомоги»[4, с.23-24].
Слід розглянути інший можливий варіант роз’яснення права свідку з’явитись на допит із адвокатом. При аналізі ч. 6 ст. 135 КПК з’ясовано, що
працівник правоохоронного органу, слідчий, прокурор може особисто вручити
свідку повістку про виклик, однак, при цьому свідку має бути роз’яснено право з’явитись на допит з адвокатом, що необхідно скласти відповідний протокол. Саме наявність такого протоколу у матеріалах кримінального провадження буде гарантією слідчого від можливих безпідставних звинувачень свідка у
тому, що він не роз’яснив йому своєчасно право на правову допомогу адвоката.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доповнити ст.135 КПК нормою,
яка б містила положення про те, що при особистому врученні свідку працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором свідку повістки, йому повинно бути роз’яснене право з’явитись з адвокатом на допит або для участі у
іншій процесуальній дії, що має бути зафіксовано у відповідному протоколі.
З метою належного та своєчасного проведення допиту слідчий повинен заздалегідь спланувати виклик свідка з таким розрахунком, щоб у нього був достатній час на вільний вибір адвоката, укладання угоди про надання правової
допомоги та явку на допит. Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК свідок повинен отримати повістку про виклик або бути повідомленим про нього іншим шляхом
не пізніше ніж за три дні до дня, коли він зобов’язаний прибути за викликом.
Зазначений вище порядок роз’яснення свідку права на правову допомогу
адвоката є можливим, якщо він викликається на допит. Проте іноді трапляються випадки, коли свідка необхідно допитати негайно, коли він з’явився до
слідчого без виклику. Згідно ч. 1 ст. 224 КПК слідчий може допитати свідка за
місцем його проживання, роботи, лікування. Враховуючи такі ситуації, у чинному кримінальному процесуальному законодавстві доцільно визначити, яким
чином у таких випадках слідчий зобов’язаний забезпечити право свідка на отримання правової допомоги адвоката.
Варто зауважити, що під час дії КПК 1960 року у юридичній літературі вже
зверталась увага на необхідність вирішення вказаного питання. Так, на думку
В. Щерби, якщо виклик свідка на допит не проводився, слідчий перед проведенням допиту повинен роз’яснити свідку, що він має право на отримання правової допомоги від адвоката під час допиту чи проведення інших слідчих дій
за його участю. Про роз’яснення такого права слідчий має скласти протокол.
Коли свідок відмовляється від адвоката, слідчий проводить допит. Якщо свідок
бажає запросити адвоката для участі у допиті, його проведення слід відкласти
на визначений між слідчим та свідком час, але не більше ніж на один день.
Такий строк необхідний для того, щоб у свідка був час для звернення до адвоката, укладення з ним угоди про надання правової допомоги та явки для участі
у проведення цієї слідчої дії [5, с. 124]. Загалом висловлена пропозиція нами
поділяється.
Здійснивши аналіз даного положення можна дійти висновку, що якщо
слідчий не роз’яснив свідку право з’явитися на допит з обраним за власним
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бажанням адвокатом та провів допит, то показання, отримані від свідка, повинні визнаватися недопустимим доказом. Такі висновки випливають зі змісту
ч. 1 ст. 87 КПК. Так, у ч. 1 цієї статті зазначено, що недопустимими є докази,
отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України. Право свідка на отримання правової
допомоги гарантовано ч. 1 ст. 59 Конституції України, п. 2 ч.1 ст. 66 КПК.
Отже, якщо слідчий не роз’яснив свідку дане право та провів допит, отримані
показання повинні визнаватися недопустимими. Крім того, прокурор має
відреагувати на таке порушення закону встановленими законом засобами.
На нашу думку, ст. 224 чинного КПК також доцільно доповнити положенням про порядок забезпечення права свідка на отримання правової допомоги
адвоката, якщо свідок з’явився на допит без виклику або слідчий прийняв
рішення допитати його за місцем перебування.
У п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК вказано, що повноваження адвоката щодо надання
правової допомоги свідку мають підтверджуватися згідно з положеннями
ст. 50 КПК. Зі змісту даної статті випливає, що такі повноваження повинні
підтверджуватися: 1) свідоцтвом про право на заняття адвокатською
діяльністю; 2) ордером, договором із адвокатом.
Проте не можна погодитись з положенням п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК, що повноваження адвоката на надання правової допомоги свідку повинні підтверджуватися договором. Як з’ясовується, така вимога суперечить ст. 22 Закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» стосовно дотримання адвокатської
таємниці[6]. Тому вважаємо, що адвокату достатньо лише пред’явити слідчому, прокурору, слідчому судді та суду ордер для підтвердження своїх повноважень щодо надання свідку правової допомоги під час проведення допиту та
інших процесуальних дій.
На нашу думку, недоліком у чинному КПК, є те, що у ньому не визначені
права адвоката свідка. У п. 2 ч. 1 ст. 66 цього Кодексу йдеться про те, що під
час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій свідок
має право користуватися правовою допомогою адвоката, проте у чому така допомога може полягати законодавцем не роз’яснено.
У даному випадку варто звернутися до кримінально-процесуального законодавства інших країн. Наприклад, ч. 5 ст. 189 КПК Російської Федерації регламентує, що якщо свідок з’явився на допит з адвокатом, який запрошений
ним для надання юридичної допомоги, то адвокат користується правами, передбаченими ч. 2 ст. 53 цього Кодексу. Тобто, зі змісту даної норми можна
дійти висновку, що адвокат має право давати свідку у присутності слідчого короткі консультації, ставити з дозволу слідчого запитання свідку, робити письмові зауваження з приводу правильності та повноти записів у протоколі
слідчої дії. Слідчий може відвести запитання адвоката, але зобов’язаний занести відведені запитання до протоколу [7].
У ст. 92 КПК Республіки Молдова зазначено, що адвокат свідка має право:
1) знати, по якій кримінальній справі викликаний свідок; 2) бути присутнім
протягом усього часу провадження слідчої дії за участю свідка; 3) заявляти
відвід перекладачу; 4) подавати заяви; 5) роз’яснювати свідку його права та
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звертати увагу особи, яка провадить слідчу дію, на порушення ним закону;
6) з дозволу органу кримінального переслідування звертатися до свідка з питаннями, зауваженнями та настановами; 7) заперечувати проти дій органу
кримінального переслідування та вимагати внесення своїх заперечень у
відповідний протокол; 8) ознайомлюватися з протоколами слідчих дій, які проведені за участю свідка, та вимагати внесення до них доповнень і зауважень[8].
Крім цього у КПК України 1960 року дане питання також було регламентовано, однак адвокат свідка мав статус захисника і його права були чітко визначені. Так, відповідно до ст.ст. 48 та 167 КПК, у разі участі захисника, запрошеного свідком для надання йому правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій з його участю, захисник мав право: бути присутнім під
час їх проведення; надавати в присутності слідчого консультації свідку, якщо
фактичні обставини у справі можуть бути використані для кримінального переслідування особисто самого свідка або членів його сім’ї чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до протоколу для уточнення і доповнення його відповідей; заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку проведення ним допиту чи інших слідчих
дій з посиланням на норму закону, яка порушується, що підлягає занесенню до
відповідного протоколу; оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому
цим Кодексом, у разі якщо з характеру і змісту питань випливає, що свідок має
допитуватися як підозрюваний.
Тому, на нашу думку, діючий КПК також необхідно доповнити нормою, яка
б закріплювала права адвоката свідка, а саме: знати, у якому кримінальному
провадженні викликаний свідок; бути присутнім протягом усього часу провадження допиту чи іншої процесуальної дії за участю свідка; заявляти відвід перекладачу; роз’яснювати свідку його права та звертати увагу слідчого на порушення закону; у присутності слідчого надавати короткі консультації свідку;
ставити з дозволу слідчого запитання свідку; заперечувати проти незаконних
дій слідчого та вимагати внесення заперечень у протокол; ознайомлюватися з
протоколами процесуальних дій, які проведені за участю свідка; оскаржувати
дії слідчого прокурору.
Крім цього необхідно звернути у вагу на те, що у КПК не визначений порядок допуску адвоката до участі у допиті свідка, інших процесуальних діях,
тому пропонуємо доповнити цей Кодекс нормою, яка б регулювала такий допуск із зазначенням того, що слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий
суддя, суд – ухвалу. Однак, перед прийняттям такого рішення необхідно переконатися у тому, що відсутні обставини, які виключають участь адвоката свідка у кримінальному провадженні, проте вони у КПК не визначені. Стаття 78
цього КПК визначає лише обставини для відводу захисника та представника.
Тому вважаємо, що КПК було б доцільно доповнити статтею «Обставини,
що виключають участь адвоката свідка у кримінальному провадженні», де варто зазначити, що адвокат не може надавати правову допомогу свідку при наявності обставин, передбачених ст. 78 КПК. Крім цього, у запропонованій статті
доцільно вказати, що один і той же адвокат у кримінальному провадженні не
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може надавати правову допомогу двом і більше свідкам, а також надавати таку допомогу свідку та бути захисником підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного
відповідача.
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НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ФІНАНСІВ УСРР
У статті розглянуто деякі історико-правові аспекти організації та діяльності
державного фінансового апарату, а також нормативно-правові засади нормотворчої
діяльності НКФ УСРР. Шляхом узагальнення нормотворчої практики НКФ УСРР було
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сформульовано висновок про те, що, здійснюючи нормотворчу діяльність, НКФ УСРР
лише сприяв забезпеченню певного режиму державної дисципліни у фінансовій діяльності, тоді, як на підтримання державного ладу (політичного режиму) спрямовувалася дія нормативно-правових актів, якими керувався сам НКФ УСРР. Таким чином, було
визначено окремі елементи правового статусу Народного комісаріату фінансів УСРР.
Зокрема, було встановлено, що нормативно-правові акти, що видавалися Наркомфіном
як акти-регламентатори, будучи спрямованими на регламентацію фінансових правовідносин у масштабах цілої республіки, були актами дотримання вищої компартійної
волі і відіграли ключову роль у становленні тоталітаризму.
Ключові слова: Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР),Народний
комісаріат фінансів (Наркомфін, НКФ), нормотворчість, нормативно-правовий акт.
Цымбал В. А. Правовая характеристика нормотворческой деятельности Народного комиссариата финансов УССР
В статье рассмотрены некоторые историко-правовые аспекты организации и деятельности государственного финансового аппарата, а также нормативно-правовые
основы нормотворческой деятельности НКФ УССР. Путем обобщения нормотворческой практики НКФ УССР был сформулирован вывод о том, что, осуществляя нормотворческую деятельность, НКФ УССР способствовал обеспечению определенного режима государственной дисциплины в финансовой деятельности, тогда как на поддержание государственного строя (политического режима) направлялось действие нормативно-правовых актов, которыми руководствовался сам НКФ УССР. Таким образом, были определены отдельные элементы правового статуса Народного комиссариата финансов УССР. В частности, было установлено, что нормативно-правовые акты, издаваемые Наркомфином как акты-регламентаторы, будучи направленными на
регламентацию финансовых правоотношений в масштабах целой республики, были актами соблюдения высшей компартийной воли и сыграли ключевую роль в становлении
тоталитаризма.
Ключевые слова: Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР),
Народный комиссариат финансов (Наркомфин, НКФ), нормотворчество, нормативноправовой 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 implementing standard setting, PCF of USSR helped to ensure a certain mode of discipline in public 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’ясування стану, повноти та достовірності вивчення історії становлення й
функціонування апарату радянської влади в Україні дає підстави стверджувати, що, попри досить ґрунтовне вивчення вітчизняними та зарубіжними вченими різноманітних аспектів становлення радянської влади в Україні (Б. І. Андрусишин, Б. М. Бабій, Н. О. Дмитрасевич, В. М. Корецький, С. В. Кульчиць-
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кий, Л. Л. Потарикіна, О. П. Реєнт, І. К. Рибалка, В. Ф. Солдатенко, Ю. І. Терещенко, П. М. Тригуб, І. Б. Усенко, А. Є.Шевченко та ін.), комплексне
дослідження процесу її фінансової діяльності не здійснювалося, а отже, становить значний науковий інтерес, оскільки аналіз зазначеної теми дає змогу
відповісти на низку питань історії радянської доби, серед яких одним з найактуальніших залишається визначення природи радянської державності і права.
Нормотворчість – особливий елемент компетенції фінансових органів.
Вона полягає у встановленні загальних правил, розрахованих на багаторазове
(постійне або тимчасове) засто сування і обов’язкових для організацій,
підприємств, установ та фізичних осіб, яким вони адресовані, – суб’єктам правовідно син. Нормотворча діяльність фінансових органів – одна з форм
здійснення ними надвідомчих повноважень. Водночас вона проявляється у
виданні численних інструкцій і правил для регулювання внутрішньовідомчої
діяльності1. Юридичні властивості індивідуальних фінансових актів визначають їх зв’язки з нормою права. Кожний з них видається з метою реалізації правових норм через державно-владні приписи фінансово-кредитних органів.
Державно-владні повноваження знаходять своє юридичне відображення в
правових формах фінансової діяльності як виду управлінської, і, перш за все,
у правозастосуванні, яке, відображуючи сутність фінансової діяльності, полягає у здійсненні індивідуальних актів фінансово-кредитних органів2.
Реалізуючи власні нормотворчі повноваження, Наркомфін УСРР здійснював деталізацію і доповнення правових актів вищих органів влади та управління в галузі ведення фінансів, встановлював певний порядок їх практичного
засто сування, регулював міжгалузеві управлінські відно сини. На основі
поділу нормотворчих повноважень вищих органів державної влади та управління передбачалася можливість і необхідність детальнішого регулювання
Наркоматом фінансів питань ведення фінансів. Нормативні акти, які видавалися Наркомфіном, мали підзаконний характер, а відтак – підлегле, обслуговуюче становище відносно актів вищих органів державної влади (ВУЦВК та РНК).
Наприклад, у Положенні про Народний комісаріат фінансів УСРР в редакції
1925 р. вказувалося на те, що Наркомфін, безпосередньо підпорядковуючись
РНК УСРР та ВУЦВК, проводить фінансову роботу на території УСРР на основі загальносоюзного законодавства, законодавства УСРР, директив НКФ
СРСР3. У цьому випадку є привід прислухатися до твердження М. В. Чебан,
яка, спираючись на визначення, актуальне для вітчизняного адміністративного
права вже півтора десятиріччя, характеризує індивідуальний фінансово-правовий акт як односторонню вольову владну дію фінансово-кредитного органу
(його посадової особи) з реалізації норм фінансового права відповідно до закону у зв’язку з конкретною справою, що виникає в процесі реалізації цим органом власних повноважень і приводить до виникнення, зміни або припинення конкретних фінансових правовідносин4.
Нормотворчу функцію Наркомфін УСРР, як і Наркомфін СРСР, здійснював
як на підставі закріплених за ними спеціальних повноважень, так і в порядку
делегування, на основі окремих законів і постанов.
Власні або компетенційні нормотворчі повноваження зазвичай закріплювалися в положеннях про Наркомфін5, де зазначалося, з яких питань вони могли
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приймати нормативні правові акти. Не всі відносини, що виникають у галузі
ведення фінансів, потребували закріплення у таких положеннях. Важливого
значення з точки зору юридичної техніки у зв’язку з цим набувала проблема
виділення із загальної сукупності тих відносин, юридичне закріплення яких
безпосередньо у положенні про Наркомфін було б доцільним.
Загалом компетенційні нормотворчі повноваження мають систематичний
характер, можуть здійснюватися при настанні певних подій, без додаткового
доручення вищих органів. Необхідно відзначити ту обставину, що, видаючи
нормативні акти в межах власної компетенції, Наркомфін УСРР тим самим
здійснював регулювання діяльності як підпорядкованих фінансових органів,
так і інших суб’єктів фінансових правовідносин, які здійснювали фінансову
діяльність6. Так, відповідно до Статуту НКФ, затвердженого постановою
ВУЦВК УСРР від 12 червня 1929 р., Бюджетним управлінням здійснювалися
розробка законопроектів, інструкцій, правил складання, розгляду, затвердження і виконання державного бюджету УСРР, складання висновків щодо бюджетних питань інших відомств7.
На відміну від власних повноважень, делегування має разовий характер;
при цьому вищі органи покладають на підпорядковані певний обов’язок і надають йому одноразове право прийняти певний нормативний акт.
Делегування нормотворчих повноважень Наркоматові фінансів УСРР набувало поширення у зв’язку зі зростанням складності державного управління,
великим обсягом роботи, виконуваної органами загальної компетенції, а також
необхідністю спеціальних знань – факторами, зумовленими непом. При делегуванні, на відміну від простого доручення, Наркомфін УСРР отримував такі
правотворчі повноваження, яких раніше у нього не було. Але на практиці разові доручення ВУЦВК і РНК УСРР становили юридичну базу для внесення
змін та перевидання останніми нормативних актів8.
Велику питому вагу мали нормативні акти, прийняті Наркомфіном на основі окремих законів, указів і постанов. У цих актах передбачався прямий
обов’язок Наркомфіну УСРР видавати певний нормативний акт. При цьому
траплялися випадки, коли органи загальної компетенції давали Наркомфінові
УСРР розпорядження про повторне видання (перевидання) нормативного акта
в межах його загальної компетенції, встановленої відповідними положеннями
про Наркомфін. Так, відповідно до протоколу засідання РНК УСРР від 2 березня 1922 р. Уповнаркомфіну було доручено у триденний строк надати усім наркоматам інструкції щодо складання кошторисів. Уповнаркомфін, у свою чергу,
був зобов’язаний отримати відповідні інструкції від Наркомфіну РСФРР.
Інструкції затверджувалися Колегією НКФ9.
Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що в нормотворчій практиці
радянських урядових установ певного юридично-технічного прийому, який
дозволяв би відрізнити випадки делегування від прямих директив, не існувало. Право прийняття Наркомфіном УСРР у межах власної компетенції нормативних актів з питань фінансово-бюджетного планування та фінансування народного господарства, порядку обчислення і вилучення платежів до бюджету,
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання рес-
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публіканського бюджету УСРР обмежувалося обов’язком виконання директив
вищих органів щодо складання проектів нормативно-правових актів.
Важливим напрямом нормотворчості Наркомфіну були розробка й затвердження ставок платежів і нормативів, а також форм окремих документів (форм
планових балансів доходів і витрат тощо), встановлення порядку їх складання,
розроблення ставок окремих податків. Найзначнішу питому вагу мали нормативні акти Наркомфіну УСРР щодо порядку, термінів, розмірів обчислення і
надходження державних прибутків УСРР.
Варто також відзначити, що Наркомфіном УСРР видавалася значна
кількість нормативних актів з питань, що виходили поза межі його виняткового відання. У таких випадках мала місце спільна нормотворчість Накркомфіну
з іншими наркоматами. Наркомфін брав участь у прийнятті нормативних актів
у сфері ціноутворення, затвердження форм фінансових планів і встановлення
порядку їх складання, спільно з Держпланом визначав методологію складання
валютних планів і звітів про їх виконання, спільно з ВЦРПС встановлював порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності з державного соціального
страхування, спільно з Наркомземом розробляв проекти встановлення платні
за сільськогосподарські знаряддя тощо10.
Участь у здійсненні контролю за дотриманням фінансового законодавства
брали також правоохоронні органи, зокрема Прокуратура УСРР, яка відношенням НКЮ УСРР ч. 42421-35173 від 16 грудня 1925 р. рекомендувала всім окружним прокурорам відповідно до Положення про прокурорський догляд
здійснювати такі заходи: неухильний нагляд за виконанням і дотриманням установами бюджетної дисципліни та своєчасне надсилання звітних матеріалів
до органів фінконтролю; розслідування в позачерговому порядку справ про порушення вказаних приписів, тощо11.
Прийняття спільних загальнообов’язкових актів відображає щільне переплетіння компетенції різних органів управління, особливо міжгалузевих, і є
способом взаємної координації їхніх спільних дій у вирішенні певних питань.
Здійснення Наркомфіном УСРР нормотворчої діяльності спільно з іншими
наркоматами і відомствами було пов’язане з тим, що він переважно виконував
міжгалузеві, планово-координаційні функції, і зміст питань спільно прийнятих
актів одночасно входив як до компетенції НКФ, так і до компетенції інших органів управління. Необхідність прийняття Наркомфіном УСРР окремих нормативно-правових актів спільно з іншими органами влади, як і видання ним нормативно-правових актів в індивідуальному порядку, досить часто встановлювалася розпорядженнями вищих органів влади республіки12.
Нормотворча діяльність НКФ УСРР знаходила прояв також у питаннях надання згоди на прийняття правових актів та вирішення в них тих чи тих питань
іншими органами управління. Узгодження мало місце тоді, коли порушене питання якимось чином входило до компетенції Наркомату фінансів. Таке узгодження зі спеціальними органами фінансової компетенції варто пов’язувати з
тим, що на останні покладалося завдання загального керівництва фінансовою
діяльністю, яка має універсальний характер. Ще в ленінському проекті постанови «Про підготовку засідань Раднаркому» перших років радянської влади
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вказувалося на те, що при внесенні на розгляд Раднаркому того чи іншого питання було необхідно в першу чергу вказати, «чи запитано відомство фінансів
(Комісаріат фінансів + контроль), якщо справа стосується витрат і асигнувань»13.
Даючи висновки на проекти актів управління, Наркомфін повинен був насамперед здійснювати контроль за їх відповідністю рішенням партії та уряду з
фінансових питань. У власних висновках Наркомфін міг викладати свої думки, пропозиції і зауваження щодо змісту розглянутих актів, про їх доповнення
або про вилучення з них деяких положень, які, однак досить рідко впливали на
прийняття нормативно-правових актів (особливо тих, що стосувалися бюджетних прав УСРР). Якщо ж при узгодженні реалізовувалися надвідомчі повноваження Наркомфіну, мало місце одностороннє волевиявлення, гарантоване правом вето щодо проектів рішень, представлених галузевими органами.
Таким чином, власні нормотворчі повноваження НКФ УСРР здійснював
шляхом розробки декретів і постанов у галузі фінансів для внесення до вищих
органів влади УСРР декретів і постанов з фінансових питань, а також їх проектів, що випливали із загальносоюзної державної політики, надання в межах
його компетенції висновків на проекти декретів та постанов, що вносилися
іншими наркоматами до законодавчих органів УСРР14. Однак багатоплановий
характер управлінської діяльності, що випливав зі взаємодії Наркомфіну з
іншими суб’єктами фінансових правовідносин, спричиняв виникнення цілої
низки додаткових форм нормативних актів. До таких форм, що не передбачалися законодавством, можна віднести листи, положення, методичні вказівки,
правила, тощо. Таку різноманітність форм нормативних актів можна пояснити
відмінностями у змісті і ступені важливості питань, що вирішувалися Наркоматом фінансів. Але досить часто при визначенні форм видання нормативних
актів в НКФ УСРР не враховувалися критерії, на основі яких можна було б
обґрунтовано віднести нормативний акт до рангу інструкції або положення, в
одному випадку, та інструктивного листа або правила – в іншому. Зокрема,
практика оформлення нормативно-правових актів у вигляді листів створювала
плутанину в процесі систематизації законодавства і, як наслідок – у процесі
його подальшого використання.
Якщо протягом періоду воєнного комунізму та перших років непу на території УСРР вводилося в дію фінансове законодавство РРФСР, то пізніше при
підготовці найважливіших нормативних актів союзного значення НКФ СРСР
надсилав їх проекти на обговорення в нижчі ланки власної системи, а також
тим державним органам, які були пов’язані з його діяльністю. Пропозиції щодо проектів найважливіших наказів, правил та інструкцій розглядалися на
засіданнях колегії Наркомфіну. Зазвичай такому розглядові підлягали пропозиції щодо вдосконалення методики фінансово-бюджетного планування та
фінансування народного господарства, методології бухгалтерського обліку та
звітності на підприємствах, в установах і організаціях.
Виходячи з викладеного, можна дійти висновку про те, що, здійснюючи
нормотворчу діяльність, Наркомфін лише сприяв забезпеченню певного режиму державної дисципліни у фінансовій діяльності, тоді, як на підтримання дер-
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жавного ладу (політичного режиму) спрямовувалася дія нормативно-правових
актів, якими керувався сам Наркомфін. Охоплюючи нормативним регулюванням діяльність галузевих органів управління, підприємств, установ та організацій, пов’язаних із веденням фінансів, фінансові органи тим самим
закріплювали економічну політику держави «для усунення будь-якої можливості відхилення від неї»15. Отже, нормативно-правові акти, що видавалися
НКФ УСРР як акти-регламентатори, будучи спрямованими на регламентацію
фінансових правовідносин у масштабах цілої республіки, були актами дотримання вищої компартійної волі і відіграли ключову роль у встановленні тоталітаризму.
1. Ананов И. Н. Очерки федерального управления СССР (Народные комиссариаты
союза ССР) – Л.–М.: Госиздат., 1925. – С. 104. 2. Загальна теорія держави і права:
підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Радченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с. 3. Константинова Ю. История финансов СССР: учеб. пособие. – М.: Мзд-во ВЗФЭИ, 1987. – 101 с. 4. Чебан В. М. Правові форми фінансової діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. – К.,
1998. – С. 155. 5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління
України (ЦДАВО України). – Ф. 30 (Міністерство фінансів). – Оп. 1. – Спр. 252. –
Арк. 310. 6. ЦДАВО України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 3161. – Арк. 98. 7. ЦДАВО
України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 3361. – Арк. 17. 8. ЦДАВО України. – Ф. 30. – Оп. 1. –
Спр. 3410. – Арк. 105. 9. Финансовый бюллетень / Орган Наркомфина УССР, Всеукр.
конторы Госбанка и Укргосстраха. – Х.: Изд. НКФ УССР, 1926. – № 29. – 25 с.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Н. М. ПАРХОМЕНКО,
вчений секретар Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
У 2012 РОЦІ
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України є провідною науковою установою юридичного профілю в Україні.
Основні дослідження Інституту пов’язані з виконанням 12 планових
тем, з яких 9 були завершені у 2012 році. Найбільш вагомими підсумками
здійснених у 2012 році дослідницьких робіт є наукові результати, одержані по
9-м завершеним плановим темам, а саме: Проблеми праворозуміння в контексті реалізації права в умовах демократичного розвитку. Наук. кер. –
д.ю.н., проф. Оніщенко Н.М. Термін виконання – ІІІ кв. 2010 – ІІ кв.2012. Виконавці: д.ю.н., проф. Н.М. Оніщенко, д.ю.н., проф. О.В. Зайчук, д.ю.н., проф.
Н.М. Пархоменко, к.ю.н. Т.І.Тарахонич, к.ю.н. О.Л. Богініч, к.ю.н. О.Л. Львова, к.ю.н. Л.О. Макаренко, к.ю.н. В.Ю. Васецький, к.ю.н. О.В. Стрельцова,
к.ю.н., проф. С.В. Бобровник д.ю.н., проф. Є.Б. Кубко, член-кор. НАН України
В.Ф. Сіренко, к.ю.н. Сунєгін С.О.
Метою дослідження було з’ясування своєрідності права як особливого багатовимірного явища та узагальнення існуючих підходів до його розуміння і
визначення. Проведене дослідження дозволило розглянути та обґрунтувати:
– загальні засади типології права, що складається, принаймні, з: нормативістського і соціологічного підходів, теорії природного права, філософського розуміння права та інтегративної юриспруденції. Не заперечуючи важливості кожного з цих напрямів і необхідності їх дослідження, автори наголошують, що пошуки єдиного або «абсолютного» визначення права, яке зрештою
врівноважило б суперечки між прибічниками вказаних напрямів та підходів до
права, не досягли своєї мети. В цьому контексті наголошено, що право –
універсальний регулятор, але не універсальна константа. В одних правових системах домінують одні риси права, в інших більш рельєфними є інші. Тому з
метою аналізу не стільки «всезагальності» права, скільки з метою з’ясування
своєрідності цього явища, розглядаються: витоки права (з урахуванням дії в
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тій чи іншій правовій системі); постулати права (зв’язок з певними моральними канонами суспільства); принципи права у конкретному соціумі; функції
права (його результативність та дієвість);
– для практичного осмислення результатів теоретичного пошуку була запропонована «дихотомія» вивчення права, що торкалася, з одного боку, різних,
існуючих у сучасному правовому полі, дефініцій категорії «право», з іншого –
відмінностей «сутнісного навантаження», «насичення» цієї категорії в різних
правових розвитках. У зв’язку з цим, був запропонований важливий ракурс сучасного теоретичного розгляду, що включає дві взаємообумовлені складові:
еволюцію терміно-поняття «право»; еволюцію сутнісного «насичення» права
як явища соціальної діяльності;
– виокремлено, що важливим аспектом наукового дослідження права є визначення його сутності, природи та призначення, пізнання яких є неможливим
без аналізу основних характеристик права, серед яких його властивості
об`єктивного характеру. Доведено відмінність властивостей права від його ознак, оскільки їх ототожнення є наслідком логіко-гносеологічної помилки;
– обґрунтовано особливе значення властивостей права в межах концепцій
або типів праворозуміння як виразу правових ідей, сконцентрованих навколо
провідного положення, яке забезпечує формування уявлень щодо сутності та
призначення права. У контексті позитивістського праворозуміння досліджено
такі властивості права: загальна нормативність права як регулятивної системи;
чіткість змісту права як підстава визначення меж свободи; державна гарантованість як основа забезпечення правопорядку. Основними властивостями права в аспекті природно-правового типу праворозуміння є: відображення природних прав людини як вихідна форма буття права; справедливість та правова
рівність як засоби забезпечення пропорційності права; верховенство права та
правового закону як форма прояву сутності права;
– з огляду на філософські концепти Б. Кістяківського, В. Соловйова та А.
Ященко удосконалено розуміння синтетичної теорії права, що визначається як
гармонійна, збалансована єдність (синтез) основних сутнісних характеристик
та проявів права (свободи, справедливості, рівності, моралі) як багатогранного явища, врівноважене знання про яке має стати основою нормативної діяльності держави;
– доведено значення та вплив синтетичної (інтегративної) теорії права на
сучасну юридичну науку та практику, зокрема: принципи, на яких вона побудована (гармонія та єдність), та її мета (розкриття сутності та призначення
права) надають можливість співіснувати різноманітним правовим концепціям,
які збагачують ідею права та його зміст; такі природно-правові ідеали, як основоположні права людини, принцип верховенства права та ін. потребують як
теоретичного обґрунтування, так і їх юридичного забезпечення;
– вперше у вітчизняній літературі визначено поняття «аномалія права», під
якою розуміється негативне явище правового дисбалансу, що порушує корисну міру й загальноприйняті стандарти у сфері права, зокрема, основоположних
прав людини, нівелюючи гармонійну єдність різноманітних природних проявів права та інтересу, спотворюючи, таким чином, сформоване історичне розуміння суспільної моралі;
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– проаналізовано феномен правової культури крізь призму соціальної
цінності права, у зв’язку з цим: правова культура визначається як сукупність
досягнень суспільства, його соціальних груп у сфері регулювання суспільних
відносин, яке забезпечує верховенство права в суспільному житті, тобто панування принципів справедливості й гуманізму, захисту прав і свобод людини, її
честі та гідності, реальне забезпечення прав людини як найвищої соціальної
цінності. Усвідомлення цінності права має бути пов’язано з усвідомленням
цінності людини;
– досліджено доктринальні підходи до розуміння європейського права: в
рамках першого підходу терміном «європейське право» позначається сукупність юридичних норм, які утворюються і діють у межах правових систем
європейських держав. У даному випадку «європейське право» виступає узагальнюючим поняттям щодо всієї сім’ї національних правових систем окремих держав Європи; в межах другого підходу під європейським правом розуміють систему правових норм, які регулюють суспільні відносини в рамках
Європейського Союзу, тобто, європейське право і право ЄС розглядаються ними як тотожні, синонімічні поняття. Третє значення європейського права постає як частина міжнародного права, його регіональна підсистема. Четвертий
підхід визначає європейське право як сукупність правових норм, які є спільними для всіх або, принаймні, більшості європейських держав і народів. Європейське право у цьому розумінні виступає як спільне право Європи – загальноєвропейське право – на противагу національному праву окремих держав або
міжнародному праву, що діє на універсальному рівні;
– встановлено, що моральний вимір права не доцільно обмежувати лише
природно-правовим типом праворозуміння, оскільки в такому випадку поза
сферою моралі залишається низка важливих питань, які неможливо вирішити
лише за допомогою правових засобів (наприклад, виокремлення моральних
критеріїв нормативного обмеження прав і свобод людини і громадянина, моральне насичення змісту відповідних правореалізаційних дій тощо);
– доведено, що моральні аспекти реалізації права мають певні особливості
свого прояву залежно від форм такої реалізації. Так, наприклад, якщо має
місце реалізація права у формі використання суб’єктивних прав, то моральна
вихованість особи дає змогу уникнути такого соціально шкідливого явища, як
зловживання правом; якщо ж право реалізується через виконання юридичних
обов’язків або дотримання юридичних заборон, то високий рівень моральної
свідомості суб’єкта реалізації забезпечує максимально корисну дієвість виконаного юридичного обов’язку чи дотриманої заборони; відповідні особливості
мають і моральні аспекти реалізації права у формі застосування, що пов’язані,
насамперед, з особливим місцем та значенням цієї владно-організаційної форми реалізації права;
– вперше в контексті теорії прав людини досліджено розуміння «нових
прав» людини як аномалію сучасного права, що є прямим проявом порушення
корисної міри та стандарту, що руйнує основи суспільної моралі, християнської зокрема;
– зроблено висновок щодо необхідності перегляду ідеологами «розбудови
держави» концепції «формування громадянського суспільства», яка забезпе-
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чить підпорядкування держави суспільству, унеможливить випадки порушення прав громадян з боку державних органів;
– зроблено висновок про реалізацію у правовій системі України положень
антропологічної теорії права у вигляді функціонування «права сили» як певних переваг окремих індивідів у обраних ними видах діяльності, запропоновані заходи з мінімізації проявів «права сили» в політичній, економічній та
правовій системах сучасного українського суспільства;
– запропоновані заходи з удосконалення інституційного механізму держави в контексті підвищення її відповідальності за виконання її функцій.
Впровадження результатів:
1. Рукопис колективної монографії «Національні тенденції та міжнародний
досвід сучасного праворозуміння». – К.: Юридична думка, 2013. – передано до
друку.
2. Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права /
Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с.
3. Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. Випуск 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
2011. – 316 с.
Крім того, за результатами виконання теми вийшло друком 152 статті, тези
доповідей на науково-практичних конференціях, круглих столах тощо.
Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні,
кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми). Наук. кер. –
д.ю.н., проф. Костенко О.М. Термін виконання – І кв. 2010 – ІІ кв. 2012. Виконавці: д.ю.н., проф. О.М. Костенко, к.ю.н. М.І. Сірий, к.ю.н. О.О. Кваша,
к.ю.н. С.В. Прилуцький, к.ю.н. А.В. Ландіна, к.ю.н. А.С. Нерсесян, к.ю.н.
В.Н. Кубальський, к.ю.н. С.Є. Дідик, к.ю.н. Л.Г. Козлюк.
На підставі проведеного дослідження зроблено наступний загальний висновок: вихід України з кризи, яка уразила політичну, економічну, правову, моральну сфери суспільного життя, не може відбутися без адекватної протидії
злочинності в Україні, яка є злочинністю кризового типу. Тому протидія службовій злочинності в Україні має бути модернізована таким чином, аби бути
адекватною саме кризовому типу сьогоднішньої злочинності в Україні. Для
цього пропонується, зокрема, наступне:
1. В Україні слід реформувати кримінальну юстицію на основі впровадження у практику концепції «активної кримінальної юстиції» (замість наявної
сьогодні «пасивної юстиції»). Ця концепція полягає у наступному. Діяльність
державних органів, уповноважених на протидію злочинності, має бути спрямована на активне виявлення злочинних проявів у всіх сферах суспільного
життя шляхом застосування для цього не лише інструментів кримінальної юстиції, а й інструментів, що є в арсеналі сучасних соціальних технологій. Зокрема, це стосується такого інструменту як метод «аналітичного скринінгу»
службової злочинності, у тому числі корупційної злочинності, яка є різновидом службової злочинності. Цей метод полягає у тому, щоб за допомогою
аналізу соціальних (політичних, економічних, правових, моральних) явищ, що
мають місце у суспільному житті, ідентифікувати службову злочинність, тоб-
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то виявити ознаки ураженості нею тих чи інших сфер суспільного життя. На
підставі цієї ідентифікації можна буде забезпечити активну форму реагування
вже засобами кримінальної юстиції на злочинні прояви. Крім того, слід зазначити, що концепція «активної кримінальної юстиції» відкриває простір для застосування соціальних технологій у протидії службовій злочинності, включаючи корупційну злочинність.
Ще одним методом, який забезпечує впровадження «активної юстиції», є
кримінологічна (наукова) експертиза не лише законодавства, як це має місце
сьогодні, а й практики протидії службовій злочинності.
2. Оскільки сьогодні все більшого поширення набувають досить складні
кримінальні «технології» у сфері службової злочинності, то діяльність
кримінальної юстиції має ставитися на наукову основу і запроваджуватися
новітні антикримінальні технології, зокрема, із залученням спеціальних наукових консультантів, радників та експертів, шляхом внесення відповідних змін і
доповнень в чинне законодавство. Сьогодні є підстави вважати, що наукові досягнення ще недостатньо використовуються у практиці протидії злочинності.
І це є однією з причин її неефективності. Отже, важливим елементом модернізації протидії службовій злочинності, у тому числі корупційній злочинності,
має стати «науковізація» (наукове забезпечення) кримінальної юстиції.
3. Для забезпечення належного наукового рівня протидії корупційним злочинам, що зводять нанівець реформи в Україні слід створити позавідомчу наукову установу (з статусом національної) Інститут політичної кримінології,
або в іншій формі організувати проведення досліджень у галузі політичної
кримінології, до сфери якої відноситься і так звана службова злочинність.
4. В Україні має бути впроваджена державна програма по формуванню антикримінальної, у тому числі антикорупційної, культури громадян України (з
урахуванням, зокрема, досвіду реалізації подібних програм у Польщі, Італії,
Гонконзі, Сингапурі тощо).
5. Модернізація протидії корупційній злочинності має бути забезпечена
відповідною підготовкою (та перепідготовкою) кадрів, здатних реалізувати потенціал «активної юстиції» у сфері протидії службовій злочинності. При цьому, в першу чергу, слід забезпечити спеціально підготовленими кадрами Державне бюро розслідувань, яке має бути сформоване в Україні з урахуванням
зарубіжного досвіду.
6. Для забезпечення модернізації протидії злочинності, у тому числі службовій злочинності, в Україні, і зокрема для модернізації кримінальної юстиції
України, слід утворити спеціальну, позавідомчу (тобто зі статусом національної) постійно діючу (аж до закінчення реформи) Комісію по реформуванню системи протидії злочинності в Україні. Ця комісія має бути наділена повноваженнями єдиного консультативно-експертного органу, на який покладено
відповідальність за консультативно-експертне забезпечення в Україні політики
у сфері протидії злочинності, у тому числі службовій злочинності.
7. Запропоновано вдосконалити ряд норм кримінального та кримінального
процесуального законодавства для підвищення ефективності протидії службовій злочинності, зокрема протидії службовій злочинності в сфері здійснення правосуддя.
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8. Внесені пропозиції по вдосконаленню законодавства про судоустрій, а
також законодавства, що визначає діяльність інституцій кримінальної юстиції:
прокуратури, органів внутрішніх справ та інших державних органів, уповноважених на протидію корупції.
9. Запропоновано конкретні правові норми щодо криміналізації використання службовими особами свого службового становища при вчиненні незаконного переміщення предметів через державний (митний) кордон України.
10. Сформульовані конкретні положення щодо кримінальної відповідальності за окремі форми незаконної участі службових осіб в підприємницькій
діяльності.
11. Обґрунтовано положення щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб і співвідношення її з кримінальною відповідальністю службових осіб.
Зазначені результати наукового дослідження запропоновані до реалізації і
впровадження в практику у вигляді положень, сформульованих у: рукописі колективної монографії: Протидія злочинам у сфері службової діяльності
(кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) :
монографія / [Костенко О.М., Сірий М.І., Кваша О.О. та ін.]; за заг. ред.
О.М. Костенка.– 18.5 д.а.; науковій записці: «Щодо наукових засад протидії корупції в Україні в сучасних умовах» підготовленої для Ради Національної безпеки і оборони України; науковій записці: «Криміналізація використання
службовими особами свого службового становища при вчиненні незаконного
переміщення предметів через державний (митний) кордон України» підготовленій для Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності Верховної Ради України; науковій записці: «Криміналізація окремих форм незаконної участі службових осіб в підприємницькій діяльності»
підготовленій для Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України; індивідуальній монографії Козлюк Л.Г.
Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий
злочин щодо неповнолітнього: монографія. – Костопіль: ЗАТ «Костопільська
друкарня», 2011. – 135 с.; науковій доповіді: Прилуцький С.В. Концепція судового права та перспектива її впровадження у правову систему України: наук.
доп. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. –
28 с.; індивідуальній монографії: Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): [монографія] / С.В. Прилуцький. – К.:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 317 с.
У ІІІ кварталі поточного року завершена 1 планова тема науково-дослідних
робіт (НДР):
Проблеми теорії конституційного права. Наук. кер. - академік НАН України Ю.С.Шемшученко. Термін виконання – ІІ кв.2010 р. – ІІІ кв. 2012 р. Виконавці: академік НАН України Ю.С.Шемшученко, д.ю.н., проф. В.М.Шаповал, д.ю.н. Л.Т. Кривенко, д.ю.н. О.В. Скрипнюк, д.ю.н. О.І. Ющик, д.ю.н.
О.В. Батанов, к.ю.н. Г.О. Мурашин, к.ю.н. Н.П. Гаєва, к.ю.н. Н.К. Ісаєва, к.ю.н.
Т.А. Костецька, к.ю.н. Н.В. Воротіна, к.філос.н. В.О. Антонов, к.ю.н. І.А. Куян, к.ю.н. Н.М. Батанова, к.ю.н. М.І. Суржинський, к.ю.н. О.О. Семчик,
А.Б. Гетьман, к.ю.н. Н.Л. Омельченко.
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На основі проведеного дослідження подальшого розвитку набула конституційно-правова доктрина, було збагачено найважливіші поняття теорії конституційного права, методології конституційно-правової науки, змісту конституційного права як галузі права та юридичної науки, його системи, джерел сучасного конституційного права, принципів і змісту новітнього конституціоналізму; розвинута теорія Конституції України; обгрунтовані загальні засади модернізації конституційного ладу; поглиблена конституціоналізація статусу особи; удо сконалено концептуальні основи організації і реалізації
публічної влади, в тому числі муніципальної влади; вироблено конкретні пропозиції щодо змісту і напрямків правової реформи; розкрито місце і роль категорії «суверенітет» в теорії конституційного права; уточнено складові
національної безпеки України; поглиблено теорію конституційно-правової
відповідальності; досліджено тенденцію посилення взаємодії та взаємозв’язку
конституційного права з суміжними галузевими юридичними науками в процесі їх розвитку.
Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у таких
положеннях:
1. Визначальним елементом системи конституційного права є конституційно-правова норма. Норми конституційного права як складові системи
конституційного права відображають у своїй сукупності зміст і сутність галузі
в цілому. Їх зміст розкривається в системі взаємопов’язаних між собою загальних і спеціальних юридичних ознак (кваліфікацій). Останні становлять основу розуміння юридичної природи норми конституційного права України. До
загальних видових юридичних ознак сучасної норми конституційного права
віднесено такі її кваліфікації, як: відповідне призначення в системі національного права; змістовна та формальна визначеність; загальнообов’язковість; всеосяжність і універсальність; багатоманітність; динамічність і стабільність; гарантованість тощо.
2. Проаналізовані форми об’єктивації (зовнішнього вираження) конституційно-правових норм – джерела права. Джерело права є не просто «оболонкою» для норм права, а, насамперед, духовним підґрунтям права, яке наповнює
право конкретним змістом і надає йому певної форми.
3. Досліджено подальший розвиток теорії і методології удосконалення конституційного законодавства на сучасному етапі генези конституціоналізму в
Україні, що враховує системний характер конституційного законодавства. Конституційне законодавство України є системою нормативно-правових актів та
інших джерел права, що регулюють суспільні відносини, які забезпечують організаційну та функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, а саме закріплюють основи конституційного ладу України, загальні засади
правового статусу людини і громадянина, територіальний устрій, систему державних органів, основи місцевого самоврядування в Україні. Регулюючи всі
найважливіші сфери життєдіяльності суспільства конституційне законодавство виступає стрижнем національної системи законодавства.
4. Уніфіковані погляди українських вчених на проблему конституційних законів у системі чинного законодавства України.
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5. Досліджено науково-практичну парадигму конституціоналізму, принципи і зміст сучасного конституціоналізму в України. Представлена теорія Конституції України.
6. Проаналізовані концептуальні засади організації і реалізації влади в Україні, зокрема: конституційно-правові проблеми організації публічної влади в
Україні; теоретичні аспекти реалізації установчої влади в Україні; системи
державної влади в теорії конституційного права.
7. Обґрунтовано необхідність реформування інститутів публічної влади в
Україні.
8. Проаналізовані проблеми сучасного муніципалізму як елементу системи
конституціоналізму. Стверджується, що визнання на конституційному рівні як
одного з ключових принципів конституційного ладу та сучасного конституціоналізму інституту місцевого самоврядування, є конституційно-легальним
підтвердженням того, що одним з концептуальних орієнтирів на шляху до формування в Україні соціально-правової та демократичної державності мають
стати ідейні засади класичного муніципалізму, а також конституційний
обов’язок держави усебічно гарантувати муніципальні права особи.
9. Досліджено ряд важливих проблем конституційного права: місце і роль
категорії суверенітет в конституційному праві України та зміст інституту
національної безпеки в сучасній теорії конституційного права, напрями його
удосконалення.
10. Проаналізовано різноманітні концепції щодо визначення поняття та
змісту конституційно-правової відповідальності та зроблено висновок, що
конституційно-правову відповідальність слід розуміти як виключно негативну
(рет ро спективну) юридичну відповідальність, яка настає за вчинення
суб’єктом конституційного делікту. Доведено, що специфікою конституційноправової відповідальності є її підстава, тобто вчинення винним суб’єктом конституційного делікту, суб’єктний склад конституційно-правової відповідальності, а також наявність специфічних конституційно-правових санкцій.
11. Проаналізовано конституційно-правові засади державної політики у
сфері публічних фінансів та пропонуються шляхи удосконалення механізму
реалізації її здійснення.
За результатами дослідження підготовлено:
1. Колективна монографія «Проблеми теорії конституційного права України» / За заг. ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученко. – 25 д.а.
2. Скрипнюк О.В. Конституційне право України : підручник для студ. вищ.
навч. закл. / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010.
2. Омельченко Н.Л. Конституційно-правові аспекти законодавчої функції
Верховної Ради України. За заг. ред. О.В.Батанова (передано до друку).
3. Анатолій Павлович Таранов. Вибрані праці. До 100-річчя від дня народження / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2012. – 248 с.
У ІУ кварталі 2012 р. завершено 6 планових тем науково-дослідних робіт
(НДР):
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Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності та особливості розвитку. Наук. кер. – к.ю.н. Усенко І.Б. Термін виконання - І кв. 2011 –
ІУ кв. 2012.
Виконавці – к.ю.н. І. Б. Усенко, к.ю.н. Т. І. Бондарук, д.ю.н. В. Д. Бабкін,
к.ю.н. І. В. Музика, к.ю.н. О. О. Самойленко, к.політ.н. М. Д. Ходаківський,
к.істор.н. К. А. Вислобоков, к.ю.н. А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський, І. В. Каравченко, к.ю.н. О. О. Малишев.
У рамках цієї теми було підготовлено колективну наукову монографію, до
авторського колективу якої увійшли всі виконавці відповідної НДР.
У роботі знайшов відображення авторській підхід до судової влади як до
правового явища, що має глибокі історичні коріння і зазнало суттєвої еволюції
упродовж тривалого історичного часу (від додержавного суспільства до сьогодення). При цьому інституційні, процесуальні та інші аспекти розвитку судової влади розглядалися у контексті поглядів на правосуддя, характерних для
кожного історичного періоду. Звернення до конкретно-історичного досвіду
функціонування судової влади дозволило зробити і наповнити реальним
змістом висновок про складну діалектику наступності і революційного новаторства, притаманну розвитку досліджуваного правового явища. В монографії,
зокрема, на основі дослідження історичних першоджерел та з урахуванням
здобутків вітчизняної і світової юридичної науки:
запропоновано філософсько-правове і теоретико-правове обґрунтування
ідеї правосуддя та основних засад функціонування судової влади;
дана зважена, але загалом позитивна, оцінка сучасним поглядам про існування судової влади у додержавний період, здійснена спроба визначити критерії «владності» судочинства в період до поділу влади на її законодавчу, виконавчу та судову гілки;
проаналізовано досі невідомий або маловідомий досвід судівництва у скифо-античну добу;
надано всебічну характеристику еволюції судової влади у князівську добу,
зокрема досліджена проблема різновекторності суду як засобу правосуддя та,
одночасно, фіскальної політики, а також проблеми співвідношення княжого та
церковного судів, сутності та поширеності общинного (вервного та вічевого)
судівництва, витоків доменіального суду, причин появи та поширення судових
привілеїв, роль позасудових засобів припинення конфліктів (примирних договорів) тощо;
узагальнено здобутки кількох поколінь вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджували судівництво на українських землях у польсько-литовську добу;
на конкретному історичному матеріалі здійснено ревізію традиційних поглядів на розвиток вітчизняного судівництва у козацько-гетьманську добу з
приділенням особливої уваги фаховому рівню тогочасного суддівського корпусу і здійснення правосуддя загалом;
досліджено проблематику сприйняття в Російській імперії західних ідей
про поділ державної влади та незалежність судової влади від виконавчої, зокрема на прикладі твору С. Ю. Десницького «Подання про запровадження зако-
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нодавчої, судительної та наказової влади в Російській імперії» та «Наказу» Катерини ІІ продемонстровано спроби пристосування концепції Ш. Л. Монтеск’є
до російської дійсності;
запропонована загальна оцінка значення для України судово-адміністративних реформ Катерини ІІ, Павла I та Олександра ІІ, спростовано деякі хибні
положення попередньої історіографії;
узагальнено концептуальні здобутки вітчизняних науковців щодо
дослідження судової влади на українських землях Австро-Угорщини;
здійснено спробу розглянути організацію судівництва періоду української
революції 1917–1921 рр. як цілісної судової системи, що зазнавала змін та
трансформації внаслідок проведення судових реформ, запропоновано авторське бачення теоретико-методологічних засад цих реформ, зроблено висновок,
що реальна судова влада була на місцях і не завжди відповідала законодавчому її закріпленню;
з’ясовано сутність судової влади в Радянській Україні та наслідки її «одержавлення» в умовах відсутності поділу державної влади на окремі гілки на
різних етапах вітчизняної історії (від проголошення радянської влади до
періоду «перебудови» 1985–1991 рр.), зроблено спробу пояснити, чому у радянській юридичній термінології досліджуваного періоду був відсутній термін
«судова влада», а використання цього терміна у науковій літературі вважалося
«некоректним»;
з урахуванням історичного досвіду дано оцінку сучасним процесам реформування судової влади і зроблено деякі пропозиції щодо їх покращення.
Трансформація основних принципів міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин. Наук. кер. – д.ю.н. Денисов В.Н. Термін виконання – І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Виконавці: д.ю.н. Денисов В.Н., д.ю.н. Акуленко В.І., к.ю.н. Нипорко Ю.І., к.ю.н. Товт М.М., к.ю.н. Савчук К.О., к.ю.н.
Кресін О.В., к.ю.н. Мельничук О.І., к.ю.н. Переверзєва О.С., Проценко І.М.
В ході проведення цієї науково-дослідної роботи було прослідковано
трансформацію юридичного змісту ряду основоположних та галузевих принципів міжнародного права в умовах глобалізації сучасних міжнародних відносин, розвиток принципів міжнародного права відповідно до Статуту ООН, а
саме: незастосування сили та погрози силою, суверенної рівності держав,
мирного розв’язання міжнародних спорів, територіальної цілісності держав,
самовизначення народів, непорушності державних кордонів, поваги до прав
людини.
В контексті вивчення нової галузі міжнародного публічного права – міжнародного права охорони культурної спадщини – проведено дослідження становлення та розвитку міжнародно-правових принципів у сфері охорони культурних цінностей. Було виявлено, що система взаємопов’язаних принципів
міжнародно-правової охорони культурних цінностей зародилась після Другої
світової війни. Сьогодні вона розвивається разом із міжнародним правом як
регулятивною системою і має тенденцію до універсального поширення та загального визнання. Було встановлено, що існують дві категорії принципів, які
лежать в основі міжнародного права охорони культурної спадщини: загальні і
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спеціальні. Загальні принципи цієї галузі права ґрунтуються на загальновизнаних засадах та нормах міжнародного права, які значною мірою сприяють охороні культурних цінностей та духовному розвитку людства. Галузеві принципи міжнародного права охорони культурної спадщини склались внаслідок усталеної нормотворчої (договірної) та іншої практики держав та міжнародних
організацій.
Результати викладені в серії наукових статей, виступах на конференціях,
круглих столах, семінарах та у колективній монографії «Трансформація основних принципів міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин», рукопис якої готується до розгляду на Вченій раді Інституту для рекомендації її до друку.
В рамках виконання науково-дослідної роботи окремим напрямком
дослідження виступили питання розвитку порівняльного правознавства у ХІХ
– ХХ ст. Було здійснено вивчення раннього етапу розвитку порівняльного правознавства, який охоплював 1810 – 1860-ті рр., й зокрема вперше комплексно
проаналізовано становлення і сутність формування порівняльного підходу до
пізнання права у працях Ш.-Л. Монтеск’є. Окрім цього, було доведено необґрунтованість тези ряду вчених щодо того, що він є засновником науки
порівняльного правознавства, але виявлено і проаналізовано його ідеї, які стали основою для розвитку цієї науки у ХІХ ст. Окрім цього, було досліджено
розвиток порівняльного правознавства у ХІХ ст. у Франції та Німеччині. Зокрема, виявлено ґенезу формування ідей порівняльного правознавства у
Франції на початку ХІХ ст., доведено його одночасне з історією та філософією
права виокремлення із загального вчення про право, реконструйовано процес
його формування як навчальної дисципліни в контексті створення першої
відповідної спеціалізованої кафедри в Коледж де Франс у 1831 р. Простежено
еволюцію поглядів П.Й.А. Фейєрбаха на сутність порівняльного правознавства та його місце у системі юридичних наук. Відкрито та проаналізовано нові
факти, які дали змогу стверджувати формування порівняльного правознавства
як навчальної дисципліни в Німеччині ще у 1820-х рр. Окрім цього, було реконструйовано аспекти перенесення ідей порівняльного правознавства до англомовних країн. Результати цієї роботи висвітлені в серії наукових статей, а також в індивідуальній монографії О.В. Кресіна «Порівняльне правознавство у
ХІХ – ХХ століттях: проблеми становлення» (К., 2011).
Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою
України. Наук. кер.– д.політ.н. Кресіна І.О. Термін виконання - І кв. 2011 –
ІІ кв. 2012. Виконавці: д.політ.н. Кресіна І.О., д.політ.н. Лойко Л.І., д.політ.н.
Коваленко А.А., к.політ.н. Стойко О.М., к.політ.н. Явір В.А.
У ході виконання планової теми були вирішені наступні завдання:
– представлено комплексне дослідження теоретичних і практичних засад
адміністративно-територіального устрою України;
– проаналізовано нормативно-правову базу в сфері адміністративно-територіального устрою;
– вивчено зарубіжний досвід у сфері удосконалення територіального устрою держави;
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– накреслено шляхи адаптації європейського досвіду адміністративно-територіального устрою до умов України;
– розроблено низку нормативно-правових документів, спрямованих на запровадження в Україні сучасної моделі адміністративно-територіального устрою як просторової основи організації державної влади для забезпечення доступності і якості надання соціальних, адміністративних послуг, ефективного
використання державних ресурсів, сталого розвитку територій, здатності адекватно реагувати на соціальні і економічні виклики, та реалізації державної
регіональної політики.
Особливість законодавчого врегулювання питань адміністративно-територіального характеру в Україні полягає насамперед у відсутності спеціального закону про адміністративно-територіальний устрій. Основні засади територіального устрою України визначено лише на конституційному рівні й також
потребують перегляду. З іншого боку, низка аспектів адміністративно-територіального характеру регулюється іншими законами. Окремі механізми внесення змін в існуючий адміністративно-територіальний устрій передбачені на
підзаконному рівні. Зокрема, через несформованість системи правового врегулювання проблем адміністративно-територіальної організації в Україні досі не
втратило своєї чинності (в частині, що не суперечить Конституції України) Положення «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою Української РСР», затверджене Указом Президії Верховної Ради Української РСР ще у 1981 р.
В Україні відсутня правова база для розмежування таких різновидів територіального самоврядування, як, з одного боку, самоврядування регіональне, а
з іншого – місцеве (або локальне). За певною законотворчою інерційністю поняття «місцеве самоврядування» автоматично поширилося і включає в себе також регіональні форми територіального самоврядування.
Проблема послідовності у формуванні законодавчої бази та взаємоузгодженості законів, які регулюють питання адміністративно-територіального характеру. Перш ніж приступити до реалізації адміністративно-територіальної реформи, необхідно ухвалити цілу низку законів, покликаних унормувати всі аспекти її впровадження.
Надзвичайно актуальною залишається проблема правового гарантування
дієздатності адміністративно-територіальних утворень. Насамперед це стосується різних аспектів автономності самоврядних утворень. Проблема організаційної автономії самоврядних адміністративно-територіальних утворень
залишається неврегульованою через законодавчу невизначеність та розмитість
їх повноважень.
Не втрачає своєї актуальності проблема розмежування компетенції між
державними виконавчими органами та органами місцевого самоврядування,
що породжує значну частину конфліктів і протистоянь між керівниками органів виконавчої влади та представниками місцевого самоврядування.
За результатами виконання планової теми підготовлено колективну монографію «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою
України» обсягом 20 друкованих аркушів, проект Закону України «Про адміні-
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стративно-територіальний устрій України», проект змін до Конституції України, пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, статті у фахових
наукових виданнях.
Правові засади організації та функціонування національної екологічної мережі України. Наук. кер. – д.ю.н. Малишева Н.Р. Термін виконання - І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Виконавці: д.ю.н. Малишева Н.Р., к.геогр.н. Олещенко В.І., к.ю.н. Красіліч Н.Д., к.ю.н. Чорноус О.В., к.ю.н. Федоровська О.Б.,
к.ю.н. Кишко-Єрлі О.Б.
На підставі комплексного аналізу законодавства України та практики його
застосування, вивчення міжнародно-правового регулювання, права Європейського Союзу та зарубіжного законодавства за темою дослідження, вивчення загальної та спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури за
відповідним науковим напрямком виконавцями теми підготовлено рукопис колективної монографії «Екологічна мережа України: правові засади організації
та функціонування» загальним обсягом 15 авт. арк. (відповідальні редактори
Н.Р. Малишева, В.І. Олещенко).
Для Мінприроди України підготовлено висновок щодо відповідності законодавства України щодо створення екологічної мережі вимогам права ЄС.
Малишева Н.Р. взяла участь в комплексному міждисциплінарному
дослідженні, що здійснювалося під егідою Державної служби заповідної справи Мінприроди України, Асоціації природоохоронних територій та Програми
розвитку ООН в Україні за сприяння Глобального екологічного фонду. Було
підготовлено проект Національної стратегії зміцнення фінансової стійкості
природоохоронних територій України (передано Мінприроди України), а також видано колективну монографію «Зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України». – К., 2011.
Видано 19 наукових статей за темою дослідження. Виконавці теми взяли
участь в роботі 12 наукових та науково-практичних конференцій.
Серед найбільш вагомих наукових висновків, які стали результатом
здійсненого дослідження стали такі.
Закон України від 24 червня 2004 р. «Про екологічну мережу» мав на меті
створення екологічної мережі України як єдиної територіальної системи, до
структури якої були б включені території особливої державної охорони чотирьох категорій: ключові, сполучні, буферні та відновлювані. Законом встановлений порядок проектування екологічної мережі. За 8 років, що минули від
введення в дію цього Закону його регулюючий вплив на суспільні екологічні
відносини виявився вкрай низьким. Режим особливої охорони фактично поширюється лише на ключові і частково – на буферні території екомережі, які й
раніше піддавалися особливій охороні за законодавством України про природно-заповідний фонд, водним, земельним, фауністичним, флористичним, лісовим законодавством. Сполучні території (т.з. «екологічні коридори») так і не
почали формуватись. Не набули статусу особливої охорони в розумінні законодавства про екомережу й відновлювані території. Основною причиною такого
становища вбачається відсутність кореляційних зв’язків між екологічним та
будівельно-планувальним законодавством. Результатом дослідження стали
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пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства з метою узгодження містобудівної політики з екологічними чинниками.
Значне місце в дослідженні приділено вдосконаленню правового режиму
окремих категорій природоохоронних територій, що відповідали б їх цільовому призначенню. Особливий акцент зроблено на режимі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду. Пріоритетним завданням в цій частині визнано
поєднання збереження природного середовища зі створенням умов для розвитку рекреаційних ресурсів. Пропонуються економіко-правові заходи стимулювання розвитку екологічного туризму шляхом встановлення податкових, кредитних, інвестиційних, митних та інших пільг для населення, що бере участь
у впровадженні екологічного туризму на території національних природних
парків, біосферних заповідників та деяких інших категоріях територій особливої правової охорони. В результаті дослідження виявляються резерви правового забезпечення фінансування територій екологічної мережі з метою їх оптимального функціонування і досягнення стратегічних цілей сталого розвитку.
Пропонується, зокрема, з врахуванням зарубіжного досвіду передбачити в законодавстві можливості природоохоронних територій надавати платні послуги
(освітнього, еколого-туристичного характеру, права оренди земельних ділянок
для цілей, що не суперечать їх режиму, виготовлення і продажу символіки природоохоронних територій, ремісничо-кустарного промислу тощо).
Дослідження довело необхідність вдосконалення правового режиму земельної власності та землекористування на природоохоронних територіях. З
цією метою пропонується скоротити передбачені ЗКУ підстави вилучення земель природно-заповідного фонду, а також узгодити порядок такого вилучення з тим, що запроваджений Законом України «Про природно-заповідний
фонд». У земельному законодавстві необхідно передбачити механізм резервування земель під наступне заповідання.
Низка рекомендацій, сформульованих в резуьтаті дослідження, охоплюються чинниками більш активного включення екологічної мережі України до
складу Загальноєвропейської та міжнародної екологічних мереж. В цьому
зв’язку пропонуються правові заходи щодо поєднання національної екологічної мережі з екологічними мережами суміжних країн шляхом створення
на кордонах спільних елементів екологічної мережі.
Розвиток пенсійних правовідносин в України. Наук. кер. – д.ю.н. Хуторян Н.М. Термін виконання - І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Виконавці: пров.н.с.,
д.ю.н. Н.М.Хуторян, к.ю.н., ст.н.с. Сімутіна Я.В., к.ю.н., ст.н.с. Стадник М.П.,
к.ю.н., с.н.с. Шумило М.М.
Відповідно до мети і задач дослідження сформульовані науково- обґрунтовані положення та висновки, основними з яких є наступні:
1. Необхідно виділяти макро- та мікросистеми пенсійних правовідносин у
пенсійному забезпеченні. До макросистеми слід віднести: соціально-страхові,
процедурно-правові, матеріально-забезпечувальні (пенсійні) та процесуальноправові відносини. До мікросистеми варто зарахувати ті правовідносини,
об’єктом яких є саме пенсія, зокрема: пенсійні відносини за віком, по
інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та окремий блок правовідно-
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син, що хоча і мають цілий ряд тотожностей, але враховуючи специфіку
суб’єкта, відносяться до спеціального пенсійного забезпечення, яке включає
також пенсійні відносини за вислугу років.
2. Удосконалено поняття пенсійних правовідносин. Пенсійні правовідносини можна визначити як врегульовані нормами пенсійного законодавства, а в
окремих випадках спеціальним договором, вольові двосторонні відносини, що
виникають між правомочною особою, яка наділена суб’єктивними пенсійними
правами і обов’язками, та спеціально уповноваженими органами у сфері
пенсійного забезпечення, до компетенції яких належить забезпечення реалізації права особи на пенсію.
3. Проведена класифікація пенсійних правовідносин на: матеріальні, процедурні та процесуальні.
При цьому, матеріальні правовідносини, як ядро пенсійних правовідносин,
доцільно класифікувати за такими ознаками:
– за підставами виникнення – пенсійні правовідносини, що виникають у
разі: 1) досягнення пенсійного віку; 2) настання інвалідності; 3) втрати годувальника; 4) наявності вислуги років;
– за можливим колом правомочних осіб: такі, що поширюються на: 1) загальне коло осіб та 2) спеціальне коло осіб: військовослужбовців і прирівняних до них осіб, державних службовців, дипломатичних працівників та інших
прирівняних до державних службовців осіб, працівників прокуратури, суддів,
журналістів, наукових працівників та деяких інших осіб;
– за строками дії: такі, що тривають довічно, або ті, що тривають протягом
визначеного терміну.
Процедурні, у свою чергу, поділяються на: 1) правовідносини громадян з
органами Пенсійного фонду України та іншими спеціально створеними фондами з приводу визначення підстав пенсійного забезпечення; 2) правовідносини громадян з органами Пенсійного фонду та іншими спеціально створеними
фондами по призначенню та виплаті пенсії; 3) правовідносини громадян з
органами Пенсійного фонду по перерахунку пенсії.
Процесуальні правовідносини розмежовуються на правовідносини: 1) з
приводу оскарження рішення місцевого управління Пенсійного фонду України
до вищого органу Пенсійного фонду та 2) у зв’язку із вирішенням спору в суді.
4. Удосконалено поняття «пенсія» та виділено її характерні ознаки. Пенсія – це обумовлена та гарантована системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення
щомісячна грошова виплата, що призначається та виплачується правомочним
особам на умовах та у порядку, передбаченому актами пенсійного законодавства, а в окремих випадках – договором страхування та пенсійним контрактом,
спеціально уповноваженими органами у сфері пенсійного забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та інших спеціально створених фондів, а в деяких
випадках – з державного бюджету. На сучасному етапі до основних ознак
пенсії, як об’єкта пенсійних правовідносин, відносяться такі: 1) передбачена
та гарантована системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення; 2) має характер щомісячної
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грошової виплати; 3) призначається та виплачується на умовах та у порядку,
передбаченому актами пенсійного законодавства, а в окремих випадках – договором страхування та пенсійним контрактом; 4) призначається та виплачується правомочним особам, які наділені спеціальною пенсійною правосуб’єктністю, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері пенсійного забезпечення; 5) умовами призначення є наявність специфічного юридичного
складу; 6) виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду, Накопичувального та недержавного фондів, державного бюджету та інших спеціальних
джерел.
5. Визначено зміст пенсійних правовідносин, тобто суб’єктивні права та
обов’язки сторін, а також права та обов’язки суб’єктів пенсійного забезпечення, що закріплені в об’єктивному праві і які визначають межі суб’єктивних
прав та обов’язків сторін пенсійного правовідношення.
6. Зроблено висновок, що виникнення пенсійного правовідношення можливе виключно на підставі завершеного юридичного фактичного складу, чітка
визначеність елементів якого у нормах права пенсійного забезпечення є однією
з істотних гарантій охорони прав громадян у цій сфері.
7. Визначено поняття та особливості юридичних фактів у сфері пенсійного
забезпечення, а саме: 1) серед юридичних фактів виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідно син переважають природні, пов’язані з
біологічною природою людини явища, що супроводжують її протягом всього
життя чи періодично, настання яких не залежить від волі та свідомості, тобто
юридичні події. Ці обставини у більшості випадків пов’язуються з настанням
для особи складної життєвої ситуації та супроводжуються матеріальною незабезпеченістю у результаті відсутності заробітку чи іншого доходу, додатковими витратами на утримання дітей, інших членів родини тощо; 2) серед багатьох юридичних подій, закріплених у нормах чинного пенсійного законодавства,
слід виділяти особливі юридичні факти, які виступають підставами диференціації правового регулювання пенсійного забезпечення, так звані «ключові» або істотні. До них належать реальні юридичні події, які стали такими в
результаті перетворення можливих соціальних (пенсійних) ризиків, закріплених законодавцем у гіпотезах норм пенсійного законодавства, у страхові випадки, а саме досягнення пенсійного віку, настання інвалідності, втрата годувальника; 3) не зважаючи на те, що пенсійне законодавство пов’язує виникнення пенсійних правовідносин з особливими юридичними фактами-подіями, сама по собі така подія не може бути правоутворюючою. Пенсійне правовідношення може виникнути тільки за наявності певної сукупності юридичних
фактів, які виступають в якості елементів правоутворюючого юридичного фактичного складу, закріпленого у пенсійному законодавстві, та мають юридично
однакове значення; 4) для виникнення пенсійних правовідносин у більшості
випадків характерні такі юридичні фактичні склади, які поєднують владні волевиявлення компетентного державного органу з волевиявленням іншого
суб’єкта правовідношення – особи, у якої виникло право на пенсію. При цьому, волевиявлення фізичної особи як елемент юридичного фактичного складу
є вільним, тобто вона вправі проявити або не проявити свою волю – звертати-
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ся або не звертатися за призначенням пенсії. Щодо волевиявлення державного
органу, то воно є обмеженим, адже цей орган призначає пенсію не на власний
розсуд, а у суворій відповідності до норм закону.
З огляду на те, що чітке та однозначне закріплення юридичних фактів у
правових нормах є запорукою їх правильного застосування на практиці, пропонується у законодавстві дати визначення поняттям «пенсійний вік», «втрата
годувальника», «вислуга років» та сформульовано відповідні дефініції.
Отримані в процесі дослідження результати знайшли своє відображення у
підготовленій до друку монографії «Розвиток пенсійних правовідносин в Україні» та науковій записці «Пропозиції щодо удосконалення пенсійного забезпечення в Україні». Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки і пропозиції можуть бути використані у правотворчості при
удосконаленні пенсійного законодавства та приведенні його у відповідність до
міжнародних, зокрема, європейських стандартів.
Отримані результати можуть використовуватися у навчальному процесі в
юридичних й інших навчальних закладах при читанні лекцій з курсу «Соціальне забезпечення в Україні», а також при написанні підручників, науково-практичних посібників і розробці методичних рекомендацій.
Проблеми цивільних правовідносин в сучасній Україні. Наук. кер. –
д.ю.н. Шевченко Я.М. Термін виконання – І кв. 2011 – ІУ кв. 2012. Виконавці:
д.ю.н. Шевченко Я.М., к.ю.н. Венецька М.В., к.ю.н., Севрюкова І.Ф.,
к.ю.н. Єрьоменко Г.В., к.ю.н. Бабаскін А.Ю., к.ю.н. Малявко О.М., к.ю.н. Антонов С.В.
Підготовлено наукову колективну монографію, присвячену проблемним
питанням, пов’язаним із охороною і захистом цивільних правовідносин.
В роботі розглянуті як фундаментальні питання теорії цивільно-правових
відносин, так і ряд актуальних практичних питань, що потребують додаткового дослідження та удосконалення правового регулювання.
В числі теоретичних питань розглянуто:
– питання цивільних правовідносин як приватно правових відносин та наведено ряд класифікуючих ознак, що відмежовують їх від публічно правових
відносин;
– здійснено комплексний аналіз сутності інтересу у цивільно-правовому
контексті. Зроблено висновок про те, що інтерес є більш широкою категорією
ніж суб’єктивне право, але знаходяться у нерозривному зв’язку: інтерес є першопричиною появи суб’єктивного права, під час реалізації суб’єктивного права інтерес залишається його сутністю, визначає доцільність здійснення дій,
спрямованих на реалізацію суб’єктивного права. Інтерес може мати правове
значення до виникнення фактичного права (наприклад, із зобов’язання). Також
інтерес – це те, що лишається суб’єкту після того як право перестало діяти
(інтерес, може мати правове значення після припинення законного права:
досліджено питання причин і способів легітимізації інтересів у нормах права).
Вперше зроблено поділ на абсолютні інтереси і відносні інтереси. Абсолютний інтерес означає можливість носія інтересу його здійснювати стосовно не
визначеного кола суб’єктів, і, відповідно, у якого (тобто не визначеного кола
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суб’єктів) є обов’язок такий інтерес не порушувати. Відносні інтереси виникають і у зв’язку з виконанням зобов’язань в тому числі, які випливають із права
на захист певного інтересу і обов’язку іншої особи усунути порушення
інтересу;
– досліджено поняття послуг як об’єкту цивільних правовідносин; додатково аргументовано класифікуючі ознаки розмежування робіт і послуг як
об’єктів цивільних прав: зроблено висновок, що визначення поняття послуг як
об’єкта цивільних правовідносин має включати, окрім збереження чи зміни
стану нематеріальних благ, також ознаку незмінності фізичних параметрів
явищ об’єктивного світу, на які спрямовані послуги;
– досліджено категорії «обмеження» та «обтяження» права власності; зроблено висновок, що категорію «обмеження» можна використовувати тільки стосовно права власності на нерухоме майно, як найбільш повного та фундаментального речового права із обов’язковим встановленням чіткої класифікації та
переліку таких обмежень у чинному цивільному законодавстві України; стосовно правової категорії «обтяження», доводиться, що його можна використовувати лише при встановленні неможливості розпорядження об’єктом права
власності. «Обтяження», таким чином, первісно передбачається для права
власності, але розповсюджується, «зачіпає» всі похідні речові права, до змісту
яких входить правомочність «розпорядження», наприклад, емфітевзис, суперфіцій. Аргументовано висновок про те, що «обмеження» і «обтяження» речових прав не є тотожними категоріями, виникають з різних підстав та
відрізняються своєю спрямованістю.
У числі практичних питань, що потребують удосконалення правовго регулювання розглянуто:
– проблеми комерційного кредиту в цивільному праві України, який слід
розуміти в наступному значенні: а) для визначення договірних зобов’язань за
кредитним договором та зобов’язань комерційного кредиту, які не мають окремої договірної форми, та встановлюються сторонами в якості умови в інших
цивільних договорах; б)для визначення об’єкту кредитного договору, яким є
сума коштів, яку банк або інша фінансова установа (кредитодавець) має надати позичальнику, а останній повернути кредитодавцю; в) для зазначення предмету зобов’язання комерційного кредиту. Розглянута цивільно-правова та економічна природа поняття «комерційний кредит», визначено суб’єктний склад
осіб між якими можуть існувати відносини комерційного кредиту, наданий
порівняльний аналіз істотних та звичайних умов комерційного та фінансового
кредиту, розглянуто питання щодо забезпечення комерційного кредиту, та
відступлення прав вимоги за договорами, що містять умови комерційного кредиту;
– проблеми страхування професійної відповідальності у сфері медичної
діяльності в Україні та за кордоном; визначено основні завдання та переваги
цього виду страхування з урахуванням захисту прав та інтересів як медичних
працівників, так і пацієнтів. Також визначено, що основним об’єктом страхування для закладів охорони здоров’я є саме відповідальність роботодавця, а не
окремих працівників; класифіковано: основних суб’єктів страхування про-
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фесійної відповідальності у сфері медичної діяльності, до яких відносяться
страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода; надано: правову характеристику договору добровільного страхування професійної
відповідальності, зокрема визначено предмет договору, основні права та
обов’язки його сторін; обґрунтовано, що страховим випадком може бути не
тільки факт заподіяння реальної шкоди здоров’ю пацієнта, але й висунення
ним претензій споживчого характеру, зокрема, щодо якості сервісу медичного
обслуговування, інформування, надання медичної документації тощо; доведено, що запровадження обов’язкового страхування професійної відповідальності у сфері медичної діяльності було б одним з чинників зменшення навантаження на судову систему, покращило б якість медичного обслуговування та
захист прав та інтересів громадян у сфері охорони здоров’я;
– з огляду на значення реформи судочинства, необхідності її оптимізації і
прискорення, для забезпечення сталості цивільно-правових відносин та кореляції прав і обов’язків сторін розглянуті процесуальні питання підготовки
справи до судового розгляду; визначено, що системостворюючими елементами підготовки справи до судового розгляду є: 1) примирні процедури; 2) процесуальна діяльність сторін і суду щодо формування доказової бази у справі;
3) процесуальна відповідальність сторін за невиконання своїх обов’язків;
4) процесуальні форми проведення підготовчих дій; 5) процедури, які передбачають надання заінтересованим особам повної інформації про проведені судом
дії та їх результати.
На підставі проведеного дослідження цих та ряду пов’язаних з ними проблем розвитку цивільно-правових відносин в сучасній Україні розроблені пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.
У 2012 році розпочалася розробка трьох відомчих тем НДР: Принцип
рівності у праві: теорія і практика (ІІІ кв. 2012 – ІІ к.2014). Наук. кер. – д.ю.н.
Оніщенко Н.М.; Протидія корупційній злочинності в Україні в умовах реформування кримінальної юстиції (ІІІ кв. 2012 – ІІ кв. 2014). Наук. кер. – д.ю.н. Костенко О.М.; Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства
України на сучасному етапі (ІV кв.2012 – ІІІ кв.2014). Наук. кер. – д.ю.н.
Ющик О.І.
В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні» та відповідно до розпорядження Президії НАН України від 30 травня
2012 р. № 370 виконувалось дослідження теми «Наукове забезпечення законодавчої техніки як фактора ефективної правотворчості в Україні».
Термін виконання – 01 червня – 31 грудня 2012 р., наук. кер. – академік НАН
України Шемшученко Ю.С. За результатами проведеного дослідження визначено сутність, види, функції законодавчої техніки як фактора забезпечення
ефективної правотворчої діяльності в Україні, а також проблеми реалізації законодавчої техніки в дяльності парламенту України та визначено актуальні питання підвищення її рівня. Підготовлено наукову монографію «Проблеми законодавчої техніки в Україні: питання теорії та практики», методичні рекомендації по застосуванню правил законодавчої техніки в законодавчому процесі
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України, наукову записку «Наукове і правове забезпечення законодавчої
техніки в Україні: стан і проблеми вдосконалення».
В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України» та відповідно до розпорядження Президії НАН України від 29 травня
2012 р. № 365 виконувалось дослідження теми «Правові форми політичної
відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України».
Термін виконання – 1червня – 31 грудня 2012 р., наук. кер. – д.політ.н. Кресіна
І.О. Результатом дослідження є підготовка наукової доповіді «Правові форми
політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для
України», низки законопроектів щодо удосконалення вітчизняних правових
форм політичної відповідальності з їх подальшим наданням суб’єктам права
законодавчої ініціативи для впровадження у законодавчому процесі.
За результатами конкурсу спільних наукових проектів НАН України –
Російського гуманітарного наукового фонду та постанови Президії НАН України від 14.03.2012 р. № 50 виконувався проект «Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: російський і
український досвід» – І етап. Наук. кер. – д.ю.н. Пархоменко Н.М. Термін виконання – 01 квітня– 31 грудня 2012 р. В результаті роботи визначено основні
загальнотеоретичні (доктринально-конституційні) і науково-методологічні
проблеми конституціоналізації, обґрунтовано сутність й змістовні параметри
концепту конституціоналізації національних правових систем у цілому й систем права й законодавства, зокрема. Підготовлено аналітичну доповідь «Теорія
і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства:
український досвід», методичні рекомендації із залучених напрацювань органів конституційного судочинства для найбільш ефективного втілення в галузеве законодавство принципів Основного Закону.
В рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових
досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища виконувалось наукове дослідження «Правове та організаційне забезпечення реалізації засад
сталого розвитку в Україні» за етапом ІІІ – «Засади удосконалення правового та організаційного забезпечення утвердження в Україні принципів
сталого розвитку в контексті Конференції ООН з питань сталого розвитку 2012 року», термін виконання: квітень-грудень 2012 р., наук. кер. – академік НАН України Шемшученко Ю.С. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо забезпечення реалізації принципів сталого розвитку
при здійсненні адміністративної реформи.
Згідно з «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень і Білоруським фондом фундаментальних досліджень»,
«Переліком проектів-переможців четвертого спільного конкурсу Державного
фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду
фундаментальних досліджень», затвердженим 23.04.2011 р. та наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 31
березня 2011 р. № 28 виконувався проект № Ф41.5/017 «Тенденції та перспек-
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тиви розвитку політичних систем і державності України та Республіки Білорусь». В рамках даного проекту проведено міжнародну науково-практичну
конференцію «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід
України та Республіки Білорусь», яка відбулася 22 листопада 2012 року в
Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а також підготовлено колективну монографію.
Згідно з постановою Вченої ради інституту до числа планових завдань було віднесено підготовку другого видання «Великого юридичного енциклопедичного словника». Для цієї праці, яка побачила світ на початку 2012 р.,
співробітниками Інституту підготовлено низку статей, зокрема й таких, аналогів яким не було у першому виданні.
Продовжувалася робота над розпочатою в 1996 р. загальноакадемічною темою «Енциклопедія сучасної України», яка виконується спільними зусиллями ряду установ НАН України під егідою Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України, а також НДР Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України «Політична енциклопедія»
(2010–2012 рр.).
Крім того, у 2012 році було підготовлено концепцію Закону України «Про
Національну академію наук України» (акад. НАН України Ю.С. Шемшученко,
В.П. Нагребельний, В.І. Олещенко).
У 2012 році Інститут продовжував підтримувати традиційно тісні зв’язки з
центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державно-правового будівництва, правоохоронними
та судовими органами влади України. Співробітники Інституту брали участь в
роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та
агентств, активно працювали над удосконаленням та реалізацією положень
Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу.
Указом Президента України № 328/2018 від 17 травня 2012 р. «Про Конституційну Асамблею» з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону
України, з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму було залучено в установленому порядку до такої роботи
провідних учених Інституту, зокрема: Шемшученка Ю. С. – заступником Голови Конституційної Асамблеї, Бошицького Ю. Л., Кубка Є. Б., Пархоменко Н.
М., Сіренка В. Ф., Скрипнюка О. В., Товта М. М., Ющика О. І.
Протягом року науковці Інституту брали активну участь у законотворчій
роботі шляхом безпосередньої розробки проектів законодавчих актів, концепцій законів, роботи в якості членів робочих груп і комісій, підготовки науково-правових висновків, зауважень і пропозицій до проектів нормативноправових актів та ін. Зокрема, науковці Інституту брали активну участь у
підготовці та науковій експертизі проектів ряду Законів України, в тому числі
безпосередньо у складі робочих груп, які готували законопроекти, а саме було
підготовлено: висновок науково-правової експертизи на проект Закону Ук-
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раїни про внесення змін до Закону України «Про рекламу»; пропозиції та зауваження щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у
новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;пропозиції та зауваження до Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади; Концепції модернізації організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні; висновок на запит Конституційного Суду України щодо подання 51 народного депутата України про неконституційність ст. ст. 52, 98, 99 Закону «Про вибори народних депутатів України»; щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України з питань національної безпеки і оборони»; зауваження та пропозиції
на проект Закону України «Про медіацію»; наукова експертиза Закону України
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації; Закону
України «Про державну підтримку наукоємних виробництв в Україні»; Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання підвищення рівня народжуваності та престижу материнства); Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо права складати протоколи про адміністративні правопорушення»; Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів (щодо місцевих податків та зборів); модельних законодавчих актів, що будуть розглядатися Міжпарламентською Асамблеєю держав – учасниць СНД (проект модельного Інноваційного кодексу, проекти модельних законів «Про фірмові найменування» та «Про наукові парки»,
проект «Рекомендацій з удосконалення і гармонізації національного законодавства держав – учасниць СНД у сфері забезпечення інформаційної безпеки»,
проект «Міждержавної угоди про формування об’єднаної інформаційної системи держав – учасниць СНД про захист від біонебезпек», Анкети про заходи,
що приймаються державами щодо імплементації модельних законів МПА
СНД і реалізації рекомендацій у міжнародному гуманітарному просторі); Закону України «Про внесення змін до закону України «Про засади державної
мовної політики»; Закону України «Про державну службу правопорядку»; науково-експертний висновок щодо проекту Концепції Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами, висновок щодо організаційної
складової формування та реалізації державної політики у сфері космічної
діяльності; підготовлено проекти Закону України «Про державне регулювання
у сфері дистанційного зондування Землі аерокосмічними об’єктами» (передано до Державного космічного агентства України) та Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запровадження механізмів державно-приватного партнерства в сфері космічної діяльності (передано до Державного космічного агентства України).
І. Б. Усенком разом з відомим архівістом К. Є. Новохатським було підготовлено авторський проект нормативно-правового акта Державної архівної служби України «Порядок користування документами Національного архівного
фонду України, що належать державі, територіальним громадам».
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Протягом поточного року продовжувалось співробітництво з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і його місцевими органами. Зокрема Інститут переуклав на новий строк договір про творчу співдружність з
Комунальним позашкільним навчальним закладом «Київська Мала академія
наук учнівської молоді». В рамках цієї співпраці І. Б. Усенко є науковим
керівником секції правознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді і головою журі відповідного ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту творчих
робіт школярів. У цій роботі активну участь брали також Є. В. Ромінський як
відповідальний секретар журі конкурсу, а також ряд співробітників Інституту
(Т. І. Бондарук, І. В. Музика, О. О. Малишев, К. О. Савчук, О. В. Батанов,
А. С. Нерсесян, Д. В. Бусуйок та інші), які залучалися як експерти. На ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту творчих робіт школярів І. Б. Усенко був
офіційним спостерігачем від НАН України по секції правознавства.
Також, наприкінці року в рамках цієї співпраці відбувся Всеукраїнський
семінар-практикум керівників територіальних відділень МАН України та
керівників наукових відділень філософії та суспільствознавства «Удосконалення діяльності наукових відділень МАН України в контексті останніх освітніх
тенденцій», перед учасниками якого виступив І. Б. Усенко.
Протягом звітного періоду роль головного координаційного центру, як і в
минулі роки, здійснювала Рада по координації фундаментальних правових
досліджень (керівник — академік НАН України Ю.С.Шемшученко). Основними формами діяльності Ради в поточному році були: проведення спільних наукових досліджень; підготовка рукописів та видання колективних монографій,
підручників, словників, циклів брошур тощо; спільна підготовка законопроектів; співпраця у сфері надання методичної допомоги вищим та середнім навчальним закладам освіти; співучасть у підготовці та проведенні наукових та
науково-практичних конференцій, співпраця з органами державної влади тощо. Зокрема, співробітники Інституту залучалися до підготовки спеціальних
випусків юридичного журналу «Право України».
Протягом звітного періоду Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України виступав організатором та співорганізатором ряду науково-практичних конференцій та круглих столів. За участю співробітників Інституту, які
входять до складу Конституційної Асамблеї, проведено два постійно діючих
методологічних семінари «Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики» на теми: «Методологічні питання оновлення Конституції України» - Київ, 24 жовтня 2012 року; «Концептуальні питання удосконалення конституційних засад здійснення правосуддя в Україні» - Київ, 29 листопада 2012 року.
Спільно з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка,
Львівським державним університетом внутрішніх справ, Українською
асоціацією порівняльного правознавства було проведено IV міжнародну наукову конференцію «Компаративістські читання» (27 – 28 квітня 2012 р.), а також науковий семінар «Проблеми порівняльного правознавства» (24 квітня
2012 р.). 13 грудня 2012 р. Інститут організував науково-практичний семінар
«Рада Європи: проблеми реформування». Спільно з Київським університетом
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права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 11 грудня 2012 р. провів Міжнародну науково-практичну конференцію
«Міжнародно-правові проблеми торговельного мореплавства», а також V наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького (16 лютого 2012 р., проводилася також за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту);
спільно з Міжнародною асоціацією істориків права, Інститут 21–23 вересня
2012 р. провів Міжнародну історико-правову конференцію «Історико-правова
реальність у глобальному і регіональному вимірах»; спільно з Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України проведено фінал Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького з європейського права у галузі прав людини (14–15 грудня 2012 р.).
Крім того були проведені: Всеукраїнська наукова конференція молодих
вчених «Проблеми вдосконалення та кодифікації законодавства України на сучасному етапі», Науково-практична конференція «Основоположні принципи
права як його ціннісні виміри», круглий стіл «Конституційна Асамблея: питання статусу, порядку формування та діяльності», Міжнародна наукова конференція «Восьмі юридичні читання, «Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства», міжнародна наукова конференція «Правові основи
розвитку сучасних політичних систем: європейський досвід», круглий стіл
«Зближення національних правових системи та їхня взаємодія із міжнародним
правом».
У звітному році продовжила свою діяльність секція історії держави і права
Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових
досліджень (І. Б. Усенко – голова секції, а І. В. Музика – вчений секретар
секції). Діяльність секції вже багато років тісно пов’язується з роботою
Міжнародної асоціації істориків права (далі МАІП). МАІП разом з секцією та
Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України цього року було організовано історико-правові конференції у Одесі, Євпаторії та Острозі, а
саме: міжнародний науково-практичний семінар «Наукова, просвітницька,
громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»,
ХХVІ міжнародна історико-правова конференція «Держава, право і юридична
думка у Балточорноморському регіоні», ХХVІІ міжнародна історико-правова
конференція «Історико-правова реальність у глобальному і регіональному
вимірах».
Окрім того, здійснювалася координація наукових досліджень у таких традиційних напрямах: надання науково-методичної допомоги державним установам, науковим та навчальним закладам України, погодження тем дисертаційних досліджень, керівництво аспірантами і пошукувачами з інших установ і міст України, співпраця у рамках громадських організацій вчених, залучення фахівців з інших установ до планових науково-дослідних робіт відділу,
підготовка історико-правових матеріалів до чергових томів «Енциклопедії сучасної України», «Енциклопедії міжнародного права» та інших довідково-енциклопедичних видань.
У 2012 Інститутом видано 13 монографічних праць, 9 посібників, підручників, 13 збірників наукових праць. Зокрема опубліковані: Великий енцикло-
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педичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.; Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск двадцять третій. Відп. редактор
Ю.С. Шемшученко. К.: ІДП НАНУ, 2012.; Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник
[та ін.]. – К. : Ін Юре, 2012; Я.М.Шевченко. Вибрані праці (1964-2012 рр.),
Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012.; Анатолій Павлович
Таранов. Вибрані праці. До 100-річчя від дня народження / Відп. ред. академік
НАН України Ю.С.Шемшученко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2012;
Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та
висновки для України: наукова записка. Кресіна І.О. (керівник авт. кол.), Горбатенко В.П., Коваленко А.А., Ходаківський М.Д., Стойко О.М., Кукуруз О.В.,
Стоєцький С.В. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України –
К., 2012.; Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою
України. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Лойко Л.І., Ходаківський М.Д., Стойко О.М., Явір В.А. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012.; Інавгурація: науково-популярна праця. Шемшученко
Ю.С., Батанов О.В., Стойко О.М., Ходаківський М.Д. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. ; Прилуцький С.В. Вступ
до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): [монографія] /
С.В. Прилуцький. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.; Турлова Ю.А. Кримінологічна характеристика браконьєрства в
Україні та протидія цим злочинам: монографія / Ю.А. Турлова; [наук. ред.
О.М. Костенко]. – К.: Наук. Світ, 2012; Пухтецька А.А. Європейські принципи
адміністративного права: Монографія – К., 2012.; Віталій Семчик. Навчаючись, навчаю… Вибрані праці. До 85 річчя. – К., Спринт-Сервіс, 2012.; Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки: Монографія. – Київ, Юрінком
Інтер. – 2012.; Кресін О.В. Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століттях:
проблеми становлення: Монографія. – К.: Логос, 2011 (вийшла з друку у
2012 р.); Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуски 55, 56, 57, 58.; Історико-правова реальність у глобальному і
регіональному вимірах: матеріали XXVІІ Міжнародної історико-правової конференції. 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія. / Редколегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секретар), А. Ю. Іванова та ін. – Київ; Сімферополь:
«Доля», 2012.; Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина
академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І Міжнародного науковопрактичного семінару; [м. Ост рог 16 березня 2012 р.]. / Редколегія:
І. Д. Пасічник (голова), В. О. Попелюшко, І. Б. Усенко та ін. – Острог: Вид-во
Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012.; Держава, право і юридична думка у
Балточорноморському регіоні: історія та сучасність: Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса. / Редколегія: С. В. Ківалов (голова), І. Б. Усенко (заст. голови), Н. М. Крестовська та
ін. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012.; Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України: довідник / Н.М. Хуторян,
М.М. Шумило, Я.В. Сімутіна та ін.; Наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. –
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К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.; Сучасні проблеми приватного права:
збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження
Я.М. Шевченко / Відп. ред. Н.С. Кузнецова, Р.О. Стефанчук. – Київ: ВГО
«Асоціація цивілістів України». – Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня
«Рута», 2012.; Адміністративне право: сучасність та перспективи розвитку: зб.
мат. круглого столу (7 травня 2012 р., м. Київ) / За заг. ред. д.ю.н., проф. членкор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. – К.: Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.; Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / Інститут держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Львівський державний університет внутрішніх справ,
Українська асоціація порівняльного правознавства; За ред. Ю.С. Шемшученка,
В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. –
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.; Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / редкол.:
Шешученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. – К.: Видавництво
Європейського університету, 2012.; Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал.
Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012.;
«Studia Politologica Ucraino-Polona». Вип. 2. За редакцією В. Горбатенка, Я.
Прокопа. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Польська академія мистецтв і наук, Польське наукове товариство у Житомирі. – Житомир-Київ-Краків : Вид-во Євенка О., 2012.; Шемшученко Ю.С. Космічне
право: Підручник. – К.: Вид-во «Юридична думка». 2012. ; «Правові системи
сучасності». За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Навчальний посібник для
магістрів права. – К.: Юридична думка, 2012; Проблеми сучасної муніципалістики : навч. посіб. / За заг. ред. О. В. Батанова. / Академія муніципального управління / Серія: «Інноваційні освітні технології у муніципальному
праві»/. – м. Київ : 2012.; Тихомиров О.Д. Порівняльно-правові дослідження:
проблеми визначення компаративної природи, наукознавчого осмислення та
систематизації: Відкрита лекція / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та ін.; відп. ред. О.В. Кресін. – Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. –
Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». –
Випуск 29.; Дамирли М.А. Сравнительное правоведение в поисках собственной идентично сти: Открытая лекция / Институт го сударства и права
им. В.М. Корецкого НАН Украины и др.; отв. ред. А.В. Кресин. – Киев-Львов:
ЗУКЦ, 2012. – Серия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». – Выпуск 28; Саломатин А.Ю. Открытая лекция / Институт
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины и др.; отв. ред.
А.В. Кресин. – Киев-Львов: ЗУКЦ, 2012. – Серия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». – Выпуск 27.; Сливка С.С. Канонічне право: природний та метакорпоративний порівняльні аспекти: Відкрита лекція / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та ін.;
відп. ред. О.В. Кресін. – Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. – Серія науково-методичних
видань «Академія порівняльного правознавства». – Випуск 26; Егоров А.В. Бе-
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лорусская правовая система на современной юридической карте мира: Открытая лекция / Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины
и др.; отв. ред. А.В. Кресин. – Киев-Львов: ЗУКЦ, 2012. – Серия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». – Выпуск 25;
Варга Ч. Правові традиції? У пошуках правових сімей і культур: Відкрита
лекція / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та ін.; переклад О.В. Ткаченка; відп. ред. і наук. ред. перекладу О.В. Кресін. – КиївЛьвів: ЗУКЦ, 2012. – Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». – Випуск 24; П.Ф.Кулинич. Практичний посібник з питань формування земельних ділянок та оформлення прав на них. – Київ: Проект АгроІнвест, 2012.
Співробітники Інституту протягом звітного періоду брали участь у роботі
ряду закордонних науково-практичних конференцій. Академік Ю.С. Шемшученко прийняв участь у Міжнародному парламентському форумі «Современный парламентаризм и будущее демократии», який відбувся у м. Москва
9–11 грудня 2012 р.; проф., д.ю.н. В.Н. Денисов виступав з доповіддю на
міжнародній науковій конференції «Права человека в процессе глобализации и
национальные правовые системы», що проводилася 10 грудня 2012 р. Бакинським державним університетом (м.Баку, Азербайджан); к.ю.н. М.М. Товт робив
доповідь на міжнародній науковій конференції «Реорганізація угорської системи місцевого самоврядування - європейський контекст», що проходила
26 червня 2012 р. в Інституті правових наук Угорської академії наук (м. Будапешт, Угорщина); к.ю.н. О.І. Мельничук взяла участь в Міжнародній науковопрактичній конференції «Право в современном мире», що проводилася
10 грудня 2012 р. Уральским інститутом Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації (м. Єкатеринбург, Російська Федерація).
Активну участь в роботі різних наукових конференцій, що відбувались закордоном, брав к.ю.н. О.В. Кресін, зокрема, він брав участь у міжнародній
практичній конференції «Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития национальных правових систем», що проводилася 56 жовтня 2012 р. Асоціацією юристів Росії, Асоціацією юридичних вузів
(Російська Федерація), Київським університетом права НАНУ, Юридичним
факультетом Ростовського державного економічного університету, на ІІ Публічних читаннях «Актуальные проблемы сравнительного правоведения», що
проводилися 3 грудня 2012 р. Інститутом законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації та на Науково-практичній конференції «Современные подходы к противодествию коррупции: проблемы и тенденции», що проводилася 4 грудня 2012 р. цією ж установою.
Н.Р. Малишева спільно з професором Інституту вищого адміністрування
Швейцарської конфедерації прочитала курс з аналізу та здійснення публічної
політики на юридичному факультеті Київського університету імені Т.Г. Шевченка (травень, вересень 2012 р.); взяла участь в організації та проведенні
міжнародного двостороннього Круглого столу між Міжнародним центром
космічного права при ІДП НАН України, відділом космічного та екологічного
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права ІДП НАНУ та представниками Японського аерокосмічного агентства
JAXA та Інституту космічного права, створеного при Університеті Окайа
(Японія). Малишева Н.Р. є співавтором міжнародного творчого колективу з
підготовки 3-томного коментаря міжнародного космічного права: Cologne
Commentary on Space Law (in three Volumes). Volume 2 The 1975 Convention on
Registration of Objects Launched into Outer Space (REG).
І. Б. Усенко виступив членом оргкомітету конференції «Проблеми форми
російської держави: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Ростов-на-Дону; Ростовський державний університет шляхів сполучення; 8 лютого 2012 р.).
У рамках проектів Харківської правозахисної групи, які здійснюються за
підтримкою Європейського Союзу, Ради Європи, Міжнародного фонду
«Відродження» та інших міжнародних фондів з різних країн, І. Б. Усенко як експерт у галузі інформаційного та архівного законодавства брав участь у роботі
багатьох міжнародних семінарів та круглих столів, які відбувалися в Україні, а
також у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблема доступу до
архівної інформації про політичний терор в СРСР» (м. Москва; організатори –
Фонд Генріха Бьоля та Міжнародний Меморіал), де був одним з основних доповідачів.
Разом з Адміністрацією Президента, Фондом «Пам’ять, відповідальність,
майбутнє» та Фондом меморіальних комплексів Бухенвальдта Міттельбау-Дора (Німеччина) К. А. Вислобоков брав участь у підготовці міжнародної пересувної виставки «Примусова праця. Німці, підневільні робітники та війна». Виставка відбулася в багатьох містах світу, зокрема в Берліні, Москві, Києві та ін.
Також К. А. Вислобоков брав участь у експертній зустрічі «Expert meeting
and workshop on Holocaust-related archives in Ukraine European Holocaust
Research Infrastructure», що відбувалася під егідою Європейської Комісії.
Відповідно до Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Угорською академією наук та Договору про
співробітництво між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України та Інститутом права Угорської академії наук М.М. підготовлено до
видання українсько-угорський двомовний спільний збірник наукових праць
«Актуальні питання розвитку законодавства України та Угорщини».
О.В.Чорноус пройшла навчання у Норвезькому університеті біологічних
наук (м. Оос, Норвегія) як студент-дослідник (жовтень – грудень 2012 року).
В наукових та науково-допоміжних підрозділах Інституту у звітному році
працювали 123 співробітники, із них 99 науковців (з них: 22 доктори наук,
67 кандидатів наук), в тому числі: директор, 2 заступники директора, вчений
секретар, 7 завідуючих відділами, 5 головних наукових співробітників,
7 провідних наукових співробітників, 36 старших наукових співробітників,
21 науковий співробітник, 19 молодших наукових співробітників.
У складі Інституту протягом 2012 року працювали: один академік
(Ю.С. Шемшученко) та 2 члени-кореспонденти Національної академії наук
України (В.І. Семчик, В.Ф. Сіренко); 15 академіків та членів-кореспондентів
Національної академії правових наук України (В.І. Семчик, В.Ф. Сіренко,
Ю.С. Шемшученко, В.П. Нагребельний, О.Ф. Андрійко, В.Н. Денисов,
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Я.М. Шевченко, О.М. Костенко, Н.Р. Малишева, Г.О. Мурашин, Є.Б. Кубко,
Л.Т. Кривенко, Н.М.Оніщенко, Н.М. Хуторян, І.О. Кресіна).
Серед працівників Інституту — 10 Заслужених діячів науки і техніки України (академік НАНУ Шемшученко Ю.С., член-кор. НАНУ Семчик В.І.,
член-кор. НАНУ Сіренко В.Ф., Шевченко Я.М., Денисов В.Н., Бабкін В.Д.,
Кресіна І.О., Мироненко О.М., Хуторян Н.М., Костенко О.М.) та 10 Заслужених юристів України (Малишева Н.Р., Мурашин Г.О., Усенко І.Б, Нагребельний
В.П., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф., Пархоменко Н.М., Кубко Є.Б., Ющик
О.І., Олещенко В.І.).
У звітному році в докторантурі та аспірантурі Інституту навчалося 93 особи в т.ч. на умовах бюджетного фінансування – 25 осіб, в тому числі – 17 з
відривом від виробництва; за контрактами навчалося 68 аспірантів, з них 3 –
іноземні громадяни. З метою підготовки кандидатських та докторських дисертацій до наукових відділів Інституту прикріплено 20 здобувачів із різних
регіонів України. Всього протягом звітного періоду готувало дисертації близько 60 здобувачів.
Протягом року в 4-х спеціалізованих вчених радах Інституту було захищено 68 кандидатських та 11 докторських дисертацій, з них співробітники Інституту захистили: 2 докторські дисертації : Кулинич П.Ф. (спец. 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право), Тимченко Г.П. (спец.
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право) та 3 кандидатські дисертації: Малишев О.О. (спец. 12.00.01 – теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових учень), Батрін С.В.
(спец. 12.00.04 – господарське право; господарський процес), Грицяк Д.І.
(спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Протягом звітного року стипендію для молодих вчених Президента України отримувала Семчик О.О. та здобули стипендію НАН України Куртинець
М.І., Стрельцова О.В.
Творчі до сягнення співробітників Інституту були відзначені рядлм
нагород:. д.ю.н., професора Я.М. Шевченко нагороджено Орденом Княгині
Ольги І ступеня; члена-кореспондента НАН України В.І. Семчика нагороджено орденом За заслуги ІІ ступеня; д.політ.н., професора І.О. Кресіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня; д.філос.н., професора О.М. Мироненка нагороджено відзнакою НАН України За наукові досягнення; к.ю.н.
Л.О. Макаренко нагороджено Почесною відзнакою Вищої ради юстиції;
д.ю.н., професор Н.М. Оніщенко стала лауреатом Державної премії у галузі науки і техніки України 2012 р. за колективне видання «Правова система
України: історія, стан та перспективи» у 5 т. – Х: Право, 2008.
У 2012 р. бібліотека Інституту поповнилась на 839 одиниць зберігання
(монографії, підручники, автореферати, дисертації, тощо). Бібліотека отримувала у 2012 р. – 41 періодичне видання і передплатила на 2013 рік 19 найменувань періодичних видань, з них 3 – іноземні. Фонд бібліотеки на 01.01.2013 р.
нараховує 879654 примірників.
Таким чиному, у 2012 році Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України в цілому виконав поставлені перед ним завдання. Колективом
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Інституту було видано серію монографічних праць, розроблено і подано до органів влади низку заслуговуючих на увагу пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення правової системи України. Разом з тим, мали місце й
певні недоліки, а також труднощі, пов’язані з недостатнім і несвоєчасним
фінансуванням науково-дослідних робіт, ускладненою процедурою фінансових розрахунків за видавничо-поліграфічні послуги тощо. Це загальмувало видання тритомника «Вибраних творів» академіка О. О. Малиновського, першого тому «Енциклопедії міжнародного права» тощо.
Вважати за доцільне у 2013 р. зосередити зусилля Інституту на наступному:
1. Дирекції Інституту, завідувачам науковими відділами вжити заходів щодо підвищення методологічного рівня та якості фундаментальних досліджень
актуальних проблем державотворення і правотворення, удосконалення координації цих досліджень на національному та міжнародному рівнях.
2. Особливу увагу приділити фундаментальним дослідженням національної юридичної доктрини, пов’язаної з модернізацією Конституції України у
контексті діяльності Конституційної Асамблеї.
3. Уточнити перелік основних напрямів фундаментальних досліджень,
здійснюваних Інститутом.
4. Завершити підготовку до видання 3-томної «Енциклопедії міжнародного
права» і видати перший том у 2013 р.
5. Взяти активну участь у наукових та науково-організаційних заходах,
присвячених 95-річчю заснування Національної академії наук України. Зокрема: підготувати до видання «Вибрані твори академіка О.О.Малиновського»,
видати монографію «Правовий статус Національної академії наук України:
історія та сучасність», взяти участь у підготовці проекту Закону України «Про
правовий статус Національної академії наук України».
6. Порушити питання перед відповідними державними органами про перевидання 6-томної «Юридичної енциклопедії», взяти участь у підготовці Великої української енциклопедії, видання якої протягом 2013–2020 років Указом
Президента України від 2 січня 2013 р. покладено на Національну академію
наук України.
7. Посилити творчі зв’язки з новообраною Верховною Радою України, її
комітетами, народними депутатами України з питань наукового забезпечення
законопроектної діяльності.
8. Підготувати та провести у 2013 р. міжнародну науково-практичну конференцію з проблем теорії сучасного українського конституціоналізму, присвячену 75-річчю від дня народження відомого українського вченого-конституціоналіста, члена-кореспондента НАН України, доктора юридичних наук,
професора Погорілка Віктора Федоровича та видати його вибрані праці.
9. Дирекції вжити заходів до омолодження керівного складу відділів, підвищення ефективності діяльності наукових відділів та центрів, посилення діяльності ради молодих вчених.
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В. П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ,
кандидат юридичних наук,
член-кореспондент НАПрН України,
заступник директора Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України;
Д. В. БУСУЙОК,
кандидат юридичних наук,
вчений секретар Наукової ради НАН України
з координації фундаментальних правових досліджень

ПРО СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЇ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Координація фундаментальних досліджень в Українській державі є одним
із чільних напрямів діяльності Національної академії наук України як головної
наукової установи країни, зарегламентованих основним правовим актом, що
регулює діяльність наукової галузі – Законом України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» та статутом НАН України. Як зазначено у згаданому законі, сприяти реалізації такого важливого напряму діяльності Академії має
Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні, що
створюється при НАН України, склад якої та положення про неї затверджує
Кабінет Міністрів України.
Науково-координаційну роботу з окремих напрямів і проблем здійснють
громадські наукові об’єднання (ради, комітети, комісії, товариства) НАН України, одним з яких є Наукова рада НАН України з координації фундаментальних
правових досліджень (далі – Координаційна рада), що впродовж тривалого часу
функціонує на базі Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
під керівництвом директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, академіка НАН України Ю.С. Шемшученка.
Правові засади її діяльності визначенні положенням про Координаційну
раду, ухваленим на засіданні ради 22 лютого 2007 р. і погодженим з Відділенням історії, філософії та права НАН України. До її складу входить понад
50 членів – відомих вчених-правознавців, керівників та представників органів
виконавчої влади, судових і правоохоронних органів, народних депутатів
України тощо, об’єднаних у 12 секцій з найважливіших галузей права і напрямів юридичної науки.
14 лютого 2013 р. в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України відбулось розширене засідання Координаційної ради, у якому взяли
участь члени ради, провідні вчені Інституту, представники наукових правових
установ, вищих юридичних навчальних закладів, державних установ і правоохоронних органів, народні депутати України.
З доповіддю, присвяченою стану та основним напрямам вдосконалення координації фундаментальних наукових досліджень з проблем державотворення
і правотворення в Україні виступив голова координаційної ради академік НАН
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України Ю.С. Шемшученко, який, зокрема, зазначив, що основними віхами у
діяльності Координаційної ради за два останні роки можна вважати:
а) підготовку і видання низки колективних монографічних праць з актуальних теоретичних питань державотворення і правотворення. Такими працями є:
«Правові проблеми пенсійного забезпечення» (під ред. доктора юридичних наук Н.М. Хуторян), «Реформування адміністративно – територіального устрою» (під ред. доктора юридичних наук О.Ф. Андрійко); «Охорона і захист
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільних відносинах» (під ред.
доктора юридичних наук Я.М. Шевченко) та інші роботи. Підготовлена під
егідою НАПрН колективна 5-томна монографія «Правова система України» у
2012 році була удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки;
б) друге видання на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України «Великого енциклопедичного юридичного словника», а також
серії нових підручників та посібників з різних галузей права;
в) участь вчених – правознавців у науковому експертно-правовому забезпечені законодавчого процесу, у діяльності науково – консультативних рад при
судових, прокурорських та інших правоохоронних органах;
г) спільне видання ряду журналів, зокрема, «Право України», «Проблеми
філософії права», «Порівняльне правознавство», «Вісник Міністерства юстиції», «Судова апеляція» та ін.
На особливу увагу заслуговує діяльність Координаційної ради у рамках
Конституційної Асамблеї, утвореної у 2012 р. В Інституті держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України було підготовлено проект Положення про Конституційну Асамблею. Зараз Асамблеєю завершується підготовка проекту
Концепції реформування Конституції України. Передбачається також підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України».
Разом з тим, доповідач відзначив, що у діяльності Координаційної ради
існує ряд недоліків і проблем. Це обумовлено як суб’єктивними, так і об’єктивними причинами. За роки незалежності, зокрема, в Україні зросла кількість наукових публікацій з юридичної тематики і нових науково-дослідних установ
(Національна академія правових наук України, Інститут законодавства Верховної Ради України тощо), а особливо – вищих юридичних навчальних закладів
(понад 150). Збільшилася також кількість фахівців, зайнятих у сфері юридичної науки. Так, за 20 останніх років захистили з юридичної тематики докторські дисертації понад 500 і кандидатські – понад 6 тисяч осіб.
На жаль, кількісні показники тут ще не переросли у якісні. Проблематика
правознавчих наукових досліджень визначається значною мірою спорадично і
безсистемно. Внаслідок цього, з одного боку, має місце істотне дублювання
цієї тематики, а з другого, – цілі спектри актуальних проблем теорії і практики залишаються поза увагою вчених – правознавців. Видається чимало товстих монографій, на які не варто було витрачати папір, бо вони, на жаль, не
містять нових, науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій. Коефіцієнт
корисної дії таких фоліантів близький до нуля.
У даному контексті актуальною видається потреба поліпшення організації
і координації насамперед фундаментальних правових досліджень на засадах
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посилення зв’язку юридичної науки, освіти і практики. Адже, не можна не бачити, що у нормативно-правовому порядку на державному рівні це питання
належним чином не вирішено. Статут НАН України є відомчим актом, прийнятим Загальними зборами Академії. Його дія фактично не поширюється на
позаакадемічні наукові установи, а тому участь в координації досліджень залежить від їхньої доброї волі.
Повноваження НАН України як найвищої наукової установи в країні щодо
організації координації фундаментальних наукових досліджень варто було б
закріпити у майбутньому Законі України «Про Національну академію наук України». Концепція цього законодавчого акта вже опрацьована в Академії, і
хотілося б сподіватися на його підтримку у Верховній раді України.
На формування тематики фундаментальних правових досліджень більшою
мірою мають впливати відповідні державні замовлення. Ми тут маємо тільки
поодинокі приклади. На засадах державного замовлення і за постановою
Кабінету Міністрів України, зокрема, свого часу була підготовлена і видана 6томна «Юридична енциклопедія», яка одержала Державну премію України в
галузі науки і техніки за 2004 р.
З того часу багато що змінилося у юридичній сфері. Зважаючи на це, постало питання про перевидання «Юридичної енциклопедії». Його позитивне
вирішення сприятиме розвитку юридичної науки, координації творчих зусиль
правознавців, підвищенню правосвідомості громадян України.
Державне замовлення на наукові правові розробки мало б стати основою
для формування видавничих планів юридичних наукових установ і вищих навчальних закладів. На жаль, заклики Координаційної ради залишаються
здебільшого не почутими відповідними державними органами.Наукова думка
у нас не цінується. Видавництва не те, що не платять гонорарів, а й взагалі не
беруть до видання навіть безкоштовно рукописи наукових праць. Авторові доводиться не тільки підготувати працю, а й заплатити чималі гроші, щоб її надрукували.
Більш впливовою має бути й діяльність Координаційної ради щодо формування напрямків фундаментальних наукових досліджень. Зокрема, глибокого
теоретичного осмислення потребують питання призначення права у демократичному суспільстві, співвідношення держави і громадянського суспільства,
механізмів забезпечення прав і свобод людини, шляхів і напрямів реформування політичної, соціально-економічно та адміністративної сфер, судової системи тощо.
Важливою для юридичної науки є також проблема співвідношення політики і права. Це стосується фактично усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої
і судової. Але тут тільки правовим аспектом не обійтися. Необхідна більш
тісна координація юридичної і політичної наук. Про це, зокрема, свідчить
досвід нашого Інституту, де поряд з правовими відділами діє й відділ політико-правових досліджень. Ми також тісно координуємо свою наукову діяльність з Інститутом політичних і етнонаціональних дослідженьім. І.Ф.Кураса НАН України.
Істотного розширення також потребують наукові дослідження проблем систематизації і кодифікації чинного законодавства. При цьому координація у
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сфері розвитку законодавства передбачає критичне і творче переосмислення
всього масиву нормативного матеріалу з метою його приведення до єдиної,
зручної для користування системи нормативно-правових приписів. У цьому
контексті слід було б подумати про «реанімацію» ідеї створення Зводу законів
України та її наукове обґрунтування.
Ще одним проблемним питанням вдосконалення координації є розширення зв’язків вітчизняних і зарубіжних правознавчих наукових центрів. Думаю,
що цьому сприятиме нововведення, відповідно до якого тепер кожний претендент на здобуття ступеня доктора наук має опублікувати не менше 4, а кандидата наук 1 статті у зарубіжних наукових періодичних журналах. Але справа не
у цьому. У торуванні шляхів до Європейського Союзу нам потрібне постійне
наукове співробітництво з відповідними країнами, зокрема щодо вивчення і
використання європейського правового досвіду.
Важливим також є питання підготовки наукових кадрів для проведення
правових наукових досліджень. Наприклад, за сімнадцять років (з 1975 по
1992 роки) в Україні було захищено 88 докторських і 462 кандидатські дисертації з юридичних дисциплін. А зараз тільки за один рік захищається в середньому 50 докторських і понад 700 кандидатських дисертацій. У зв’язку з цим
викликає занепокоєння значне дублювання дисертаційної тематики, зокрема, з
конституційного та адміністративного права, державного управління та деяких
інших спеціальностей. Почастішали випадки плагіату. Ряд важливих і актуальних правових напрямків не включено до відповідного переліку спеціальностей, за якими здійснюється захист дисертацій. Це, наприклад, стосується
порівняльного правознавства. Однією з найстаріших міжнародних академій є
Академія порівняльного права. В Україні також широко ведуться порівняльноправові дослідження, але такої спеціальності немає.
Таким чином, поліпшення координації фундаментальних правових
досліджень пов’язане не тільки з удосконаленням діяльності нашої Координаційної ради. Тут потрібні спільні зусилля і самої ради, і усіх тих, хто займається юридичною наукою, і тих, хто здійснює управління у цій сфері.
В обговоренні доповіді взяли участь: перший віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України О.В. Петришин; міністр юстиції України О.В. Лавринович; директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАН України, академік НАПрН України О.Л. Копиленко; головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент НАН
України, академік НАПрН України В.Ф. Сіренко; президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук М.В. Оніщук; голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
В.В. Чумак.
Зокрема, О.В. Петришин наголосив на необхідності більш тісної співпраці
Національної академії правових наук України та Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України при підготовці спільних правових проектів,
звернув увагу на потребі подолання дублювання тем кандидатських і док-
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торських дисертацій з проблем держави та права. Він візначив, що з цією метою НАПрН України щорічно готує збірник затверджених тем дисертаційних
досліджень з усіх галузей юридичної науки, надсилає його науковим установам та вищим навчальним закладам. Зараз існує потреба у наданні цьому
збірнику статусу офіційного видання та обов’язкового закріплення у ньому
тем дисертацій. Також на нормативно – правовому рівні необхідно посилити
вимоги до докторських досліджень з проблем держави і права. Крім того, виступаючий зазначив, що координація фундаментальних правових досліджень,
які здійснюються НАПрН України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, іншими науковими закладами та вузами передусім має
відбуватись в процесі підготовки фундаментальних колективних монографічних праць. До роботи над ними слід залучати представників відповідних
наукових шкіл з усієї України. Зокрема, прикладом такої роботи є 5-томна
монографія «Правова система України», яка в 2012 році була удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки. Зараз існують домовленості про
спільну підготовку відомими вченими-юристами країни колективної 5-томної
монографії «Правова доктрина України», що, безумовно, сприятиме поліпшенню координації зусиль авторського колективу.
У своєму виступі міністр юстиції України О.В. Лавринович зазначив, що
в сучасних економічних і соціальних умовах координація наукової діяльності
безперечно є важливою і необхідною. Адже зараз ми маємо велике різнобарв’я
і розмаїття наукових і науково-навчальних закладів. Більшість критичних зауважень, що лунають, мають свое коріння не стільки в сьогоденні, скільки в
минулому. Ми повинні визнати, що звання вченого, у нас девальвувалося. Коли
в Україні нараховується така кількість вищих навчальних закладів, що є
більшою ніж в Європейському Союзі, то це не є ознакою того, що правова
наука у нас сильна. Навпаки. Надмірна кількість юридичних ВНЗ якраз є протилежним симптомом. Вже багато років про це говориться, пропонується почати рух у зворотньому напрямі. І кожного разу, після невеликого скорочення,
відбувається чергове збільшення юридичних навчальних закладів. Це ж стосується і спеціалізованих рад, а також вимог щодо осіб, які отримують вчені
звання. І справа тут не у тому, що зараз ліквідований ВАК. Ми мали ВАК протягом останніх 19 років і ця тенденція намітилася саме за його існування. Але
не ВАК України задавав тональність у процесі девальвації української правової науки. Найголовніше – це відповідальність кожної спеціалізованої ради.
Пропозицію щодо публікування наукових праць за кордоном пошукувачами я
вважаю своєчасним і потрібним кроком.
Стосовно ролі науки і її впливу на практику, то слід зазначити наступне.
Якби за допомогою енциклопедичних словників, випущених вченими, можна
було провести своєрідне спостереження. Наприклад, було б цікаво роздати 450
примірників у парламенті і придивитися: скільки з народних обранців їх розкрило, переглянуло, а скільки прочитало.
З цим пов’язана суттєва проблема функціонування нормативної бази Української держави. Як закони народжуються, які мотиви їх розробки і ухвалення тощо. І це не питання навіть способу голосування. Якщо придивитися, які
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експертизи вчиняються щодо законопроектів, наприклад, експертизи на
відповідність Конвенції з прав людини, антикорупційні тощо, то простежується інтерес зацікавлених осіб. А тому приймаються масово закони, в яких
закладені корупційні схеми. При цьому іноді демонструється повна єдність
провладної більшості та опозиції. Така ж єдність демонструється й при прийнятті кон’юнктурних законів. Я маю на увазі розвиток нормативної бази щодо
пільг для різних категорій населення. За моїми спостереженнями, наша країна
є чемпіоном світу з надання пільг. Але більшість з них навіть теоретично не
може бути виконана.
Існує також проблема іншого порядку, зокрема щодо наукового пошуку у
сфері функціонування публічних інституцій. Зокрема, як приймаються відповідні рішення цими інституціями, або який є і яким має бути статус державних
органів, чи якою має бути їх відповідальність тощо. При цьому йдеться не
тільки про політичну волю, адже вона є досить ефемерною річчю. Потрібно
проводити пошук і обґрунтування відповідальності юридичної. У цій аудиторії
я повинен відверто зазначити, що поширені і розтиражовані наукові праці, які
є рімейками минулих досліджень, лише задовольняють амбітність певних осіб
і не більше. Інакше, як пояснити той факт, що ми щороку маємо збільшення наукових кадрів та кількості наукових праць і, в той же час, маємо пониження
рейтингу української правової науки.
У цій ситуації слід спиратися на активних, небайдужих людей, зокрема, на
колектив Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Що
стосується фундаментальних речей, як наприклад, розробки правових доктрин, юридичного аналізу з ключових питань державотворення, то потрібен пошук певних механізмів співпраці наукових установ і державних інституцій.
Слід налагодити взаємодію між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Інститутом законодавства Верховної Ради України. Зокрема, стосовно останнього, то не думаю, що Інститут держави та права номер
два потрібен в Україні. Очевидно в Інституту законодавства має бути зовсім
інший статус, інші напрями діяльності, для того, щоб він був більш корисним
державі і парламенту.
Стосовно стану законопроектної роботи, зокрема в Міністерстві юстиції
України, то мушу зазначити, що практично всі суб’єкти законодавчої ініціативи бажають мати висновки Мін’юсту. Це позитивна тенденція, але вона вимагає проведення ретельної науково-експертної роботи. Саме у цьому напрямі
слід шукати співпрацю з науковими установами НАН України та Національної
академії правових наук України з тим, щоб ефективніше використовувати ресурси, науковий потенціал. При координації зусиль можливо знаходити необхідні рішення. Українська наука має достатньо добрі коріння, добру історію.
Багато фахівців, що працюють в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, і не тільки у ньому, захищаються саме тут. А це якраз є запорукою того, що негативні тенденції, які мають місце в правовій науці, можна і
потрібно зламати. І коли у нас кількість захищених дисертацій, можливо, і
зменшиться, а якість досліджень виросте, тоді авторитет української правової
науки піде вгору, а не навпаки. Потрібно, щоб статус і роль науковця в Україні
піднімалися.
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Сьогодні, як відомо, юридична наука (особливо теоретична) переживає
складний період. Тому велике значення у подальшому розвитку досліджень у
галузі держави і права має відігравати високий методологічний рівень і
якісність цих досліджень, їх належна й змістовна координація, переконаний
директор Інституту законодавства Верховної Ради України О.Л. Копиленко.
На його думку, аналіз співвідношення кількісних та якісних показників результатів наукової діяльності засвідчив, що нерідко у світ виходять наукові журнали, монографічні та дисертаційні роботи, які не містять наукової новизни та
ґрунтових пропозицій щодо удосконалення правового регулювання суспільних
відносин. Він також відзначив, що, на жаль, існують окремі спеціалізовані ради по захисту дисертацій, які перетворюються на комерційні проекти, а також
наголосив на потребі більш чіткого визначення форм координації діяльності зі
систематизації переліку затверджуваних тем кандидатських і докторських
досліджень з проблем держави і права, удосконалення переліку спеціальностей по захисту дисертацій у галузі юридичної науки.
Головний науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України В.Ф. Сіренко у своєму виступі наголосив на тому, що наукові дослідження з юриспруденції мають викликати інтерес не тільки
відповідних фахівців, а й у широких верств населення. Потреби практики мають стати визначальним фактором формування тематики фундаментальних
правових досліджень. Він також акцентував увагу на необхідності визначення:
критеріїв правого закону, умов забезпечення розподілу влади, конституційних
засад забезпечення не залежності контролюючих органів, юридичної
відповідальності чиновників. При цьому державний інтерес має переважати
над приватним інтересом. Крім того, виступаючий зауважив, що у зв’язку з передачею об’єктів загального користування у приватну власність, юридичні положення про загальнонародну власність зводяться до нуля. Відбувається наступ на соціальну державу, а тому існує потреба у збереженні надбань соціального характеру, зокрема, приписів трудового законодавства щодо захисту
працівників від свавілля роботодавця. На завершення виступу В.Ф.Сіренко наголосив на необхідності видання тлумачних словників термінів, які містяться
в законодавчих актах, а також створення спеціалізованої юридичної бібліотеки. Ці актуальні питання, на його переконання, також мають бути у полі зору
оновленої Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.
Сам факт необхідності вдо сконалення форм координації юридичних
досліджень, узгодження дій вчених – правознавців при розробці пріоритетних
напрямів розвитку держави і права, не викликає сумнівів ні в суб’єктів координаційної діяльності, ні у фахівців права. У цьому переконаний президент
Інституту правової політики М.В. Оніщук, додаючи, що у зв’язку з цим варто
переглянути й уточнити положення про Координаційну раду та її секції, визначити найважливіші пріоритетні напрями фундаментальних правових
досліджень на найближчу перспективу і не допускати дублювання проблематики досліджень та «розпорошення» кадрового наукового потенціалу. Він також відзначив потребу у проведенні науковими установами та вищими на-
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вчальними закладами юридичного профілю досліджень актуальних методологічних і теоретичних проблем удосконалення Конституції України, перспектив і стратегії подальшого державно-правового розвитку, реформування
муніципального управління, судових органів та органів прокуратури.
За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією В.В.Чумака, з метою належного наукового забезпечення законодавчого процесу, подолання проявів правового
нігілізму парламент має стати одним із замовників вітчизняних фундаментальних правових досліджень. Зараз, на його думку, існує нагальна потреба у
більш тісній взаємодії представників юридичної і політологічної науки,
спільних дослідженнях проблематики взаємодії дежави і громадянського
суспільства, розбудови правової держави, забезпечення конституційного правопорядку, вдосконалення процедур і стандартів управлінської діяльності, подолання корупції у цій сфері тощо. Важливу організаційно-координуючу роль
у цьому має відігравати секція з політико-правових досліджень, яка
функціонує у складі Координаційної ради.
Під час обговорення доповіді порушувались й інші проблеми, вирішення
яких, на думку учасників зібрання, якісно відзначилися на розвитку вітчизняної юридичної науки, координації правових досліджень, діяльності Координаційної ради та її секцій.
За результатами даної частини засідання координаційної ради було ухвалено наступне рішення:
1) роботу бюро Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень за 2011 – 2012 роки схвалити;
2) науковим установам і вищим навчальним закладам юридичного профілю
зосередити увагу на дослідженні актуальних методологічних, теоретичних і
прикладних проблем державотворення і правотворення, удосконалення Конституції України (у контексті діяльності Конституційної Асамблеї),
адміністративно – правової і судово – правової реформ, протидії та запобігання корупції, реформування муніципального та регіонального управління, удосконалення чинного законодавства та механізму його реалізації;
3) науковим правовим установам і вищим юридичним навчальним закладам по силити взаємозв’язки з судовимий правоохоронними органами,
Міністерством юстиції України та іншими державними органами, розширити
практику державних замовлень на фундаментальні наукові дослідження з державно – правової тематики, розробку правових доктрин розвитку держави і
права у контексті нових вимог теорії і практики;
4) у першому півріччі 2013 року визначити перелік пріоритетних напрямів
фундаментальних правових досліджень на найближчу перспективу та найважливіших тем докторських дисертацій у юридичних наук;
5) вважати за доцільне перевидання (зі змінами і доповненнями) 6-томної
«Юридичної енциклопедії», а також видання 3-томної «Енциклопедії міжнародного права» на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України із залученням вчених-правознавців і фахівців – практиків інших наукових установ, вузів, державних органів; взяти активну участь у підготовці
5-и томної колективної монографії «Правова доктрина України»;
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6) розширити координаційні зв’язки з юридичними науковими центрами
зарубіжних країн, наповнити ре альним змістом міжнародне наукове
співробітництво, зокрема, шляхом збільшення кількості публікацій з правової
тематики іноземними мовами і спільного видання юридичних журналів;
7) вважати за доцільне внести зміни і доповнення до Положення про Наукову раду НАН Україниз координації фундаментальних правових досліджень
(в частині вдосконалення організаційних форм координації цих досліджень);
8) керівникам секцій Координаційної ради оновити персональний склад
секцій і посилити їх роль в організації координації фундаментальних правових
досліджень у відповідних галузях юридичної науки.
За пропозицією голови Координаційної ради, академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка було розглянуто питання щодо часткового оновлення
складу та структури ради. За підсумками обговорення цього питання відкритим голосуванням одноголосно ухвалено рішення про наступний склад Координаційної ради:
Шемшученко Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік
НАН України та академік НАПрН України, голова ради;
Нагребельний Володимир Петрович, заступник директора Інституту
держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук,
член – кореспондент НАПрН України, перший заступник голови ради;
Горбатенко Володимир Павлович, заступник директора Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доктор політичних наук, професор, заступник голови ради;
Бусуйок Діана Вікторівна, кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, вчений секретар ради;
членами Координаційної ради затверджені:
Андрійко Ольга Федорівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, в.о. завідувача відділу проблем державного
управління та адміністративного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Андрусишин Богдан Іванович, директор Інституту
політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор; Бабкін Володимир Дмитрович,
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Блажівський Євген
Миколайович, ректор Національної академії прокуратури України, кандидат
юридичних наук; Бойко Андрій Михайлович, декан юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук; Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету
права НАН України, кандидат юридичних наук, професор; Гетьман Анатолій
Павлович, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України; Головін Анатолій Сергійович, голова Конституційного Суду України; Гриценко Іван Сергійович, декан юридичного
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факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор; Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Ківалов Сергій Васильович, президент
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя; Коваленко Валентин
Васильович, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України; Копиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент НАН України,
академік НАПрН України; Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України; Кресіна Ірина Олексіївна, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу
правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України; Курило Володимир Іванович, директор Навчально-наукового
інституту земельних ресурсів та правознавства Національного університету
біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, професор; Лавринович Олександр Володимирович, міністр юстиції України; Литвин Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор, академік
НАН України, академік НАПрН України, народний депутат України; Лутковська Валерія Володимирівна, Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини; Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу космічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Мамутов Валентин
Карлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та академік НАПрН України, директор Інституту економіко – правових досліджень
НАН України; Оніщенко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і
права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Оніщук
Микола Васильович, президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук; Опришко Віталій Федорович, декан юридичного факультету
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана,
доктор юридичних наук, професор, член – кореспондент НАН України; Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, вчений
секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Петришин Олександр Віталійович, перший віце-президент Національної академії
правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН
України; Пилипчук Петро Пилипович, голова Верховного Суду України; Поляков Сергій Іванович, декан юридичного факультету Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук,
профе сор; Прилипко Сергій Миколайович, головний вчений секретар
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Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України; Святоцький Олександр Дмитрович, головний редактор юридичного журналу «Право України», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України; Селіванов Анатолій
Олександрович, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату
Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН
України; Семчик Віталій Іванович, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАН України та академік НАПрН України, головний науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Середа Григорій Порфирович, заступник Генерального прокурора України,
доктор юридичних наук, професор; Сіренко Василь Федорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України та академік НАПрН
України, головний науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України; Скулиш Євген Деонізійович, ректор
Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор; Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри представництва інтересів держави і громадян в Національній академії прокуратури, член-кореспондент НАПрН України; Сухонос
Віктор Володимирович, декан юридичного факультету Української академії
банківської справи Національного банку України, доктор юридичних наук,
професор; Татьков Віктор Іванович, голова Вищого господарського суду України; Тацій Василь Якович, президент Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік
НАПрН України; Темкіжев Ігор Хажмуридович, голова Вищого адміністративного суду України; Теплюк Михайло Олексійович, керівник Головного
юридичного управління Апарату Верховної Ради України; Труба Вячеслав
Іванович, декан економіко-правового факультету Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук, професор; Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу
історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України; Хуторян Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник
Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Чумак Віктор
Васильович, голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Шаповал Володимир Миколайович,
голова Центральної виборчої комісії, доктор юридичних наук, професор, членкореспондент НАН України та НАПрН України; Шевченко Ярославна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,
завідувач відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права
Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Ющик Олексій
Іванович, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.
На засіданні також визначено, що структура Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень на найближчу
перспективу складатиметься з 12 секцій, а саме: теорії держави і права (керів-
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ник – Н.М. Оніщенко); історії держави і права (керівник – І.Б. Усенко); конституційного права та місцевого самоврядування (керівник – О.І. Ющик);
адміністративного права та державного управління (керівник – О.Ф. Андрійко); цивільного права та цивільного процесу (керівник – Я.М. Шевченко);
трудового права та права соціального забезпечення (керівник – Н.М. Хуторян); господарського права (керівник – В.К. Мамутов); екологічного, пиродоресурсного та космічного права (керівник – Н.Р. Малишева); земельного та
аграрного права (керівник – В.І. Семчик); кримінального права, кримінології
та судоустрою (керівник – О.М. Костенко); міжнародного права та порівняльного правознавства (керівник – В.Н. Денисов); політико-правових досліджень
(керівник – І.О. Кресіна).
Рішенням Координаційної ради організацію поточої діяльності з координації фундаментальних досліджень покладено на бюро, до складу якого
увійшли голова ради, його заступники, вчений секретар, а також керівники
вказаних секцій.
ЮРИДИЧНА НАУКА ЯК БУТТЯ ЛЮДИНИ
(пам’яті професора А. П. Таранова)
12 листопада 2012 року юридична громадськість України відзначає
100-річний ювілей видатного вченого-конституціоналіста й педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки Анатолія Павловича Таранова. Відомий український вчений-правознавець, доктор юридичних наук,
професор, представник когорти фундаторів вітчизняної наукової школи конституційного права, він поправу належить до плеяди дослідників, які завдяки
своїй подвижницькій праці та яскравим науковим досягненням заслуговують
на звання класиків юридичної науки.
Доля, наукові погляди та життєві переконання А. П. Таранова є віддзеркаленням епохи, в який він жив та працював. Народився він у м. Орську Оренбурзької губернії 12 листопада 1912 року у робітничій сім’ї. Після смерті матері у 1920 р. виховувався у дитячому будинку м. Харкова. Закінчивши семирічну школу, продовжив оволодівати знаннями у школі фабрично-заводського навчання при Харківському електромеханічному заводі (1930 р.).
Після цього був направлений на роботу техніком-контролером до Трудової
комуни НКВС УРСР у м. Прилуки, яку очолював відомий педагог А. Макаренко. Працюючи тут, одночасно заочно закінчив індустріальний технікум, а у
1934 р. вступив до Харківського юридичного інституту. Завершивши курс
навчання, отримав диплом з відзнакою і був залишений в аспірантурі при цьому ж інституті (1938 р.). Проте навчання в аспірантурі перервала Велика
Вітчизняна війна.
У 1941–1944 рр. Анатолій Павлович працював в органах юстиції: членом
Алтайського крайового суду, членом Харківського обласного суду, який у ті часи знаходився у м. Куп’янську, ревізором управління навчальних закладів
НКЮ СРСР (1943 р.), директором судово-прокурорських курсів УРСР у м. Са-
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ратові (1944 р.). З 1944 по 1947 рр. був начальником відділу навчальних закладів Мінюсту УРСР.
Повоєнний життєвий і творчий шлях А. П. Таранова пов’язаний з Києвом.
З 1947 по 1952 рр. він працював старшим викладачем Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1952 р. він поєднав свою долю і все наступне життя із академічною юридичною наукою, перейшовши працювати до Сектору держави і права Академії наук УРСР (зараз – Інститут держави і права
НАН України).
Повоєнний етап розвитку суспільства, коли було засновано Сектор держави і права Академії наук УРСР, висунув значні вимоги до правового регулювання суспільних відносин як важливого засобу впливу держави на соціальнополітичні процеси. У відповідності з потребами суспільства держава стала
приділяти більше уваги планомірному розвитку науки і підготовці наукових
кадрів, організації запровадження результатів наукових досліджень у сферу
державно-політичного управління та будівництва.
Життя об’єктивно вимагало вивчення і теоретичного осмислення проблем
державного (конституційного) права і державного будівництва. Основну увагу
у той час було зосереджено на дослідженні питань конституційного розвитку
УРСР, юридичної природи і основних принципів Конституції, а також на розробці важливих питань державно-політичного управління та будівництва. В
дослідженнях з цих проблем особливо важливе місце належало аналізові ролі,
завдань, форм і методів діяльності місцевих Рад депутатів трудящих в цілому
і в окремих галузях господарського і культурного будівництва тощо.
В усіх успіхах Інституту держави і права НАН України на всіх етапах його
роботи є колосальна доля праці, зусиль і старань Анатолія Павловича. Він десятки років був організатором науково-дослідної роботи, постійно працював
над вдосконаленням напрямів та форм діяльності Інституту. А. П. Таранов багато зробив для перетворення Сектору в Інститут держави і права.
А. П. Таранов добре пізнав реальне життя і з розумінням ставився до тих
або інших потреб своїх колег. За його участі, на якій посаді він би не працював,
вдосконалювалася структура, зміцнювалися кадри, вирішувалося багато інших
питань життя Інституту, його наукових співробітників та аспірантів. Так у
1952 р. його було обрано старшим науковим співробітником Сектору держави і
права АН УРСР, а у 1966 р. – завідувачем відділу проблем державного і господарського управління. З 1969 по 1976 рр. він був заступником директора з
наукової роботи Інституту держави і права АН УРСР, а з 1976 р. до своєї смерті
28 травня 1999 року – провідним науковим співробітником-консультантом.
Саме тому, якщо наукове життя А. П. Таранова було пов’язане з Сектором,
а з часом – Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
то становлення, розвиток та організація конституційно-правових досліджень в
Інституті пов’язані саме з іменем Анатолія Павловича. Проблематика конституційного права завжди була в центрі уваги наукових досліджень цього вченого та заснованої ним наукової школи.
За свої творче життя вчений написав і надрукував багато наукових праць,
присвячених актуальним питання теорії та історії конституційного права та
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державного будівництва. У царині інтересів А. П. Таранова – історія та теорія
Конституції УРСР, питання її юридичної природи й основних принципів, розвиток конституційного законодавства та вдосконалення державності, проблеми конституційного процесу та політичної системи суспільства, механізму реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, організації та
функціонування державної влади та управління тощо. Особливе значення він
приділяв питанню зміцнення зв’язків наукових досліджень з практикою державно-правового будівництва, підвищенню їх теоретичного рівня.
Анатолій Павлович був представником класичної школи радянського права. Але він не зациклювався на догмах радянського періоду, а після проголошення незалежності України творчо розвинув ряд принципових положень теорії конституційного права. Свого часу запеклою була дискусія щодо назви галузі права – державне чи конституційне. Як відомо, у Радянському Союзі дана
галузь мала назву «державне право». Аналогічним чином іменувалась і
відповідна навчальна дисципліна. Студенти юридичних вузів навчалися за
програмами і підручниками «державне право». В кінці ХХ ст., а особливо
після прийняття чинної конституції України акцент у назві даної галузі став
зміщуватися на назву «конституційне право». Цю тенденцію не тільки
помітив, а й «розклав по полицях» А. П. Таранов. Він доводив, що в умовах
розвитку конституційного ладу, переходу від принципу панування держави
над особою до принципу демократичної, правової і соціальної держави більш
прийнятною є назва «конституційне право». Ця назва походить від терміну
«конституція», яка є головним джерелом, ядром конституційного права. «Виокремлення цієї галузі, – зазначав вчений, – дає можливість для більш глибокого вивчення і практичного вирішення проблем конституційного будівництва».
А. П. Таранов був людиною і вченим високого авторитету і активної громадянської позиції, володів глибокою логікою мислення і високою лекторською
та ораторською майстерністю. Його виступи на наукових конференціях, в аспірантських, студентських та інших аудиторіях завжди викликали жвавий
інтерес.
Багато зробив він і для підготовки наукових юридичних кадрів вищої
кваліфікації. Під його керівництвом було захищено 14 докторських і кандидатських дисертацій, у тому числі й теперішнім директором Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України академіком Ю. С. Шемшученком.
Перу А. П. Таранова належить близько 200 наукових праць. До головних з
них належать «Основні принципи Конституції Української РСР» (1962 р.);
«Конституція загальнонародної держави» (1980 р.); «Історія держави і права
Української РСР» (1976 р., у співавторстві); «Політична організація розвинутого соціалістичного суспільства» (1976 р., у співавторстві); «Політична організація розвинутого соціалістичного суспільства» (1976 р., у співавторстві);
«Конституція УРСР: реалізація принципів і норм» (1981 р., у співавторстві);
«Конституційні права і обов’язки радянських громадян» (1985 р.).
А. П. Таранов брав активну участь у підготовці проектів Конституції УРСР
1978 р. та Конституції України 1996 р. Він підтримував тісні зв’язки з держав-
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ними і правоохоронними органами, обирався депутатом міської ради депутатів
трудящих м. Києва.
Наукові здобутки Анатолія Павловича були відмічені науковою громадськістю. Як одного з провідних українських конституціоналістів свого часу його у 1993 р. було обрано член-кореспондентом новоутвореної тоді Академії правових наук України як громадської організації. Цього ж року вищеназвана Академія була трансформована в Академію правових наук України як
вищу галузеву державну наукову установу. Але до її складу вчений чомусь не
потрапив і був відтіснений менш талановитими, але більш енергійними колегами. Інститут неодноразово ставив питання щодо доцільності обрання
А. П. Таранова дійсним членом Академії. Але це відбулося тільки 1996 р., тобто незадовго до смерті вченого. При цьому його було обрано член-кореспондентом Академії, хоч він, безсумнівно, заслуговував на звання академіка.
У Анатолія Павловича було надзвичайне поєднання особистих якостей, що
утворюють його особистісний портрет. Він поважав людей та любив життя в
усіх його проявах. Людина середнього зросту, з великою лисиною і розумними, допитливими очима він притягував до себе друзів і колег. Всі хто його знав
ближче, відзначали безліч його чеснот – широку ерудицію, почуття гумору,
інтелігентність, особисту скромність, душевну широту та тактовність, любов
до літератури та спорту.
Анатолій Павлович був цікавим співрозмовником та сам умів слухати
інших. Для нього не мало значення, хто виступає, – академік, професор чи
аспірант. Кожного він слухав уважно, підперши рукою щоку, і не зводячи очей
з виступаючого. Він був затятим вболівальником футболу, добрим гравцем у
шахи, організатором шахових баталій в Інституті. Він не був частим гостем
стадіону, але всі футбольні матчі, особливо за участі київського «Динамо»,
вболівальником якого він був, були предметом гарячих спорів у відділі, який
він багато років очолював. Знаючи про це, з нагоди дня його народження колеги подарував йому футбольного м’яча з підписами зірок футболістів Київського «Динамо», який і досі зберігається у сімейній колекції.
Наприкінці життя, збираючи останні сили, Анатолій Павлович все одно
прагнув бути в строю, бути корисним інституту та рідному відділові. Він
постійно брав участь у засіданнях відділу, обговореннях дисертацій та підготовці планових тем.
Анатолій Павлович Таранов ще за життя став легендою і залишається у
пам’яті всіх, хто його знав, кого він вчив, кому допоміг, хто вивчає його праці
та цікавиться проблемами історії та теорії конституційного права, хто навчатиметься у аспірантурі та працюватиме в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, становленню якого присвятив своє життя цей вчений
та педагог. Згадка про непересічну мудру та глибоко порядну людину, яка залишила помітний слід в українській юридичній науці та історії Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України завжди буде з нами.
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О. В. КРЕСІН,
кандидат юридичних наук
І. М. СИТАР

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОМПАРАТИВІСТСЬКІ ЧИТАННЯ»
27–28 квітня 2012 р. у Львові відбулася ІV Міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання». Її організаторами виступили Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Львівський державний університет внутрішніх справ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська
асоціація порівняльного правознавства. Інформаційними партнерами заходу
стали журнали «Порівняльно-правові дослідження», «Порівняльне правознавство», «Право України», «Правова держава», «Правоведение», «Евразийский
юридический журнал», «Юридичний журнал», а також «Юридична газета».
Міжнародна наукова конференція «Компаративістські читання» – помітна
щорічна подія в науковому житті України. Першу (2009, Київ) і другу (2010,
Івано-Франківськ) конференції було проведено в рамках міжнародних наукових симпозіумів «Дні порівняльного правознавства». А загалом це вже сьомий
щорічний міжнародний компаративістський форум, який лише змінює свої організаційні форми (науковий семінар, симпозіум, конференція).
Вже традиційно цей захід поєднав у собі елементи власне наукової конференції та курсів підвищення кваліфікації для юристів. Програмою «Компаративістських читань» було передбачено проведення відкритих лекцій видатних
науковців, секційних засідань та серії презентацій наукової літератури.
Оргкомітет «Компаративістських читань» очолили: доктор юридичних наук, академік НАН України, іноземний член РАН, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України Ю. С. Шемшученко; доктор юридичних
наук, професор, академік Національної академії правових наук України, віцепрезидент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України
В. П. Тихий; доктор юридичних наук, заслужений юрист України, генераллейтенант міліції, ректор Львівського державного університету внутрішніх
справ МВС України М. М. Цимбалюк, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка І. С. Гриценко. Координаторами конференції виступили кандидат юридичних наук, доцент, член Міжнародної академії порівняльного права, завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, вчений секретар Української асоціації
порівняльного правознавства О. В. Кресін та кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ І. М. Ситар.
Учасники міжнародної конференції прослухали курс лекцій з актуальних
проблем порівняльного правознавства. Його розпочала лекція доктора юри-

РОЗДІЛ 12 • Наукове життя

549

дичних наук, професора кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ О. Д. Тихомирова «Філософські та теоретичні засади
порівняльно-правових досліджень». Він, зокрема, зазначив, що сучасні дискусійні проблеми розуміння порівняльно-правової науки може бути розв’язано
в межах постнекласичної науки, у гносеологічному плані вони обумовлені постнекласичним типом раціональності, в онтологічному – умовами пізнього
постмодерну, в аксіологічному – сучасними цінностями людства, в методологічному – компарацією та компаративізмом, в антропологічному – «людським виміром» науки, а в праксеологічному – реальним полілогом культур.
Доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського Союзу і
порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична
академія» М. А. Дамірлі у своїй лекції «Порівняльне правознавство у пошуках власної ідентичності» присвятив увагу розглядові питання щодо наукового статусу порівняльного правознавства на основі визначення його предмета і
методу, паралелей із компаративістськими науками, визначенню критеріїв його науковості. Серед останніх він виділив онтологічні, гносеологічні (епістемологічні), інституційно-організаційні. Серед основних характеристик
порівняльного правознавства він виділив комплексність і міждисциплінарність.
Доктор юридичних наук, член-коре спондент Міжнародної академії
порівняльного права, заслужений професор Інституту філософії права Католицького університету Угорщини Ч. Варга прочитав лекцію на тему «Ментальність як компонент права у процесі порівняння права». Він вказав, що норми є лише зовнішнім вираженням права, а тому порівняльне правознавство
має звертатися не лише до них, а й до того, що їх визначає, а саме – до правових культур. Він це продемонстрував на основі порівняння сучасного правового розвитку США та європейських країн. Це дало йому можливість виділити
основні елементи американської правової ментальності: процесуалізм, гіперраціоналізм, «юриспатію».
Доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та політології, керівник Науково-освітнього центру порівняльної правової політики Пензенського державного університету
О. Ю. Саломатін у своїй лекції «Порівняльна правова політика як інструмент
реформування правової системи» сформулював концепцію порівняльної правової політики як нового комплексного напряму юридичної науки, який на основі поєднання здобутків порівняльного правознавства, порівняльного державознавства, порівняльної політології може створити основи для реформування
права, оцінки інститутів і норм зарубіжного права на предмет можливостей та
форм їх рецепції національною правовою системою.
Кандидат юридичних наук, директор Центру глобальних юридичних
досліджень Бібліотеки Конгресу США П. Рудик у лекції «Порівняльно-правові дослідження на службі парламентських установ (на прикладі Конгресу
США)» продемонстрував механізми і форми діяльності спеціалізованого
порівняльно-правового наукового підрозділу, покликаного здійснювати наукове та експертне забезпечення законотворчої діяльності.

550

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії
права Національного університету «Львівська політехніка» С. С. Сливка у
лекції «Канонічне право: природний та метакорпоративний порівняльні аспекти» наголосив, що згадані в назві аспекти утворюють транснаціональну систему духовно-матеріальних цінностей. Щодо визначення предмета канонічного
права, то його слід віднести до такої філософської категорії, як одиничне; тоді
загальним буде природне право, а особливим – позитивне право. Відтак канонічне право (як одиничне) є формою реалізації природного права (загального) в позитивному праві Церкви (особливому). На думку лектора, канонічне
право складається з двох груп елементів: природно-правових і позитивно-правових (це стосується й галузей права), які після активного втручання людини
стають нормами.
Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Полоцького державного університету О. В. Єгоров прочитав лекцію на тему «Білоруська правова система на сучасній юридичній карті світу». Серед критеріїв
типологізації правової системи він розглянув, зокрема, джерела права, нормативну своєрідність, систему права, правовий понятєвий фонд і тип правосвідомості. На основі цього він відзначив, що, попри близькість правової системи
Білорусі зі слов’янською правовою групою, відбувається її поступове наближення до скандинавської правової групи у межах романо-германської правової
сім’ї.
У рамках «Компаративістських читань» було організовано низку секційних
засідань: «Теоретико-методологічні питання порівняльного правознавства»,
«Сучасні правові системи та їх взаємодія», «Порівняльний вимір міжнародного та європейського права», «Порівняльно-правові підходи у теорії та історії
права», «Порівняльне конституційне, адміністративне та фінансове право»,
«Порівняльне цивільне, підприємницьке, трудове право», «Порівняльне
кримінальне право». Під час секційних засідань було проведено дванадцять
майстер-класів, п’ятнадцять презентацій наукової літератури, виголошено
близько вісімдесяти виступів.
Перед початком «Компаративістських читань» було видано щорічний
збірник наукових праць «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» (за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюка,
І. С. Гриценка; упорядники О. В. Кресін та І. М. Ситар), до якого увійшли 172
статті, а також шість методичних посібників на основі відкритих лекцій.
Пізніше побачило світ друге, виправлене і доповнене видання збірника.
Кожний з безпосередніх учасників конференції одержав іменний сертифікат, який підтверджує його участь у лекційній і власне конференційній частинах «Компаративістських читань». Під час роботи конференції було організовано виставку наукової та навчально-методичної літератури з порівняльного
правознавства. Завдяки організованій культурній програмі учасники конференції змогли познайомитися з історією та архітектурними перлинами Львова.
Загалом у IV Міжнародній науковій конференції «Компаративістські читання» взяло участь 232 науковці (з них понад 170 – безпосередньо). Серед них
49 докторів наук, 113 кандидатів наук, 70 учасників з вищою освітою, які не
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мають наукового ступеня. Вони представляли 13 країн та 51 місто: Україну
(Київ, Львів, Одесу, Харків, Сімферополь, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Херсон, Севастополь, Світловодськ, Ужгород, Білу Церкву, Маріуполь,
Чернігів, Феодосію, Запоріжжя, Кіровоград, Суми, Луцьк), Російську Федерацію (Москву, Санкт-Петербург, Пензу, Самару, Іваново, Волгоград, Архангельськ, Орєхово-Зуєво, Таганрог, Саратов, Казань, Саранськ, Ростов-на-Дону,
Перм, Красноярськ, Єкатеринбург, Воронеж), Угорщину (Будапешт), США
(Вашингтон, Карлайл), Білорусь (Мінськ, Полоцьк), Молдову (Кишинів), Туреччину (Стамбул), Польщу (Варшаву, Седльце), Болгарію (Благоєвград), Киргизстан (Бішкек), В’єтнам (Ханой), Німеччину (Берлін), Азербайджан (Баку).
ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ
14–15 вересня 2012 р. на економіко-правовому факультеті Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова відбулося засідання круглого
столу, яке організували відділ теорії держави і права Інституту держави і
права ім. В.М.Корецького НАН України та кафедра загально-правових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова
Робота круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня
взаємодія з міжнародним правом» традиційно відбувалася у формі пленарного
засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим
зацікавленням молодих вчених.
З привітальними словами до учасників круглого столу звернулись: заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
доктор політичних наук, професор, Горбатенко Володимир Павлович; завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України
Н.М. Оніщенко; Доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор із навчальної роботи, завідувач кафедри
кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова Стрельцов Євген Львович;
декан економіко-правового факультету Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук, доцент Труба В’ячеслав Іванович.
З науковою доповіддю «Визначальні характеристики розвитку правової системи України» виступив доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України В. П. Горбатенко, зазначивши те, що правова система покликана здійснювати активний
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вплив на характер цілеспрямованих змін у суспільстві, сприяти гуманізації
держави і права, вдосконаленню законодавчого процесу, піднесенню ефективності правового регулювання, формуванню високої суспільної та індивідуальної правосвідомості.
Крім того, проф.. В.П. Горбатенко наголосив на необхідність створення
ефективної, соціально орієнтованої інституційоної підсистеми, яку повинні
утворювати цілеспрямовано задіяні біржі праці, житлово-комунальні установи, арбітражні суди, приватні страхові та пенсійні компанії, благодійні фонди.
Створення такого розмаїтого інституційно-соціального конгломерату надасть
громадянам можливість вибору між державними і недержавними службами, а
також у перспективі сформує правові підстави для активного використання,
поряд з бюджетним, потенціалу небюджетного забезпечення соціальних програм.
Таким чином, модель правової системи України має бути принципово новою, покликаною створювати умови та можливості для соціально-корисної заохочувальної діяльності. Гармонійна взаємодія інститутів громадянського
суспільства з державою через створення в Україні демократичної правової системи дозволить поступово обмежити державне втручання в економічне і
соціокультурне життя громадян. Вплив держави буде поступово зведений до
мінімуму, що дозволить їй зайняти в умовах сучасного розвитку місце - бути
лише частиною суспільства під його постійним і всебічним контролем.
Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Н.М. Оніщенко в доповіді «До питання про аналіз категорій
«механізм зближення» та «механізм взаємодії» національних правових систем
сучасності» зазначила, що не всі правові системи можуть і повинні розглядатися як деякі механічні величини, які можуть і повинні зближуватися за бажанням політичних кіл, правлячих структур, володарюючих органів. Більш того, в
одних часово-просторових характеристиках таке зближення є реаліями, в
інших - тільки намірами, які залишаться тільки на папері. У такий спосіб зрозуміло, що інколи є некоректним із наукової точки зору пропагувати можливість «механізму зближення» для всіх без винятку національних правових
систем. Основним аргументом при цьому виступає відсутність у сучасній правовій науці будь-яких чітко визначених концептуальних засад, на базі яких стало б можливим обгрунтоване їх інтегрування, а не безпідставне еклектичне
поєднання різновимірних площин та аспектів права.
Існує також багато невирішених проблем у сучасному викладанні курсів,
пов’язаних з порівняльним праводержавознавством, специфікою курсу «Правові системи сучасності», практичною реалізацією теоретичних наробок щодо
поняття «механізм взаємодії» національних правових систем.
Доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і
права імені В.М. Корецького НАН України, заслужений юрист України
Н.М. Пархоменко у своїй доповіді «Юридично-технічні засади гармонізації
нормативних складових національних правових систем (окремі аспекти)»
звертала увагу на гармонізацію права, як умову досягнення узгодженості між
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правовими системами, завдяки чому виникають реальні можливості ефективних міждержавних відносин, а отже узгодження інтересів різних держав можливе лише на підставі формування спільного правового простору - єдиних
(уніфікованих) або засадничих правових норм.
Гармонізація включає прогнозування, аналіз економічної ефективності,
вивчення зарубіжного досвіду, перевірку законодавства та практики на
відповідність міжнародним стандартам; є провідним інструментом інтеграції,
формує її правову основу. При цьому, метою гармонізації є встановлення
уніфікованого, такого, який можна порівняти, порядку регулювання правовідносин у межах укладених сторонами міжнародних договорів шляхом
імплементації положень договорів у національні нормативно-правові акти.
У доповіді розкривались основні принципи та підстави процесу гармонізації. Зверталась увага на етапи гармонізації національного законодавства. Вказувалось на те, що результатом гармонізації є те, що у різних держав
з’являється спільна система не лише загальних, але й галузевих принципів
права, спільні цілі та завдання у зовнішніх політиках, єдиний механізм правового регулювання суспільних відносин. Це набуває особливої актуальності в
умовах налагодження партнерських відносин в межах Співдружності Незалежних Держав, Митного союзу, Всесвітньої торгової організації, Європейського Союзу та вимагає координації правової політики та гармонізації права,
що створилось та створюється в межах цих об’єднань.
Доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, професор, академік,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загально-правових
дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова В.П. Плавич у своїй доповіді «Сучасні проблеми зближення та
взаємодії норм міжнародного та національного права» акцентував увагу на тому, що розширення простору взаємодії національних правових систем та
міжнародно-правових систем між собою потребує ефективних правових засобів, які сприяли б гармонійному функціонуванню вказаних систем у сучасному правовому просторі. Проблеми взаємодії та взаємозв’язку норм міжнародного та національного права потребують теоретичного забезпечення, розробки відповідних наукових концепцій, орієнтирів та понять.
Вказувалось на те, що однією з актуальних проблем є використання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права національними судами. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права можуть застосовуватися
судами у разі суперечності між нормами національного права, а також коли одне і теж питання в цілому однаково регулюється і національним законодавством, і загальновизнаними нормами міжнародного права. Основними способами впливу норм міжнародного права на норми національного права є відсилання, рецепція та трансформація.
Було запропоновано розроблення та прийняття кодексу міжнародного права, який би мав побудовану за пандектним принципом структуру: загальна частина містила б основи взаємодії національного права з правом міжнародним,
іноземним. Особлива ж частина цього кодексу визначала особливості набуття
нормами останніх юридичної сили залежно від характеру міжнародних пра-
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вовідно син (публічного чи приватного) та залежно від компетенції
відповідних національних органів державної влади та управління.
Пропонувалось створення спеціалізованого державного органу, який би
займався питаннями розробки проектів законів, інших видів нормативних
актів національної правової системи, що передбачала гнучку інкорпорацію
норм прецедентного права у внутрішнє законодавство, зберігаючи при цьому
усталені традиції нормотворення нашої держави. Крім того, цей орган займався б також проведенням експертних оцінок міжнародних та міждержавних
нормативних актів щодо їх відповідності внутрішньому законодавству та виробленням механізмів їх легітимації.
Доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор із навчальної роботи, завідувач кафедри кримінального
права, кримінального процесу і криміналістики Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова Є.Л. Стрельцов в доповіді «Принципові
змістовні «акценти» міжнародно-правової інтеграції» висвітлював поняття
«інтеграція», яке може мати місце як в рамках системи, яка вже існує, що веде
до підвищення її цілісності та організованості, так і при створенні нової системи. Такій підхід потребує від правників необхідності встановлення основної
сутності правової інтеграції: це удосконалення існуючої системи чи створення
нової системи, оскільки однозначної відповіді тут бути не може і в кожному
конкретному випадку можливі різні варіанти.
Водночас спроба прямої інтеграції галузей публічного права є більш складною, оскільки це пов’язане з тим, що держави дуже високо оцінюють свій суверенітет та самостійність при вирішенні багатьох питань, а тому і поділяти
такі свої функції з будь-якою наднаціональною або закордонною інституцією
бажання не мають.
Було наведено приклад з практики Міжнародного кримінального суду –
першого постійного правового інституту, який розслідує злочини осіб, які вчинили геноцид, військові злочини і злочини проти людяності, і діє з 2002 р.
При цьому було зазначено, що у сфері протидії злочинності проблеми правової інтеграції повинні набувати форми гармонізації, при якій йдеться не про
відповідне копіювання законодавства, що часто має місце при вирішенні
складних приватноправових проблем. При гармонізації законодавства узгоджуються його загальні положення, розробляються концептуальні підходи, правові принципи і т. п. Гармонізація також не виключає, що в окремих випадках
можливим є використання на національному рівні окремих норм кримінальноправового напрямку, які вже отримали необхідну правову апробацію. Саме така форма правової інтеграції повинна зараз нести основне навантаження у
сфері протидії злочинності на міжнародному та національному рівнях.
Доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ, полковник міліції С.Д. Гусарєв в
доповіді «Гармонізація законодавства як фактор удосконалення юридичної
практики» звернув увагу на основні напрями зовнішньої політики України, які
схвалені постановою Верховної Ради України 2 липня 1993 року. Прийняття і
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ратифікація Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та їх державами-членами засвідчило офіційне визнання Україною європейського вибору як безальтернативного напряму державно-правового розвитку та необхідність узгодження нормативної основи
правової системи України з правовою системою Європи.
Додавалось, що політико-правові засади цього процесу отримали своє нормативне визначення у широкомасштабній Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу, розрахованій на період до 2007 року, в якій наближення
законодавства України до норм і стандартів ЄС визнано одним з основних
пріоритетів інтеграційного процессу.
Акцентувалося на необхідності гармонізації стандартів, розрахованих безпосередньо на порядок організації та здійснення юридичної практичної діяльності. Нормативного вирішення очікують такі важливі питання, як створення
умов для здійснення незалежного правосуддя, формування суду присяжних,
забезпечення реалізації принципу неупередженості слідства, посилення правових та соціальних гарантій захисту юридичних працівників, що наблизить правову систему України до стандартів права Європейського Союзу.
Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і
права Національної академії внутрішніх справ О.Д. Тихомиров у своїй доповіді «Компаративність права як властивість сучасної правової реальності»
зазначив, що для проведення порівняльно-правових досліджень необхідно
визначити, що розуміється під «правом» і яка роль приділяється йому в різних
соціальних системах.
Відношення рівності, толерантності, справедливості, свободи та інші, які
складають змістовність компаративності права набули офіційного визнання на
міжнародному та національному рівнях, зокрема, визнання багатоманітності
країн, культур, цивілізацій є прогресуючою тенденцією в міжнародному праві,
діяльності ООН та інших міжнародних організацій.
Додавалось, що компаративізм виходить із розмаїтості реальностей різних
країн і континентів, становлення загального в результаті їхньої взаємодії, діалогу, а не заздалегідь установлених кимось правових ідеалів і норм. При компаративному, а не порівняльно-правовому, підході акцент переноситься із права,
правових систем країн, на їх (країн) регулятивний компонент, на визнання
рівним праву інших регуляторів, які домінують у тій або іншій країні. Компаративізм припускає виокремлення як одиниці аналізу не правової системи, а сукупності соціальних, культурних, релігійних та інших регуляторів, що існують
у кожній окремо взятій країні. У порівнянні цих сукупностей мірою зіставлення стає не право в його західній інтерпретації, а сукупність регуляторів однієї,
другої чи іншої країни, причому кожній із них властиві свої особливості.
Доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії,
політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та
архітектури І.А. Кадієвська в яскравій доповіді «Правовий нігілізм в новому
вимірі сучасного суспільства» звертала увагу на переродження або глибоку деформацію сучасної правосвідомості населення України на сучасному етапі.
Вказувались причини, що породжують таку ситуацію в соціумі.
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Додавалось, що в правосвідомості як соціальному явищі можуть проявлятись два його основних стани: позитивний і деформований, які переважно
відрізняються природою відображення правової дійсності і відношенням їх
носіїв до діючого права, правосуддя і законності.
Розкривається розуміння деформації правосвідомості, нігілізму, правового
нігілізму, що традиційно розуміється як позиція, котра заперечує необхідність
законності і правопорядку, сьогодні трансформується і набуває нових форм.
Надається характеристика «маргінальної свідомості», яка деструктивно
впливаючи на різні форми суспільної свідомості, призводить до таких деформацій правосвідомості, як: правовий інфантилізм, дилетантизм, правове неуцтво і правова демагогія.
Вказувалось, що зміна економічних і політичних орієнтирів привела до
трансформації цінностей. Цей процес постійно посилюється, проявляючись в
різних формах, найчастіше у формі утопічної свідомості, коли об’єктивна картина світу відбивається спотворено і упереджено. Утопічну або неправдиву
свідомість не можна оцінити однозначно. Акцентувалась увага на поширенні
останнім часом правового скептицизму, розглядались такі феномени, як: кризова, песимістична і депресивна свідомість.
Друга частина роботи круглого столу «Зближення національних правових
систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» проходила на засіданнях чотирьох наукових секцій:
Секція № 1. Проблемні питання загальної теорії держави і права у контексті зближення національних правових систем та правових сімей сучасності.
Секція № 2. Історичні підвалини виникнення та розвитку національних
правових систем та міжнародного права.
Секція № 3. Актуальні питання порівняльного правознавства у процесі
зближення національних правових систем.
Секція № 4. Сучасні аспекти взаємодії міжнародного права та національних правових систем.
Круглий стіл «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія
з міжнародним правом» відбувся на високому організаційному та науковому
рівні. Обрана тема круглого столу стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за
результатами круглого столу опублікована збірка матеріалів тез та доповідей
учасників круглого столу.
доктор філософських наук, кандидат юридичних наук,
професор, академік, Заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри загально-правових дисциплін
та міжнародного права
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова

В. П. Плавич
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О. В. КУКУРУЗ,
кандидат політичних наук

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ:
ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ
21 листопада 2012 р. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України разом зі Східноєвропейським національним університетом імені Лесі
Українки (м. Луцьк), Польською академією наук і мистецтв у Кракові, Польським науковим товариством у Житомирі провели ІV Міжнародний науковий
семінар пам’яті В’ячеслава Липинського на тему «Держава, народ і етнічність
в сучасній Європі». На відкритті семінару, який відбувся в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, виступили декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент А. Г. Шваб, заступник
директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко та голова Польського
наукового товариства у Житомирі, кандидат педагогічних наук, доцент І. В. Баладинська. Участь у семінарі взяли також доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки В. І. Бортніков, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки В. В. Бусленко, кандидат політичних наук, науковий співробітник
відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України О. В. Кукуруз, кандидат політичних наук, завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Європейський
університет» (м. Київ) О. Б. Пашкова, кандидат філологічних наук, доцент,
докторант Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова С. В. Рудницький.
Учасники наукового семінару обговорили актуальні проблеми політології і
політичної практики. Серед них: суверенність національної держави в умовах
європейської інтеграції; етнонаціональний чинник демократичної трансформації в Україні; євроскептицизм та політизація питань європейської ідентичності, державна політика забезпечення міжетнічного консенсусу в суспільстві;
вплив зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації України; політико-правові передумови і реалізація інтересів поляків у сучасній
Україні; культурна політика Польщі щодо сучасної України.
Після закінчення семінару науковці відвідали садибу родини Липинських у
селі Затурці Локачинського району Волинської області. Приємною несподіванкою став відреставрований будинок, у якому міститься меморіальний музей
В’ячеслава Липинського. Чотири виставкові зали та один конференц-зал присвячені родині В’ячеслава Липинського, його життєвому шляху, громадськополітичній, державній та науковій діяльності. У музеї відтворено вітальню,
кабінет В’ячеслава Липинського та кабінет його брата – Станіслава. Частину
особистих речей родини Липинських вдалося зібрати завдяки їх нащадкам, зокрема, доньці В’ячеслава Липинського – Єві Липинській-Сендзеловській з
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Лондона, його племінникам Янові та Казиміру Липинським з Кракова та Єжи
Липинському з Ґданьска. Завідувач меморіального музею В’ячеслава Липинського Віталій Кушнір розповів про урочисте відкриття, яке відбулося 22
серпня 2011 р. Виявилося, що цієї події волиняни чекали 15 років. Відкриття
музею – данина пам’яті видатному українському політичному діячу, історику,
соціологу, політологу, публіцисту, теоретикові українського консерватизму.
Відродження й підтримання культурної і наукової спадщини України, вивчення творів українських мислителів є основою для виховання покоління громадян, гордого за свою державу. Напис під великим портретом В. Липинського у
музеї відображає основну мету його теоретичних досліджень і практичної
діяльності – «Я хочу, щоб була Україна...». У його працях ми знаходимо
відповіді на більшість питань державного будівництва, які є актуальними і сьогодні. Учасників семінару об’єднали слова В. Липинського: «...все, що сприяє
розвиткові почуття єдності між усіма мешканцями України, будує Україну, а
руйнує все, що їх роз’єднує». Ця постать об’єднала науковців з різними поглядами, громадян різних національностей. Завдяки В. Липинскому – полякові за
національністю і українцю за духом – сьогодні зміцнюються зв’язки між
науковими й освітніми працівниками різних регіонів України – Києва, Житомира, Луцька, а також розвиваються українсько-польські відносини між
науковцями двох держав.
У рамках семінару група українських науковців (В. П. Горбатенко,
О. В. Кукуруз, С. В. Рудницький, І. В. Баладинська, В. В. Бусленко, О. Б. Пашкова) взяли участь у засіданні редакційної колегії міжнародного наукового часопису «Studia Politologica Ukraino-Polona», яке відбулося 23 листопада 2012 р.
у Польській академії наук і мистецтв у Кракові. Голова редакційної колегії від
української сторони В. П. Горбатенко презентував другий номер часопису
«Studia Politologica Ukraino-Polona», в якому надруковані доповіді, виголошені
в рамках ІІІ Міжнародного наукового семінару, присвяченого пам’яті В’ячеслава Липинського на тему «Роль еліти у процесах політичної трансформації
Польщі та України: історія і сучасність», що відбувся 26 листопада 2011 р. Українські і польські науковці обговорили науково-організаційні питання,
пов’язані з випуском цього наукового видання. Доповіді, які прозвучали на
ІV Міжнародному науковому семінарі пам’яті В’ячеслава Липинського на тему «Держава, народ і етнічність в сучасній Європі» (21 листопада 2012 р.,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), буде
надруковано в наступному, третьому номері міжнародного наукового часопису
«Studia Politologica Ukraino-Polona». Цей часопис є тематичним, тому редакційна колегія розширює наукові зв’язки і залучає фахівців, які досліджують
певну проблематику, актуальну і для України, і для Польщі. Щорічні українсько-польські засідання стали хорошою традицією і свідчать, що така
співпраця є важливою для обох сусідніх держав.

РОЗДІЛ 12 • Наукове життя

559
Т. І. БОНДАРУК,
кандидат юридичних наук

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПОШУКИ
ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. :
ОБГОВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ОЦІНКИ ТОГОЧАСНОЇ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
27 листопада 2012 р. у відділі історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся методологічний
семінар, присвячений правовій оцінці державницьких пошуків 1917–1921 рр.
на території України. На обговорення були винесені такі питання: легальність
і легітимність державних утворень (владних режимів) означеної доби; характеристика окремих владних режимів у контексті теоретичних уявлень про
форму держави. В дискусії взяли участь професор І. Б. Усенко, доценти
В. А. Чехович, І. В. Музика, старші наукові співробітники Т. І. Бондарук,
М. Д. Ходаківський, наукові співробітники, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський,
молодші наукові співробітники О. О. Малишев, А. В. Макарчук, аспірантка
І. Ю. Панова.
Зі вступним словом виступив І. Б. Усенко. Насамперед він запропонував
розглядати усі державно-правові інститути і процеси цього періоду як компоненти єдиної історико-правової реальності. Тобто, складаючи цілісне уявлення
про історичну добу, не слід штучно вилучати з історичного процесу будь-яке
державно-правове явище, яке реально відбувалося, незважаючи, зокрема, і на
його негативну оцінку з боку опонентів. Відповідно, хибним буде і «роздвоєння реальності», розгляд історичної доби як паралельного існування
кількох незалежних реальностей, зокрема радянської та української національної. В історіографічній традиції досліджуваний період визначався по різному:
«період громадянської війни і іноземної інтервенції»; «доба визвольних змагань», «період української революції» тощо. Можна погодитися, що запропоноване свого часу Б. В. Солдатенком і загалом сприйняте науковою спільнотою
визначення «доба української революції» є самим адекватним. Разом з тим, якщо йдеться про суто юридичну характеристику доби української революції,то
вона виявляється у державотворчих пошуках, в апробації різних моделей організації державного і правового ладу. Тому для історико-правових розвідок
цілком адекватним буде і визначення «період державотворчих пошуків
1917–1921 рр.», яке активно використовується співробітниками нашого
відділу. Результатом таких пошуків стає певна модель організації державної
влади, для характеристики якої можна запропонувати категорію «владний режим». Тим самим знімається питання, чи вдалося тій чи іншій політичній силі
побудувати повноцінну державу, чи йдеться лише про «державне утворення» з
окремими традиційними елементами держави. До певної міри «за дужки» виноситься і проблема легальності та легітимності влади. Поняття легальності знімається у революційний час загалом, оскільки кожний рево-
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люційний переворот здійснюються всупереч попередньому законодавству. Всі
українські владні режими 1917–1921 рр. мають і доволі обмежену
легітимність, оскільки жодному з них не вдалося заручитися одностайною і
стабільною підтримкою населення (народу як єдиного джерела державної влади). Характер того чи іншого владного режиму зумовлюється теоретикополітичною платформою відповідної панівної політичної сили. Як наслідок
маємо демократію, соціалізм у європейському значенні Центральної Ради
(далі – ЦР); лівоцентризм, центризм Західноукраїнської народної республіки
(далі – ЗУНР); консерватизм, правоцентризм режиму П. П. Скоропадського.
Розвиток цих, по суті, місцевих владних режимів відбувався у контексті більш
широкого за масштабами процесу утвердження радянської влади з притаманною їй політичною доктриною «диктатури пролетаріату».
В. А. Чехович наголосив на необхідності з’ясування головного, на його
думку, фактора для характеристики державних режимів даної доби – їх
способу формування. На фоні загальної нелегітимності приходу до влади, винятком можна вважати, лише Директорію, якій передав повноваження Трудовий конгрес. Окремо зупинившись на характеристиці Державного центру УНР
в екзилі, учений наголосив на його недержавному статусі у країні перебування, адже його очільники мали статус «негромадян».
А. Ю. Іванова зазначила, що досьогодні існують полярні оцінки легальності і легітимності всього державного-правового надбання зазначеного
періоду: від несприйняття (Ю. Є. Вовк) до диференційованого визнання
(О. М. Мироненко, Ж. О. Дзейко). Вона висловила думку, що значний потенціал для дослідження відповідного періоду має теорія держави перехідного періоду, яка ґрунтується на визнанні двох основних типів зміни влади – легальному (еволюційному) і вибуховому (революційному)*. Так, «модель» української державності початку ХХ ст., цілком вписується в пропоновану, зокрема В. М. Якушиком, схему розвитку перехідних держав загалом: зародження елементів влади; початковий етап формування органів нової влади і
ліквідація органів влади попередньої; конституювання та останній етап інституціоналізації – формування конституційної представницької системи.
Цікаво, що легальність та легітимність у рамках цієї концепції не визначаються як обов’язкові ознаки влади перехідної держави, особливо на перших її
етапах. Більш того, деякі автори поруч із нестабільністю, динамізмом та фрагментарністю влади в перехідних державах до її основних ознак відносять «нелегітимність або псевдолегітимність». Видається, що така позиція загалом
зменшує значення теоретизацій (легітимна чи не легітимна) щодо характеру
влади в період української революції 1917–1921 рр. Доповідачка уточнила
зміст категорій легальності (юридична обґрунтованість) та легітимності
(обов’язкове визнання в межах певної території) та зауважила, що легітимність
не завжди є юридичним фактом і полягає в неоскарженні та вільному погодженні, як, відповідно, і владний режим може бути легітимним без юридичного
* Докладніше погляди доповідача висвітлені у відповідній статті, яка друкується в
цьому збірнику.
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факту (його визнання). Отже, можна говорити про наявність певного рівня
легітимності у кожного з владних режимів, які функціонували в
1917–1921 рр.
Запропонувала враховувати в історико-правових дослідженнях також категорію легітимації (процедури громадського визнання певного суб’єкта чи
факту), юридичним наслідком якої може бути визнання за певною владою
якості легітимності, а також надання їй якості легальності. Відтак легітимація
може стати юридичною підставою як легітимності, так і легальності. Також зауважила, що владні режими 1917–1921 рр. намагалися застосовувати одночасно декілька механізмів як легалізації, так і легітимації своєї влади.
Щодо джерел та структури легітимності, то спираючись на «чисті» Веберовські її типи (раціональна – базована на раціонально встановлених нормах,
харизматична – на вірі в особисті якості лідера, традиційна – на відповідності
влади цінностям і нормам традиційної політичної культури), видається, що ЦР
була ближче до раціонального типу легітимності, яка потребує тривалого
проміжку часу для оцінки реальної діяльності влади. Про прагнення ЦР до набуття первинної раціональної легітимності свідчить виборна природа самої ЦР
і її намагання утворити на засадах народного представництва найвищий орган
державної влади парламентського типу. Гетьман П. П. Скоропадський спирався більшою мірою на харизматичну легітимність та, можливо, до певної міри
– на традиційну, а Директорія, поєднувала раціональну і харизматичну.
Звичайно, такий розподіл є доволі умовним, не тільки тому, що названі типи є абстракціями, а й через те, що для всіх владних режимів значною мірою
був характерним пошук підтримки не тільки всередині, а й ззовні країни. Українське суспільство того періоду можна визнати суспільством транзитивним, коли визначальними були не хаос, не протидія, а закономірний процес переходу від однієї якості до іншої в рамках державотворчих пошуків.
І. В. Музика звернула увагу, що розглядати державницькі процеси на українських теренах протягом 1917–1921 рр. доцільно у контексті двох загальноєвропейських парадигм, які і були для них визначальними. Перша з них зумовлювалась розпочатою у 1848 р Весною народів, європейськими революційними процесами, пов’язаними з розпадом імперій, який отримав назву
«парад суверенітетів». Друга – з вченням К. Маркса про диктатуру пролетаріату. І та і інша мали різні прояви у різних державах. В Україні класовий аспект революції долучився до національного і соціального, що ускладнило ситуацію. Значна територія, неоднорідний склад населення зумовили конкуренцію владних режимів (зокрема, якщо в межах першої парадигми події розвивалися переважно у центрі і на заході, то в межах другої – на сході). Крім того, на її думку, при оцінках тогочасної історико-правової реальності слід враховувати вплив феномену «вождізму» та політиканства лідерів української
національної революції у процесі трансформацій української історико-правової реальності того періоду.
І. Ю. Панова зупинилася на міжнародно-правовій легітимності урядів в
екзилі. Так, аналізуючи статус уряду Директорії в екзилі, вона навела перелік
країн, що визнали його як суб’єкт міжнародного права та означила основні
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підстави для цього, охарактеризувала основні моменти конститутивної та декларативної теорій визнання урядів в міжнародному праві.
А. В. Макарчук приєднався до думки, що жодний владний режим, що діяв
на території України у той історичний період, не можна визнати однозначно
легальним. Послуговуючись висловлюванням одного із близьких до сучасності політичних діячів, можна сказати, що після лютневої революції 1917 р.
суб’єкти імперії мали можливість взяти стільки суверенітету, скільки могли
реалізувати. Справа в тому, що народ не був готовий до ролі носія суверенітету, яка йому випала після падіння російської держави. Очевидно, що всі владні
режими, крім радянського, були в очікуванні вияву народного суверенітету – і ЦР, і Гетьманат, і Директорія, на відміну від більшовицьких Рад, створювались як тимчасові до народного волевиявлення. Дещо спрощуючи, можна сказати, що таке волевиявлення мало місце лише у 1991 р., під час референдуму 1 грудня.
М. Д. Ходаківський звернув увагу колег на зовнішній прояв легітимності
владного режиму. Якщо легальність (дослівно – законність) режиму, який здобуває владу насильницьким шляхом, не ґрунтуючись при цьому ні на яких нормах правової системи, створеної своїми попередниками, навряд чи може бути
тією дефініцією, що використовується для характеристики владних режимів
цього історичного періоду, то легітимність (дослівно – визнання), безумовно є
такою політико-правовою характеристикою. При цьому легітимність може бути як внутрішньою (підкорення, визнання суспільством права на примус з боку такого режиму), так і зовнішньою (визнання усталеними державами владного режиму як повноцінного суб’єкта міжнародних відносин). А це вже питання міжнародної політики. Навряд чи протягом 1917–1921 рр. на нашій території існували владні режими, які були б стовідсотково легітимними з точки
зору поділу легітимності на внутрішню та зовнішню.
О. О. Малишев зазначив, що легальність – є суто юридичним поняттям.
Юристи давно звикли говорити про легальність або законність влади. Це проблема не тільки новітньої історії. Легітимність, зазвичай, постає більшою
мірою у політологічному аспекті, оскільки передбачає не тільки формальну законність, але й певний достатній рівень підтримки в суспільстві. В умовах
стабільного життя про легітимність влади можна говорити лише за умови її легальності. Поряд з цим, у період революційних подій inter arma leges silent і тому про легальність влади у більшості випадків говорити методологічно неправильно. Разом з тим можна говорити про легітимність. Легітимність, на
відміну від легальності, є відносним, а не абсолютним явищем. На підставі
історичних даних ми можемо співвідносити рівень легітимності двох чи
кількох владних режимів, оцінюючи соціальну базу кожного з них. Адже єдиним джерелом влади є народ. Легітимність, крім того, на відміну від легальності, не може бути обмежена ніякими формальними строками, але, при цьому, може бути дуже нетривалою, в міру непостійності народної душі.
Є. В. Ромінський закцентував увагу на баченні легітимності владних режимів 1917–1921 рр. самими урядами та на їх сприйнятті населенням. Він погодився з І.Б. Усенком, що концепція легітимності була новою для початку

РОЗДІЛ 11 • Наукове життя

563

ХХ ст. Відповідно і сприйняття її було різним у різних політичних сил. Двома
крайніми точками зору, вірогідно, слід визнати позиції Директорії та радянських українських урядів: перші свою легітимність пов’язували з легітимністю
незаконно розігнаної ЦР і питання про сприйняття свого правління просто не
ставили, радянські ж уряди виводили свою легітимність з переходу легітимної
влади у Російській Республіці до більшовиків і відповідно нелегітимними вважали будь-які «самопроголошені» уряди. Відповідно втрата радянськими урядами влади над певною територією розглядалася як незаконна та нелегітимна
узурпація, а відвоювання – як відновлення законної та легітимної влади. Водночас сприйняття законності влади з боку місцевого населення є дуже складною проблемою. Сама ідея участі населення у формуванні державних інститутів і, відповідно, надання цим шляхом правлячим політичним силам певного рівня легітимності, була новою для Російської імперії (республіки) та українських земель як їх складової. Аж до лютневої революції немає жодних
підстав говорити про наявність будь-яких органів всенародного представництва. Вивержений революцією потік свободи політичної агітації призвів до
того, що революційна демократія фактично була безконтрольною охлократією,
а посилення тих чи інших політичних сил було прямо пов’язано з наявністю в
конкретній місцевості у відповідних політичних сил підготовлених агітаторів.
Особливої ваги ця ситуація набуває при врахуванні того, що усі політичні сили, від ЦР до Військових сил Півдня Росії (ВСЮР) орієнтувалися фактично на
один й той самий електорат. Чи не єдине виключення становить Українська
Держава, яка однак існувала в умовах жорсткого обмеження політичної боротьби. Найбільший актив агітаторів, підготовлених ще в часи підпільного
протистояння з царським урядом, мали ліві партії: більшовики, анархісти, ліві
есери, українські борбисти та боротьбисти. Як наслідок, переважною підтримкою на місцях, в хуторах, селах та містах, користувалася саме радянська влада. До речі, і провідні політики того часу самі це розуміли. Так, слід згадати
численні спроби ЦР очолити систему Рад на Україні. Підсумовуючи наведене,
доповідач підкреслив, що, хоча виходячи з сучасного розуміння категорії
«легітимність», єдиною легітимною владою на українських землях з кінця
1917 року слід визнати Владу Рад, робити такий висновок буде неправильно.
Суспільство що перебуває в умовах громадянської війни («гарячої», як з початку 1918 р., чи «холодної», що тягнулась з лютого-березня 1917 року), взагалі
не можна оцінювати однозначними поняттями. Особливо суспільство, яке одночасно з громадянською війною переживало ще й глибоку соціальну кризу,
викликану багаторічною міжнародною війною та реорганізацію суспільних
порядків. Події 1917–1921 рр. були конкретно-історичним феноменом, який не
вкладається в жорсткі рамки певних усталених історичних та юридичних
термінів та понять. Відповідно і оцінювати його слід не стільки спираючись на
такі категорії, а через «внутрішні переконання» на основі реальних та «уявних» (можливих, альтернативних) шляхів подальшого розвитку України. Це
«політична оцінка» крізь призму світоглядних та моральних уявлень дослідника. Нарешті було зазначено, що все сказане стосується тих українських земель,
які перебували у складі Російської імперії. Події навколо ЗУНР були засновані
на цілковито іншому базисі.
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Підсумовуючи дискусію, її учасники погодилися з тим, що досліджуваний
період цілком можна визначати в загальносоціальному аспекті як Українську
революцію 1917–1921 рр., а в суто юридичному аспекті – як період державотворчих пошуків. Українське суспільство того періоду можна визнати
суспільством транзитивним, коли визначальними були не хаос, не протидія, а
закономірний процес переходу від однієї якості до іншої в рамках державотворчих пошуків. Розглядати державницькі процеси на українських теренах протягом 1917–1921 рр. доцільно у контексті двох загальноєвропейських парадигм –
утворення національних держав на руїнах колишніх імперій та революційного
або еволюційного оновлення державного ладу окремих країн унаслідок класової боротьби. Категорія «владний режим» є найадекватнішою для характеристики державного (політичного) ладу на теренах України (у 9 колишніх
російських губерніях, 3 воєводствах Східної Галичини, у Буковині та Закарпатті) в період 1917–1921 рр. Характер того чи іншого владного режиму визначався теоретико-політичною платформою відповідної панівної політичної сили. Значний потенціал для історико-правових досліджень інститутів і процесів
відповідного періоду має теорія держави перехідного періоду, в рамках якої
визнається існування єдиної державної території (реальної або ідеальної) для
всіх владних режимів, а легальність та легітимність не визначаються як
обов’язкові ознаки влади перехідної держави, особливо на перших її етапах.
Водночас, послуговуючись для характеристики владних режимів категорією
легітимності, слід мати на увазі внутрішню (підкорення, визнання суспільством
права на примус з боку такого режиму) і зовнішню (визнання іншими державами певного владного режиму як повноцінного суб’єкта міжнародних відносин)
легітимність, а також звертати увагу на порядок формування вищих органів
влади, оцінку владних режимів з боку населення та деякі інші чинники.
О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ХХVІ МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДЕРЖАВА, ПРАВО І ЮРИДИЧНА ДУМКА
У БАЛТОЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»
Черговий захід Міжнародної асоціації істориків права1, який відбувся в
Одесі 27–29 квітня 2012 р., було присвячено дещо несподіваній, але, як видається, дуже актуальній проблематиці. Так, свого часу досліджуючи державно-правові процеси на українських землях Російської імперії кін. XVIII – першої половини XIX ст., я дійшов висновку, що відповідний предмет потребує
вивчення не лише під загальноімперським чи суто українським кутом зору, але
й у контексті розвитку держави і права у всьому Балточорноморському регіоні,
куди входять білоруські, польські та частина російських земель, території сучасних країн Балтії, а, можливо, ще й Швеції та Фінляндії. Організатори конференції, звісно, згадуючи про Балтію, мали на увазі передусім історію держа-
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ви і права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, але не полишає мрія, що ця конференція колись буде згадуватись як один із перших заходів на терені становлення української юридичної балтистики.
Базовим закладом для проведення конференції став Національний університет «Одеська юридична академія». Крім того, засновниками конференції
були власне Міжнародна асоціація істориків права (далі – МАІП), Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Комісія історії українського права при Президії НАН України, Секція історії держави і права Наукової
ради НАН України по координації фундаментальних правових досліджень та
Харківський національний університет внутрішніх справ. Додаткову підтримку з одеського боку було надано місцевим Міжнародним гуманітарним університетом.
Проведення конференції саме в Одесі значною мірою було зумовлено прагненням наукової спільноти вшанувати пам’ять відомого українського історика
права Петра Павловича Музиченка, який був добрим другом і колегою багатьох учасників форуму. Протягом багатьох років Петро Павлович був безперечним лідером одеських істориків права. Зусиллями вченого, його учнів і однодумців Одеса здобула заслужене визнання як провідний в Україні центр
досліджень історії держави і права Великого князівства Литовського. Широкого поширення в Україні набули підручники й навчальні посібники П. П. Музиченка з історії держави й права України, що органічно доповнює його й без того цінний творчий доробок. Крім того, деякий час учений успішно розвивав
традиції дослідження проблем екологічного права, започатковані його вчителем, професором О. В. Суріловим.
Робочі засідання конференції тривали без розподілу учасників за секціями
упродовж трьох днів. Засідання першого дня (27 квітня 2012 р.) відкрив президент МАІП О. Н. Ярмиш. Своєю доповіддю на прикладі підручників
П. П. Музиченка він розкрив тезу про те, що навчальна історико-правова література може бути не лише результатом, але й окремим предметом наукових
досліджень, які сприятимуть розробленню засад теорії підручникотворення та
поліпшенню якості підручників. Наступним доповідачем виступила доцент кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) Н. І. Долматова, яка розповіла про свій тривалий і цінний
досвід співпраці з професором П. П. Музиченком та про свої спостереження за
цією особистістю як науковцем, викладачем і колегою. Завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
професор І. Б. Усенко поділився цікавими спогадами про науковий форум з нагоди ювілею Третього Литовського статуту, що відбувся у Вільнюсі 1988 р. і,
на думку доповідача, справив значний вплив на подальший розвиток вітчизняної та зарубіжної історико-правової науки. У цьому форумі брав участь і
П. П. Музиченко, який саме починав свій творчий шлях історика права. Життя показало, що дискусії, які намітилися на цьому форумі, залишаються актуальними, адже й досі ряд держав вважає Литовські статути власним національним надбанням і однією з підстав правової ментальності свого народу.
Професор кафедри теорії та історії держави і права запорізького Класичного приватного університету С. К. Бостан віддав належне спадщині П. П. Музи-
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ченка в сфері методології науки. Визначальне значення у системі методології,
яке Петро Павлович надавав принципам пізнання, слугувало поштовхом для
відповідних цікавих міркувань доповідача. Доцент кафедри історії держави,
права та політико-правових вчень Львівського національного університету
ім. Івана Франка Т. Г. Андрусяк у своєму виступі спробував започаткувати дискусію щодо перспектив історії української юридичної думки як науки і, можливо, майбутньої навчальної дисципліни. Російський гість конференції професор І. А. Іванніков розказав про деякі аспекти розвитку юридичної науки у пострадянській Росії, певною мірою торкнувшись у своїй доповіді питань нелегітимності сучасної російської конституції, загроз розпаду держави та інших
проблем правової системи Російської Федерації. Професор В. С. Макарчук та
доцент кафедри теорії та історії держави і права Львівського університету
внутрішніх справ Н. Я. Рудий представили спільну доповідь щодо східних кордонів міжвоєнної Румунії (1918–1940 рр.). Ще один львівський науковець доктор юридичних наук І. Й. Бойко присвятив свою доповідь правовим засадам
діяльності шляхетських сеймиків у Галичині (XV–XVI ст.). Жвавий інтерес
присутніх, а особливо одеситів, зумовила доповідь знаного харківського історика права Л. О. Зайцева, який представив результати своєї історико-правової
розвідки стосовно одеських грошових знаків 1917–1920 рр. Дуже емоційно й
переконливо виступала професорка Н. М. Ярмиш. На прикладі законодавства
про протидію корупції вона продемонструвала хвороби українського законодавчого процесу: відсутність наукових засад у процесі імплементації міжнародно-правових норм, сліпе мавпування зарубіжного законодавства, що, до того ж, часто відбувається у комплексі з неправильним перекладом. Перебіг цих
хвороб, на нашу думку, лише продовжує загострюватися, а результати останніх тижнів роботи Верховної Ради минулого скликання дуже наочно ілюструють їх симптоми і наслідки. Далі виступив доктор юридичних наук
В. Є. Кириченко. Він розповів про розбудову земельного кредиту в Чорноморському регіоні Російської імперії. Дуже хотілося б, щоб науковий доробок
Володимира Євгеновича було використано нашими сучасними законодавцями
в процесі запровадження ринку землі в Україні.
Завершився перший день виступом професора Одеської юридичної академії Н. М. Крестовської. Її доповідь було присвячено історичній типології
держав Балточорноморського регіону крізь призму державних фінансів. Наталя Миколаївна виокремлює три типи держав: данницький, рентний і податковий. З доповіді убачається, що на відміну від звичних нам формацій, така типологія не має чіткої прив’язки до періодизації. Навпаки податкова держава
може деградувати до рентної, а рентна до данницької, що на думку шановної
доповідачки відбувається й у сучасній Україні.
Другого дня у річищі тематики конференції було представлено палітру доповідей, які стосувалися проблематики литовсько-руського права загалом і Литовських статутів зокрема. Серед них слід окремо відзначити доповідь декана
юридичного факультету Чорноморського державного університету ім. Петра Могили С. Г. Ковальової стосовно литовсько-руського права як регулятора
суспільних відносин у феодальному соціумі, доповідь доцента кафедри теорії
та історії держави і права Одеської юридичної академії Н. В. Єфремової про
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причини та передумови розроблення Третього Литовського статуту, доповідь
доцента однойменної кафедри в Академії митної служби України О. О. Дячка
щодо новітньої історіографії проблем судівництва за Литовським статутом на
українських землях і розвідку старшого наукового співробітника відділу історико-правових досліджень нашого інституту Т. І. Бондарук стосовно судової
влади копи. Остання доповідь послугувала сигналом для цікавої дискусії між
присутніми молодими науковцями М. М. Бедрієм зі Львова та Є. В. Ромінським з Києва. Приємно відзначити, що М. М. Бедрій, на момент проведення
конференції – аспірант Львівського національного університету, нині вже
успішно захистив кандидатську дисертацію про особливості формування та
функціонування копних судів на українських землях.
Кандидат юридичних наук, доцент О. В. Сокальська розповіла про одеські
та волинські корені родоводу Юліуша Бардаха – знаного польського історика
права, який, до того ж, зробив значний внесок у дослідження Литовських статутів. А старший науковий співробітник відділу історико-правових досліджень
нашого інституту І. В. Музика присвятила виступ етапам життєвого та творчого шляху відомого одеського правознавця М. Ю. Чижова.
Не обійшлося й без полемічної складової. Так, доцент кафедри теорії та
історії держави і права Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені С. Дем’янчука (м. Рівне) Ю. Є. Вовк у своїй доповіді висловив думку, що
сучасна Україна має бути юридично визнана правонаступником Української
Народної Республіки 1917–1921 рр., певним чином заперечуючи тезу, що сучасна Україна відповідно до Закону України від 12 вересня 1991 р. є правонаступницею УРСР і частково – СРСР. Хоча позиція доповідача не одержала
схвалення присутніх, толерантну академічну атмосферу ведення дискусії не
було порушено.
Третього дня за традицією виступали переважно молоді науковці, а також
бажаючі вступити до лав МАІП. Позитивне враження залишив виступ доцента кафедри загальноправових дисциплін Одеського державного університету
внутрішніх справ І. А. Юрія. Матеріал було присвячено організаційно-правовому забезпеченню функціонування інституту градоначальництва на півдні
України за часів Російської імперії. З тих відносно стабільних для державного
апарату часів у самий руйнівний вир української революції нас переніс не
менш яскравий виступ на той час аспіранта, а тепер уже молодшого наукового
співробітника нашого відділу історико-правових досліджень А. В. Макарчука,
присвячений молодослідженому інституту Генерального уповноваженого Ради Міністрів Української Держави при Австро-Угорському командуванні. Асистент кафедри теорії держави і права Одеської юридичної академії Л. П. Арнаутова розповіла про розроблення представниками одеської правової школи, зокрема О. В. Суріловим і П. П. Музиченком, проблем екологічної функції держави. Повага молодих дослідників до традицій своєї alma mater, збереження
тяглості наукових підходів одеської правової школи видається гідним наслідування особливо у світлі деяких менш приємних процесів у сучасній правовій
науці.
Гостинності одеських колег не було меж, а культурна програма, відповідно,
теж була організована на дуже високому рівні.
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Загалом у конференції взяли участь майже 87 науковців з України та Росії.
Матеріали конференції було заздалегідь опубліковано у відповідному збірнику2, який було поширено серед учасників заходу та надіслано до провідних наукових і бібліотечних установ, а також до деяких вищих навчальних закладів.
1. Докладніше про цю громадську організацію і роль фахівців Інституту держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України в її діяльності див. : Усенко І. Б. Міжнародній
асоціації істориків права – 15 років // Правова держава. Щорічник наукових праць. –
Вип. 23. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. –
С. 651–655. 2. Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія
та сучасність: історія та сучасність : матеріали XXVI Міжнародної історико-правової
конференції 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса / ред. колегія: С. В. Ківалов (голова),
І. Б. Усенко (заступник голови), Н. М. Крестовська (відп. секр.), В. В. Завальнюк,
О. Н. Ярмиш, Л. Г. Матвєєва. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 550 с.

А. В. МАКАРЧУК,
молодший науковий співробітник
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

XXVII МІЖНАРОДНА ІСТОРИКО-ПРАВОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ
У ГЛОБАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»
Під егідою Міжнародної асоціації істориків права 21–23 вересня 2012 р. у
м. Євпаторія була проведена XXVII міжнародна історико-правова конференція
«Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах».
Співзасновниками конференції, окрім власне МАІП, були Харківський
національний університет внутрішніх справ (захід проводився на матеріальній
базі його Євпаторійського факультету) та Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, а також традиційні партнери МАІП –
Секція історії держави і права Наукової ради НАН України по координації
фундаментальних правових дисциплін та Комісія історії українського права
при Президії НАН України.
Цей форум зібрав понад сотню вчених, що досліджують історію держави і
права, історію політичних і правових учень та галузеві юридичні дисципліни
в історичному контексті. Серед учасників конференції були як авторитетні
досвідчені вчені, так і молоді науковці. Доповідачі представляли провідні наукові центри України та близького зарубіжжя. Зокрема широко було представлено російський осередок МАІП із центрами в Ростові, Курську, Москві та Архангельську.
Конференцію відкрив президент МАІП, член-кореспондент НАПрН України О. Н. Ярмиш. На урочистому відкритті також виступили співголова оргкомітету конференції міський голова Євпаторії А. П. Даниленко, народний
депутат України В. В. Шемчук, представники організацій-засновників.
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А перше пленарне засідання розпочалося з доповіді «Вождизм як політико-правове явище» завідувача кафедри історії держави і права Московської
державної юридичної академії імені О. Е. Кутафіна, доктора юридичних наук,
професора І. А. Ісаєва. Вчений зосередився на проблемах історико-правової
оцінки явища вождизму, його відображенні у конституційних доктринах та
цивілізаційних моделях. Питання, порушені відомим російським істориком
права, викликали широкий резонанс як в рамках офіційного засідання, так і в
кулуарах конференції.
Доктори юридичних наук О. Н. Ярмиш (Київ) та О. А. Гавриленко (Харків)
присвятили свою спільну доповідь історико-правовому аналізу світового та
вітчизняного досвіду боротьби з корупційними правопорушеннями. Доповідачі запропонували ряд цікавих рішень гострих питань сьогодення, чим ще
раз переконливо довели нерозривний зв’язок історії з сучасністю та незгасаючу актуальність дослідження історії права.
Серед інших доповідей першого дня конференції варто відзначити виступи
завідувачки кафедри теорії та історії держави і права Гуманітарного інституту
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), кандидата юридичних наук, доцента Т. М. Федоренко «Держава, право та процес глобалізації»; професора Навчально-наукового інституту права та
масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх
справ, доктора юридичних наук, доцента В. Є. Кириченка «Історико-правова
реальність як категорія юридичної науки», а також провідних науковців нашого інституту: члена-кореспондента НАПрН України О. Ф. Андрійко – «Адміністративне право України в умовах глобалізації» та професора І. Б. Усенка –
«Проблеми міжнародного права у науковій спадщині вчених Всеукраїнської
Академії наук»).
Другий робочий день конференції теж був багатий на цікаві виступи й
наукові дискусії.
Так, доповідь кандидата юридичних наук О. М. Редькіної (м. Євпаторія)
було присвячено становленню кримської автономії у 1918 р., зокрема проблемам легітимності Крайового уряду С. О. Сулькевича та його визнання Радою
Міністрів Української Держави, участі у цьому процесі третьої сили – німецького військового командування.
Відомий харківський історик права, один із засновників МАІП, кандидат
юридичних наук Л. О. Зайцев виступив з продовженням (початок було виголошено на попередній XXVI міжнародній історико-правової конференції) захоплюючої історико-правовій розвідки, предметно зосередженої на грошових знаках Одеси 1917–1920 рр. Авторитетний дослідник невимушено залучив увагу
присутніх до кола своїх наукових інтересів, адже доповідь не лише була виконана на високому науковому рівні, а й насичена цікавим пізнавальним матеріалом з історії окремого багатонаціонального куточка України.
Не залишив байдужими учасників конференції й емоційний виступ завідувача кафедри теорії та історії держави й права Північного (Арктичного) федерального університету ім. М. В. Ломоносова С. О. Шаляпіна. Гість з далекого
Архангельську не лише зробив цікаву доповідь «Джерела з історії російської
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церковно-пенітенціарної системи XV–XVIII ст.: до проблеми репрезентативності», а й повідомив про бажання багатьох російських учених долучитися до
роботи МАІП, яку назвав унікальним явищем на пострадянському просторі,
що не має аналогів у інших країнах СНД.
З інтересом зустріли присутні й доповіді старших наукових співробітників
відділу історико-правових досліджень нашого інституту, кандидатів юридичних наук: Т. І. Бондарук – «Правоутворення як феномен: рівні, стадії, структура», І. В. Музики – «Розвиток соціологічного напряму у вітчизняній науці
кримінального права кінця ХІХ – початку ХХ ст.», О. О. Самойленко – «Соціальний захист державних службовців на території Української Держави»,
Цього ж дня за ініціативою профе сора Національного університету
«Одеська юридична академія» Н. М. Крестовської, підтриманою першим віцепрезидентом МАІП І. Б. Усенком, у режимі «круглого столу» відбулося обговорення перспективи впровадження у юридичних навчальних закладах дисципліни «Історія юриспруденції України» (інший варіант назви – «історія
вітчизняної юридичної науки і освіти»). Учасники дискусії одностайно підтримали необхідність вивчення у юридичних вишах такої дисципліни, хоча й висловили чимало застережень щодо практичних труднощів у реалізації цієї ідеї.
Третій робочий день конференції, за традицією, було присвячено виступам
молодих вчених, здобувачів та аспірантів, а також обговоренню планів подальшої діяльності МАІП. Результатами своїх наукових пошуків поділилося близько десяти дослідників, повідомлення яких викликали не менш жваве обговорення з боку учасників конференції, ніж попередні виступи досвідченіших
колег.
Варто відзначити, що уже на початку конференції її учасники отримали
збірку матеріалів конференції, яка цього разу через велику кількість учасників
була видана у двох томах загальним обсягом понад 670 сторінок1. У збірці було, зокрема, опубліковано ряд змістовних доповідей заочних учасників конференції, які з тих чи інших причин не змогли взяти особисту участь у її роботі.
Під час конференції науковці також мали можливість ознайомитися з особливостями історії, культури та побуту Євпаторії. Обізнані гіди розповіли про
визначні етапи історичного розвитку міста, яке за унікальну віротерпимість
його жителів заслужено називають «другим Єрусалимом»; про унікальні
пам’ятки архітектури та мистецтва різних народностей, що населяли цей благодатний край.
Підбиваючи підсумки наукового форуму, президія конференції засвідчила
успішне його проведення, а її учасники виявили бажання ще раз повернутися
на гостинну євпаторійську землю.
1. Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: матеріали
XXVІІ Міжнародної історико-правової конференції. 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія. / Редколегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секретар), А. Ю. Іванова
та ін. – Київ; Сімферополь: «Доля», 2012. – Ч. 1. – 344 с.; Ч. 2. – 328 с.
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РЕЦЕНЗІЇ

В. В. СЕМЕНЯКА,
кандидат юридичних наук

ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК З КОСМІЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
На даний час одним з найважливіших пріоритетних напрямків національних інтересів космічних держав світу визнається дослідження та використання космічного простору. Комерціалізація космічних послуг та технологій, глобалізація та диверсифікація космічної діяльності, вимагають невідкладного
вирішення комплексу космічно-правових питань, що при цьому виникають.
Сучасний етап науково-технічного прогресу у сфері створення та використання космічної техніки зумовлює актуальну потребу забезпечення прогресивного розвитку космічного права.
У зв’язку з цим актуальним завданням юридичної науки є пошук найбільш
дієвих способів підвищення ефективності міжнародного та національного
космічного права.
У вищих навчальних закладах України відносно нещодавно запроваджено
викладання спеціальної дисципліни з міжнародного та національного
космічного права. Її включено до навчальних програм Національного
авіаційного університету, Інституту міжнародних відносин імені Тараса Шевченка та Київського університету права НАН України. Як бачимо, в Україні по
суті відбувається поступове формування спеціальних курсів з вивчення даної
дисципліни та зародження науки космічного права.
Однією з найбільш помітних подій у сучасній вітчизняній науці космічного права є публікація доктором юридичних наук, професором, академіком
НАН України Ю. С. Шемшученко першого в Україні підручника «Космічне
право»*. Актуальність даної книги обумовлена, перш за все, відсутністю в Україні спеціального навчального підручника для вивчення курсу дисципліни
«Космічне право». У зв’язку з цим слід визнати своєчасною та корисною
підготовку рецензованого підручника для заповнення відповідної прогалини.
Рецензована робота являє собою надзвичайно оригінальне дослідження
комплексу космічно-правових проблем. У ньому знайшли відображення сучасні погляди на міжнародне та національне космічне право, тенденції та пер* Шемшученко Ю. С. Космічне право: підручник. – К.: Вид-во «Юридична думка»,
2012. – 280 с.
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спективи їхнього розвитку. Належну увагу приділено в підручнику дослідженню змісту понять, які вживаються в юридичній літературі щодо космічного
права, а саме: «міжнародне космічне право», «національне космічне право» та
«міжнародне приватне космічне право». Одночасно в підручнику акцентується
увага на найбільш актуальних космічно-правових проблемах та окреслюються
напрямки їх вирішення.
Підручник підготовлено на основі аналізу міжнародних договорів (угод),
проведення порівняльно-правового дослідження космічного законодавства
країн світу та законодавства України. У підручнику викладено теоретичні погляди автора з основних космічно-правових проблем розвитку міжнародного
та національного космічного права, сформовано нові теоретичні визначення та
концепції.
У вступі до підручника ґрунтовно вказується на зростаючу роль міжнародного та національного космічного права у регулюванні суспільних відносин у
зв’язку із розширенням видів космічної діяльності. Відзначається, що
космічне право – це поєднання міжнародного публічного, міжнародного приватного і національного космічного права як права єдиного з погляду його
предмета і загальної мети – регулювання суспільних відносин з дослідження
та використання космічного простору. При цьому розкривається місце і роль
міжнародного та національного космічного права у світлі сучасних тенденцій
до гармонізації цих правових спільнот. Саме цей підхід визначає подальшу
структуру і зміст даного підручника.
Підручник чітко структуровано. Він складається з трьох частин. Вдало побудована структура підручника надала можливість автору повно й вичерпно
розкрити його змістовну частину.
Перша частина підручника присвячена міжнародному космічному праву,
друга – національному космічному праву та управлінню, третя – космічному
праву України та механізму його реалізації.
Найбільше уваги приділено в роботі міжнародному публічному космічному праву. Перший розділ підручника становить особливий інтерес, оскільки
досліджуються такі фундаментальні питання міжнародного космічного права
як поняття, джерела, предмет, об’єкти та суб’єкти даної галузі права.
Автором досліджено основні етапи становлення та розвитку космічного
права як науки та навчальної дисципліни, показано провідну роль ООН в організації міжнародного космічного співробітництва. У роботі детально проаналізовано міжнародно-правовий режим космічного простору, міжнародноправовий статус космічних об’єктів, космонавтів та їх екіпажів, міжнародноправові засади запобігання техногенному забрудненню космічного простору
та міжнародній відповідальності за шкоду, завдану космічними об’єктами. Окремо варто відзначити розділ 7 підручника, де враховані сучасні тенденції
здійснення прикладних видів космічної діяльності, показано механізм їх
міжнародно-правового регулювання.
Водночас дискусійні аспекти космічно-правових проблем (зокрема,
делімітації повітряного та космічного простору, міжнародно-правового статусу гео стаціонарної орбіти, дистанційного зондування Землі з ко смо су,
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космічного сміття) досліджуються логічно та послідовно з авторським баченням їхнього вирішення. Відсутність в теорії та практиці чіткого вирішення ряду теоретичних і практичних проблем космічного права свідчить про те, що
міжнародно-правова доктрина перебуває у процесі пошуку.
У книзі Ю. С. Шемшученка в багатьох випадках представлено ексклюзивний матеріал, особливо це сто сується другого розділу, присвяченого
національному космічному праву та управлінню. Автором вперше у вітчизняній навчальній літературі показано механізм гармонізації національного та
міжнародного космічного права, проведено унікальний порівняльно-правовий
аналіз космічного законодавства країн світу, а також визначено особливості
юридичної відповідальності за національним космічним законодавством. Одночасно обґрунтовано та послідовно розкрито систему органів управління
космічною діяльністю, її ліцензування.
Натомість проведений детальний аналіз космічно-правових норм зарубіжних країн має не тільки суто прикладне значення, що характеризує
національний механізм правового регулювання космічних відносин, а також є
підставою для подальших доктринальних розробок і досліджень.
Надзвичайно важлива третя частина підручника, в якій значну увагу
приділено особливостям космічного права України, охарактеризовано механізм державного управління у галузі космічної діяльності України, визначено правовий статус Державного космічного агентства України як центрального органу виконавчої влади з питань космічної діяльності.
Вагомим позитивом підручника є значна увага, приділена взаємодії цієї галузі міжнародного права з українським космічним правом. Визначено поняття
та джерела космічного права, показано вітчизняний механізм державного управління в космічній галузі, а також визначено форми і методи міжнародного
та європейського співробітництва.
Особливий інтерес становить поданий в підручнику вітчизняний механізм
ліцензування, сертифікації та реєстрації в системі управління космічною
діяльністю. У підручнику ці питання розкриті виходячи з вимог чинного законодавства. У цьому ж розділі надана характеристика інституту космічного
страхування як невід’ємної частини реалізації космічних проектів і програм.
Космічна діяльність – це сфера підвищеної небезпеки, тому з метою запобігання виробництву та експлуатації космічної техніки, що являє собою небезпеку для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного
середовища, космічне законодавство України передбачає необхідність обов’язкового підтвердження відповідності космічної техніки вимогам експлуатаційної придатності, тобто, проведення її сертифікації.
Значний науковий інтерес становить проведений автором фундаментальний аналіз сучасних проблем розвитку міжнародного та національного
космічного права. Практична цінність даної роботи полягає у тому, що автором
робляться важливі теоретико-прикладні висновки, які можуть надати певний
імпульс для подальшого удосконалення міжнародного та національного правового регулювання відносин, що виникають у сфері дослідження та використання космічного простору.
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Окремо автором була звернена увага на можливість формування в майбутньому міжпланетного права (метаправа), що являє собою доктринальні уявлення про сукупність правових норм, які повинні регулювати відносини людства з позаземними цивілізаціями. Високий рівень науковості викладу навчального матеріалу, який вдало поєднується з його доступністю, є безумовним позитивом цього підручника.
На теперішній час вбачається необхідним здійснення діяльності, спрямованої на систематизацію – упорядкування та удосконалення чинних актів міжнародного космічного права, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену систему.
При цьому одним із пріоритетних напрямків забезпечення прогресивного розвитку міжнародного космічного права має стати його кодифікація.
Заслуговує на підтримку ідея щодо проведення кодифікації міжнародного
космічного права шляхом розробки та прийняття Конвенції ООН з космічного
права. Слушною є думка автора, що саме Конвенція має комплексно врегулювати найважливіші відносини в галузі дослідження та використання космічного простору, стати системоутворюючим актом галузі міжнародного космічного права, що матиме стимулююче значення і для розвитку національного
космічного права.
Основним завданням кодифікації має стати приведення чинного міжнародного та національного космічного права у відповідність з потребами сучасного етапу розвитку суспільних відносин у сфері дослідження та використання
космічного про стору. Кодифікація міжнародного космічного права має
здійснюватися зі збереженням існуючого міжнародно-правового режиму
космічної діяльності з одночасним проведенням систематизаційних робіт та
вдосконаленням діючих принципів і норм міжнародного космічного права (їх
перегляд та уточнення). При цьому складовою частиною кодифікаційного процесу має бути розробка нових універсальних космічно-правових норм, визначення базових понять та термінів міжнародного космічного права (космічний
простір, небесне тіло, космічна діяльність, космічний об’єкт, космічний туризм, космічне сміття та ін.), що забезпечить прогресивний розвиток міжнародного та національного космічного права.
Текст підручника вдало також доповнюють додатки – Закон України «Про
космічну діяльність» та «Акти міжнародного космічного права», котрі надають можливість при вивченні його матеріалів ознайомитися з конкретними актами, що регулюють суспільні відносини у сфері дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла.
Як бачимо, підручник містить необхідний та доступний змістовний теоретичний та практичний матеріал для вивчення курсу космічного права. До очевидних переваг підручника варто віднести рекомендовану літературу. Вона становить практичну цінність, оскільки містить найактуальніші монографічні видання, начальні посібники, підручники, статті з міжнародного та національного космічного права, що безумовно допоможе студентам вибрати необхідну наукову базу для поглибленого вивчення тих чи інших космічно-правових питань.
Усе це свідчить про високий фаховий рівень підручника Ю. С. Шемшученка, який можна розглядати як вагомий внесок у формування та розвиток науки
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міжнародного та національного космічного права. Відтак вищі навчальні заклади України отримали якісне та корисне науково-навчальне видання, а
вітчизняна юридична наука збагатилася сучасними розробками проблем розвитку космічного права. З огляду на виняткову актуальність підручника, він
стане у нагоді студентам і викладачам вищих навчальних закладів при вивченні курсу дисципліни «Космічне право», науковцям і практичним працівникам космічної галузі.
О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

З ПРАВА ВЕСТҐОТСЬКОЇ ІСПАНІЇ
ВПАЛА ЗАВІСА ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
Минулого року у Москві побачило світ ґрунтовне археографічне видання
під назвою: «Вестґотська правда (Книга присудів). Латинський текст. Переклад. Дослідження»*. Ця праця, гідна солідної академічної установи, була видана московським Університетом Дмитра Пожарського, чим цей заклад сам
собі зробив велику честь. До колективу упорядників увійшло 11 істориків та
істориків права: дев’ятеро науковців з Росії, та двоє з Іспанії. Дослідження
було проведене за фінансової підтримки Російського гуманітарного наукового
фонду.
«Вестґотська правда» (лат. – «Lex visigothorum») або «Книга присудів»
(лат. – «Liber iudiciorum») є важливою правовою пам’яткою, створеною на території завойованої вестґотами Іспанії в процесі кодифікації другої половини
VII ст. Первісний текст (версія короля Рецесвінта) датується 653–654 рр.,
пізніший варіант (версія Ервіґія) належить до 80-х рр. VII ст. Кодекс зберігав
чинність упродовж усього періоду арабського панування, а 1241 р. був перекладений іспанською (старокастильською) мовою та під назвою «Fuero Juzgo»
діяв у низці держав на території сучасної Іспанії майже до кінця XVIII ст. Багато дослідників вважають, що цей акт створив підґрунтя для формування
іспанського національного права.
Вестґотську правду в українській та російській історико-правовій науці
традиційно розглядають як одну з середньовічних варварських правд. Цьому
сприяли позиції популярної у ХІХ ст. історичної школи права. Тоді прийнято
було вважати варварські правди джерелами права германських племен і певною мірою протиставляти їх римському праву. Натомість, автори рецензованої
роботи дуже переконливо обґрунтовують, що «Книга присудів» є, передусім,
джерелом римського права, з певними особливостями, характерними для
іспанських провінцій Риму. Римське право у Іспанії не втратило чинності з
* Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – 944 с. – (Исторические источники).

576

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

приходом вестґотів. Законодавчі акти вестґотських королів, що увійшли до
«Книги присудів», повною мірою відштовхувалися від положень римського
права і вписувалися до його системи.
Кодекс вестґотів було укладено за зразком Кодексу візантійського імператора Феодосія ІІ (який, до речі, теж був родом з Іспанії). Кодекс Феодосія
426 р. тривалий час залишався чинним на території Іспанії. Натомість, як
стверджують автори, кодифікація Юстиніана, здійснена у VI ст., через активні
претензії цього імператора на іспанський престол, у Іспанії не визнавалася і
демонстративно не помічалася. Таким чином, Вестґотська правда відображає
живу традицію так званого вульгарного римського права і є єднальною ланкою
між посткласичним римським правом та періодом його рецепції.
Не абиякий інтерес становить вступне дослідження, присвячене
«Вестґотській правді» як пам’ятці середньовічного права. Тут ми знаходимо
нарис з історії Римського права в Іспанії до VI ст. (автор – кандидат історичних наук, доктор юридичних наук Л. Л. Кофанов), огляд історії вестґотських
королівств у Іспанії, аналіз їх суспільного та державно-правового ладу, аналіз
причин, джерел та основних етапів кодифікації «Книги присудів» (кандидат
історичних наук О. В. Ауров), історію рукописної традиції та друкованих видань пам’ятки (кандидат історичних наук Г. О. Попова). Один з розділів вступного дослідження має назву «Цивільне та кримінальне право у «Вестґотській
правді» (кандидат юридичних наук О. В. Марей), хоча, як убачається з його
тексту, він присвячений лише кримінальному праву. Після цього розділу наводиться дослідження статусу євреїв за вестґотським законодавством (докторант
Єврейського університету в Єрусалимі Л. В. Черніна).
Цікавою особливістю усієї вступної частини є те, що розділи присвячені
суто юридичній проблематиці, написані істориками права, здебільшого
технічно краще оформлені, ніж історичні розділи, які переважно навіть не
містять необхідних внутрішньотекстових по силань на джерела. Усе це
свідчить на користь тієї тези, що історія права дає дослідникові кращий
історіографічний і джерелознавчий вишкіл, ніж звичайна історія.
Після загального оглядового дослідження наводиться декілька праць приватного характеру, узагальнених під назвою «Miscellanea Visigothica». Сюди
увійшла стаття І. О. Копилова, присвячена аріанській церкві у Королівстві
вестґотів та перекладені з іспанської мови праці: «Право притулку у вестґотському світському законодавстві» (автор – директор департаменту історії церковного й римського права Університету Країни Басків (м. Більбао) Е. Осаба) та
«Два нариси з історії права Вестґотської Іспанії» (автор – професор Університету м. Уельва К. Петіт).
Після вступних статей слідує латинський текст, коментований російський
текст, покажчик термінів та додатки. Звісно, для полегшення роботи з латинським текстом доцільніше було б подати переклад посторінково, паралельно з
латинським текстом. Цьому, напевно, завадив розлогий коментар, зроблений у
вигляді посторінкових виносок до російського тексту. Утім, цей коментар без
шкоди для праці можна було винести в окремий розділ.
Здійснену творчим колективом перекладацьку та коментаторську роботу
слід визнати дійсно грандіозною. Повністю перекладено усі 12 книг пам’ятки,
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що містять понад 500 законів (чистий латинський текст, не розбавлений виносками, займає 222 сторінки книги). Повний переклад пам’ятки на такому рівні
зроблено вперше у світі. Утім, у вступних матеріалах майже нічого не говориться про методику перекладу та характер роботи упорядників з текстом. Разом з тим автори подбали про створення доволі великого покажчика основних
понять і термінів (майже 100 сторінок). Цей матеріал стане у пригоді багатьом
дослідникам, адже словників середньовічної юридичної латини російською і
українською мовою, наскільки нам відомо, досі не існує.
Переклад і публікацію латинського тексту помітно ускладнив той факт, що
«Вестґотська правда», маючи майже тисячолітню рукописну традицію, існує у
багатьох варіантах. Чотири десятки рукописів «Правди» не завжди можна узгодити між собою. З цієї причини врахування різночитань у основному тексті
та у спеціальних примітках, що є характерним для подібних академічних
публікацій, автори цього видання визнали недоцільним, визнавши на майбутнє
єдиним коректним вирішенням проблеми повне цифрове видання усіх збережених рукописів.
Класичні філологи люблять покепкувати з примітивізму латини Середньовіччя і, відповідно, іноді ставляться зверхньо до медієвістів, які працюють з
відповідними текстами. Але у даному випадку для їх жартів точно немає жодних підстав. Так, учасники перекладу та основні редактори книги О. В. Ауров
та О. В. Марей в одному зі своїх інтерв’ю загалом охарактеризували досліджуваний період як час занепаду римського права і юридичної латини, але
підкреслили, що «занепад» не мав наслідком спрощення лексики і загалом законодавчої мови Кодексу. Славетна римська світська юридична наука на момент кодифікації VII ст. вже занепала. Освіченим прошарком суспільства залишалися лише священнослужителі, здебільшого неримського походження. Непересічні й талановиті представники з цієї когорти, вправно володіючи пером,
намагалася всіляко довести, що вони добре знають латину, демонструючи на
папері все на що вони здатні, а здатні вони були на багато що. Очевидним є те,
що мова «Книги присудів» є складнішою, ніж мова Цезаря і Цицерона. Текст
перенасичений риторичними зворотами, плеоназмами та іншими прикрашальними конструкціями, здатними перетворити працю навіть досвідченого перекладача на пекельні муки.
Разом з тим захоплює і є гідною наслідування досконалість законодавчої
техніки пам’ятки та висока правова культура людей, причетних до кодифікації.
Усе це суцільно проявляється в тексті. Видання наочно відображає, як право,
що у Давньому Римі визнавалося мистецтвом (справою) добра і справедливості, поступово починає сприйматися і як система законодавства. Безпосередньо сприяли цьому розвиток законодавчої техніки і численні спроби кодифікації римського права у ранньому Середньовіччі. Показовим є те, що перша книга Вестґотської Правди» має назву «De instrumentis legalibus» («про законодавчі засоби»). Обидва титули цієї книги («Про законодавця» та «Про закон») повністю присвячені мистецтву законотворчості. Загалом же Кодекс регулює усі сфери тогочасних суспільних відносин. Тут, зокрема, можна знайти
такі показові статті, як: «Про свиней, що заблукали і знайдені у лісі», «Про
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вкрадених бджіл», «Про те, що не дозволено відривати будь-яку частину тіла
рабу чи рабині», «Про приборкання вдовиних хитрощів» та багато інших. У
коментарях упорядниками дбайливо подаються посилання на джерела кожної
з цих норм. Такий великий масив законодавчих приписів та їх досконале
оформлення дає змогу ще раз задуматись над коректністю засвоєних ще зі студентської лави визначень «варварське право» чи «вульгарне римське право».
Підсумовуючи наші дуже позитивні враження від книги і навіть захоплення нею, зазначимо, що якісне видання юридичних першоджерел, навіть у наші
юридично непрості часи, є і залишатиметься достойною і затребуваною справою для усіх представників історичної та історико-правової спільноти. Залишаються неперекладеними ще багато пам’яток, зокрема усім відомий Кодекс
Юстиніана.
Крім того, приклад наших російських (і, певною мірою, іспанських) колег
демонструє важливість досліджень не тільки вітчизняної, але й зарубіжної
історії права. Приємно констатувати, що українська юридична наука теж не
лишається осторонь сфери всесвітньої історїї, зокрема іспаністики. Так, у нашому інституті в 2009 р. молодим дослідником О. О. Тимощуком була захищена дисертація на тему «Автономні регіональні утворення в іспанській правовій
традиції: історико-юридичне дослідження», де певної уваги було приділено й
питанням історії «Вестґотської правди». Але, можливо, вже час підкріпити
ініціативу окремих ентузіастів певною політичною волею, оскільки нація, яка
не цікавиться навколишнім світом, сама перестає бути цьому світові цікавою.
І. В. МУЗИКА,
кандидат юридичних наук

КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ ОЧИМА ІСТОРИКА-БІОГРАФІСТА*
Кость Антонович Левицький (18 листопада 1859 р., Тисмениця – 12 листопада 1941 р., Львів) – видатний український політичний і державний діяч Галичини, співзасновник Української національно-демократичної партії, депутат
і керівник українських фракцій австрійського парламенту і галицького крайового сейму, голова Головної Української Ради і Загальної Української Ради, голова Державного секретаріату ЗУНР, засновник і голова Національної Ради у
Львові (1941р.), адвокат, науковець, публіцист, автор фундаментальних праць
з історії українського національно-визвольного руху, насамперед таких, як
«Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр.» (1926), «Історія
визвольних змагань галицьких українців у часи світової війни 1914–1918 рр.»
(1928–1930), «Великий зрив» (1931).
Життєвий шлях К. А. Левицького є віддзеркаленням героїчної і водночас
трагічної боротьби галицьких українців за свої національні та політичні пра* Василик І. Б. «Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР: монографія. – К.:
ВПК «Експрес – Поліграф», 2012 – 176 с.
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ва. Своїм талантом та звитяжною працею він вписав найяскравіші сторінки української історії. Тому біографічне дослідження Ірини Богданівни Василик
становить безумовний інтерес для юристів-державознавців та істориків права.
Важливою складовою рецензованої монографії є докладне висвітлення
діяльності К. А. Левицького у Галицькому Крайовому Сеймі, Державній Раді,
в Головній і Загальній Українських Радах, Українській Парламентській Репрезентації. Безперечну цінність становить авторський аналіз ролі К. А. Левицького в державотворчих процесах у ЗУНР, зокрема, на посадах голови Державного секретаріату (Ради державних секретарів) та державного секретаря
фінансових справ. Ці сторінки біографії видатного діяча дають можливість
більш об’єктивно та глибоко оцінити особливості державотворчих процесів на
українських землях Галичини та в Україні загалом.
Значний інтерес викликають матеріали монографії, присвячені науково-організаційній діяльності К. А. Левицького. Авторка зазначає, що ще у період навчання молодого правознавця в Львівському університеті на його пропозицію
було створено українське студентське товариство «Кружок права». Гурток мав
сприяти студентам-юристам здобувати фахову освіту через організацію підготовки студентських рефератів, проведення наукових дискусій, створення юридичної бібліотеки тощо. Гурток планував здійснювати власну видавничу
діяльність, створив комісію для усталення української юридичної термінології. За ініціативою К. А. Левицького студентське товариство «Дружній лихвар» у 1882 р. було реорганізовано в студентське «Академічне товариство»,
діяльність якого була спрямована в літературно-наукове річище. К. А. Левицький підтримував зв’язки з братством і після завершення університету.
Чимало сторінок рецензованої книги присвячено висвітленню роботи
К. А. Левицького у Науковому товаристві імені Шевченка. Зокрема, авторка
вказує, що вчений був членом-засновником товариства, секретарем його історично-філософської секції, а згодом і заступником голови НТШ. Його наукові
доповіді були присвячені проблемам кримінального права та історико-правовому розвитку краю.
Ці та інші матеріали монографії дають можливість читачам ознайомитися
з основними етапами становлення української юридичної науки на галицьких
землях, оцінити особистий внесок правознавця у її розвиток.
Окрасою книги є численні архівні матеріали, введені дослідницею до наукового обігу. Серед них документи з фондів Архіву парламенту Республіки
Австрія, Центрального державного історичного архіву України у м. Львові,
Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного архіву
Івано-Франківської області та Державного архіву Львівської області.
Список використаних джерел засвідчує, що авторкою здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, а також використано значний
масив праць К. А. Левицького, що надало можливість дійти науково обґрунтованих та об’єктивних висновків щодо ролі та значення постаті К. А. Левицького в українському національно-визвольному русі та державотворчих процесах.
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Характеризуючи безперечні позитивні сторони праці, хотілося висловити й
деякі побажання. Зокрема, було б доцільно присвятити окремий розділ праці
огляду наукових здобутків К. А. Левицького у галузі юриспруденції, хоча,
звісно, виконання такого завдання вимагає фахових юридичних знань і певною
мірою виходить за межі можливостей «чистого» історика. Також прикрасила б
роботу систематизована бібліографія праць ученого. Втім, наведені зауваження не применшують загальної наукової цінності монографії, яка знайде вдячних читачів й належне застосування у науковій і освітньо-викладацькій діяльності.
О. О. МАЛИШЕВ,
кандидат юридичних наук

ЦІННИЙ ДАРУНОК ДО СКАРБНИЦІ ІСТОРІОГРАФІЇ
ВІТЧИЗНЯНОГО СОВІСНОГО ПРАВОСУДДЯ
Вихід у світ монографії доктора історичних наук Валентини Степанівни
Шандри «Совісні суди в Україні (остання чверть XVIII – перша половина
XIX ст.)», виданої Інститутом історії НАН України 2011 р., став визначною
подією для української суспільствознавчої науки, передусім для тих її представників, які фахово цікавляться історією українського судівництва*.
Оскільки предмет обговорення є мало відомим широкому колу юристів,
слід пояснити, що совісні суди як спеціалізовані суди були вперше запроваджені в Російській імперії, зокрема в її українських губерніях, за часів
правління Катерини ІІ на підставі «Установ для управління губерній Усеросійської імперії» від 7 листопада 1775 р. У добу правління імператора Павла (1796–1801 рр.) вони були скасовані. Згодом їх відновив Олександр І, але у
1850-х рр. поступово й без зайвого розголосу їх знову скасували.
Основним напрямом діяльності совісних судів був розгляд кримінальних
справ про злочини неповнолітніх, душевнохворих та осіб, звинувачених у чаклунстві, а також про злочини, пов’язані з несприятливим збігом обставин.
Совісні суди також уповноважувалися розглядати скарги на незаконність арешту особи. Крім того, ці органи відправляли правосуддя у деяких цивільних
справах, де основною їх метою було досягнення мирного урегулювання спору.
Як у дореволюційній, так і в сучасній історіографії усталеною є наукова позиція, що взірцем для законодавця при проектуванні совісних судів був
англійський Суд канцлера, або суд справедливості. Основним принципом
діяльності совісних судів вважається вирішення справ не лише на засадах додержання формального закону, а й виходячи із засад добра і справедливості.
В історії совісних судів, до того ж, явно простежується «український слід».
Так, у праці Г. М. Бараца 1893 р. було переконливо продемонстровано, що
* Шандра В. С. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина XIX ст.) /
Наук. ред. О. П. Реєнт. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 266 с.
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більшість статей глави Установ для управління губерній, присвяченої совісним
судам, містять прямі текстуальні запозичення з української юридичної пам’ятки «Права, за якими судиться малоросійський народ». Крім того, висловлювалися припущення щодо причетності до підготовки відповідної глави українського вченого юриста С. Ю. Десницького (1748–1789 рр. життя).
Про совісні суди загалом написано доволі багато статей, адже ці суди цікаві
для юристів тим, що в них прийнято шукати витоків вітчизняної ювенальної
юстиції, третейського судочинства, відновного право суддя тощо. Але
більшість праць є доволі поверховими, дублюють положення одне одних. Таким чином, досі бракувало комплексного монографічного дослідження
функціонування совісних судів на українських землях.
Як видається, авторкою при підготовці книги було ретельно проаналізовано усю наявну літературу про совісні суди, спогади сучасників, законодавчі акти щодо діяльності відповідних органів, значний масив архівних документів з
фондів як багатьох вітчизняних архівів, так і Російського державного історичного архіву. Багато документів уперше вводяться до наукового обігу.
Робота характеризується ґрунтовністю, чіткістю формулювань, виваженістю висновків. Вона написана доброю літературною мовою у хорошому
науковому стилі. Проте перерахувати усі переваги цього твору формат нашої
рецензії не дає змоги. Підкреслимо як особливо цінне те, що шанованій авторці вдалося продемонструвати, що совісні суди на українських землях прижилися набагато краще, ніж у внутрішньоросійських губерніях, оскільки ці суди закономірно продовжили розвиток багатих традицій українського третейського та річпосполитського полюбовного судівництва. Відповідні висновки
В. С. Шандри різко контрастують із загалом скептичними оцінками совісних
судів іншими науковцями.
Крім того, корисним видається те, що у цій роботі дуже ілюстративно наголошується на зв’язку права з моральними цінностями, совістю, справедливістю, висвітлюється роль держави у формуванні правової культури народу,
його просвіті. Так, важливим було віднесення до компетенції совісних судів
злочинів про чаклунство, яке законодавцем було прирівняне до шахрайства.
Вже у XVIII ст. розуміли, що страх людини, яка, наприклад, дізналася, що їй
«пороблено», може у підсумку призвести до тяжких наслідків. Усе це є актуальним і в наш час, коли забобонність та невігластво суспільства досягло загрозливого рівня. Безліч знахарів та екстрасенсів, які з’явилися на хвилі Перебудови, досі користуються попитом. Їх дуже рідко судять за шахрайство, навпаки зі ЗМІ ми дізнаємося, що навіть правоохоронні органи звертаються до
різного роду ворожбитів при розслідуванні злочинів. Усе це свідчить про те,
що держава забуває про свою просвітницьку функцію, натомість практика
совісних судів нагадує нам про позитивний вітчизняний досвід у цій царині.
Хоча В. С. Шандра не є фаховим правником, «юридичних» зауважень до
тексту в нас майже немає. Втім, слід зазначити, що поза увагою авторки залишилась одна важлива юридична особливість статусу совісного суду. Так, Валентина Степанівна правильно відзначила, що взірцем для російського
совісного суду був англійський суд канцлера та українські третейські суди,
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тобто суди, які розглядали цивільні справи. Водночас слід було підкреслити,
що компетенція совісного суду була зорієнтована передусім на кримінальні
справи, розгляд яких на підставі засад boni et aequi, з певним відхиленням від
формальних приписів закону, з сучасних позицій вже не може вважатися правильним.
Крім того, на с. 29 авторка зазначає, що окремі положення знаменитого Наказу Катерини ІІ 1767 р., даного Комісії для створення проекту нового Уложення, було запозичено у Ш. Л. Монтеск’є, Ч. Беккаріа та У. Блекстона. Поділяючи цю думку щодо перших двох мислителів, стосовно ролі останнього є
підстави сумніватися. «Коментарі до англійських законів» У. Блекстона було
надруковано в Оксфорді у 1765–1769 рр. Разом з тим відомо, що Катерина ІІ,
не володіючи англійською мовою, використовувала французький переклад цієї
праці «Commentaires sur les loix angleises» (у шести томах), надрукований у
Брюсселі тільки у 1774–1776 рр.
Проте усі ці зауваження не мають визначального характеру і не змінюють
загалом дуже позитивної оцінки рецензованої монографії, що, на нашу думку,
буде користуватися попитом, як серед науковців, так і з боку усіх, хто цікавиться історією суду та судочинства.
І. Б. УСЕНКО,
професор
Т. І. БОНДАРУК,
кандидат юридичних наук

ПРО ПОЛЬЩУ – ОБ’ЄКТИВНО І З ПРИЯЗНЮ
Споконвічні зв’язки між Україною і Польщею, а також перебування упродовж більш як двох століть (1569–1795 рр.) українських земель у складі Речі
По сполитої, викликають стійкий і цілком щирий інтерес вітчизняних
суспільствознавців до державно-правових інститутів і процесів на польських
теренах. Своєрідною відповіддю на таке «соціальне замовлення» став вихід у
світ навчального посібника відомого львівського історика права, професора
Бориса Йосиповича Тищика «Польща: історія державності і права (ХІ – початок ХХІ ст.)»*.
Рецензоване видання не лише заповнює відчутну лакуну в навчально-методичній літературі, а й становить значну наукову цінність. Зумовлено це насамперед фундаментальним підходом автора, його глибоким знанням відповідного джерельного та історіографічного матеріалу, розглядом конкретних державно-правових інститутів і процесів у широкому історичному соціально-економічному контексті з одночасним збереженням необхідного балансу між
різними складовими цивілізаційного поступу. Заслуговує на повагу відчутний
* Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (ХІ – початок ХХІ ст. – Львів:
Світ, 2012. – 512 с.
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дослідницький інтерес автора до складного, багато в чому унікального державно-правового розвитку Польщі, який не може не відчути кожний небайдужий читач. Професор Б. Й. Тищик не оминає гострих кутів у багатовікових українсько-польських стосунках, не має, схоже, жодного пієтету до польського
«шляхетського гонору», але водночас з щирою приязню і співчуттям зображає
наполегливу боротьбу кращих синів польського народу за власну державність,
віддає належне тим демократичним інститутам, які народилися і розвинулися
на польській землі
Навчальний посібник складається з передмови та шести розділів, в яких
викладена авторська концепція становлення та розвитку польської державності та права і відображені її сутнісні ознаки. Очевидно, що авторові вдалося
досягти головної мети своєї праці – створити цілісну картину державно-правового розвитку Польщі впродовж її тисячолітньої історії. Він об’єктивно
висвітлює основні моменти державно-правового розвитку Польщі в добу Середньовіччя (Х–ХVII ст.), Нового часу (ХVII ст. – 1918 р.) та Новітнього часу
(1918–2010 рр.), вирізняючи в кожному періоді, на його думку, найсуттєвіше, і
таким чином, дає читачам ключ до розуміння багатьох «вузлових» моментів
розвитку польської державності, які дістали різні, часом полярні оцінки в
історіографії. Водночас викладений матеріал дає широкий простір для власних
висновків і спонукає до самостійної роботи.
Так, наприклад, загалом справедливий, але зовнішньо контроверсійний,
скептицизм автора щодо поширеної серед польських дослідників оцінки
ХVI ст. як «золотої доби» польської культури, часу злету політичної свідомості
шляхти, заохочує читача до з’ясування підстав такої розбіжності у висновках.
Одним з можливих варіантів такого «домислення» стає усвідомлення, що шляхетський рух другої половини ХVI ст., що дійсно увінчався «сваволею шляхти, ігноруванням нею інтересів інших станів, передусім міщан, доведенням до
абсурду засад шляхетської псевдодемократії з її обов’язковою одноголосністю – liberum veto» (С. 93), водночас спричинився до створення на теренах
Центрально-Східної Європи особливого культурного клімату і звичаїв, що їм
було притаманне замилування свободою, почуття власної гідності, потяг до самоврядування і гордість з можливості здійснення і контролювання державної
влади*.
Варто зауважити, що аналізуючи очима правознавця польську історію,
львівський професор, на нашу думку, ні на мить не забуває про те, що у
відповідний час відбувалося на українських землях, який вплив мав «польський чинник» на нашу власну історію.
Безперечно актуалізує видання, значно розширюючи його аудиторію, виклад сучасної історії державно-правового розвитку Польщі (від 1989 р. до сьогодення). Як видається, авторська інтерпретація відповідних історичних та
юридичних фактів дає чітке уявлення про зміст, значення та ефективність
* Камінський А.С. Історія Речі По сполитої як історія багатьох народів, 1505–1795.
Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Пер. з пол.. Я. Стріхи. – К.: Наш час,
2011. – С. 13.
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польських державно-правових реформ, і в цьому аспекті може бути добрим
посібником для тих українських політиків і державних діячів, для яких польський досвід багато в чому є взірцем.
Загалом, попри свідоме намагання автора уникати політичних оцінок
подій, правових актів, діячів, а натомість викласти суть того чи іншого явища,
його позиція доволі чітко артикулюється. І це, з огляду на фаховість ученого,
насправді, є додатковим позитивом видання. Так, навіть акцентований (С. 500)
вибір «основних моментів становлення, розвитку та суті польської державності і права» виявляє авторські пріоритети. Зокрема, можна констатувати певне превалювання державницьких сюжетів над правовими, що зумовлено, уявляється, як драматичністю державно-правового розвитку Польщі на межі
західної і східної Європи, так і передусім навчальною метою цього комплексного посібника.
Утім, все ж викликає жаль, що обсяг книги не дав можливості шановному
професору докладно зупинитися на характеристиці ряду правових джерел і їх
системи загалом. Так, нам не вдалося знайти у рецензованій праці відповіді на
питання, яку роль відігравали у правовому житті Речі Посполитої знамениті
Литовські Статути. Викликають певні сумніви і авторське ототожнення двох
різних форм державного устрою – реальної унії і федерації (с. 8), переклад поняття «вайхбільд» як «міська територія» (с. 117).
Попри наведені «дрібнички», можна з впевненістю сказати, що рецензоване видання створює міцний фундамент для подальших досліджень історії державності і права Польщі, є необхідним для студіювання історії держави і права України, і загалом є вагомим внеском до скарбниці української історикоправової науки і освіти.
В. Т. ОКІПНЮК,
кандидат юридичних наук
О. О. САМОЙЛЕНКО,
кандидат юридичних наук

НОВА КОМПЛЕКСНА ПРАЦЯ З ІСТОРІЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ*
Історія сил охорони правопорядку в нашій країні сягає в глибину століть.
Безумовно, вивчення історичного досвіду діяльності органів поліції має певну
практичну цінність для поліпшення організації і діяльності сучасної української міліції. Аналізуючи помилки вчорашнього дня, ми тим самим вчимося уникати помилок сьогодні та завтра. І це особливо важливо зараз, коли ми є
свідками докорінної реформи органів внутрішніх справ України. Можливо,
вже найближчим часом відбудеться відмова від застарілого, що не відповідає
* Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. –
1917 р.):[монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
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дійсності найменування «міліція» та органи охорони правопорядку, що діють
на професійних засадах, будуть знову називатися «поліція».
У сучасній вітчизняній і зарубіжній, переважно російській, історичній та
історико-юридичній науці тематика, присвячена становленню та розвитку
поліцейських органів у дореволюційний період вітчизняної історії, вже давно
зайняла належне їй місце і розглядається як окремий, цілком самостійний напрям історичних та історико-правових досліджень. Однак, не зважаючи на це,
публікація нових праць з відповідної проблематики завжди викликає підвищений інтерес не лише спеціалістів, а й широкого загалу читачів, які цікавляться
історією вітчизняних правоохоронних органів і спецслужб. Тому, без перебільшення, справді важливою подією вітчизняного масштабу слід вважати вихід у
світ ґрунтовної і цікавої монографії О. М. Бандурка, В. А. Греченка та
О. Н. Ярмиша «Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок
ХVІІІ ст. – 1917 р.)».
Згадана праця, маючи комплексний характер, розкриває процес виникнення, становлення та розвитку поліцейських органів в Україні від початку
ХVІІІ ст. і до повалення царату в Російській імперії. Структура роботи, її джерельна база, методологія і зважений науковий стиль викладу не викликають
принципових заперечень. Книга складається зі вступу, п`яти розділів («Поліція
і поліцейська діяльність: виникнення, характер, класифікація», «Становлення
поліцейських установ та органів на українських землях Російської імперії у
ХVІІІ ст. – 1861 рр.», «Організація загальної поліції в підросійській Україні в
1862–1917 рр.», «Діяльність загальної поліції на території Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.», «Політична поліція: зародження, функції, провідні напрямки діяльності»), висновків і списку джерел.
Позитивною рисою монографії є те, що автори починають своє дослідження з опрацювання поняттєво-категорійного апарату. Зокрема у першому
розділі роботи авторський колектив визначає сутність поняття «поліція» та
«поліцейська діяльність», характеризує таку політико-правову категорію як
«поліцейська держава». Здійснюються ці студії на фоні аналізу основних
етапів виникнення поліцейських органів, а відповідно і основних моделей організації поліції, у провідних державах Європи та США. При такому викладі
матеріалу увага читача додатково акцентується на тому, що становлення
поліції на українських землях у зазначений хронологічний період відбувалося
в контексті загальних тенденцій розвитку тогочасної правоохоронної системи
інших країн, підкреслюється органічний зв’язок цих процесів.
У другому та третьому розділах роботи автори у хронологічній послідовності неупереджено та об`єктивно відтворюють основні етапи зародження та
розвитку поліцейських установ та органів на українських землях у складі
Російської імперії. При цьому особлива увага, цілком правильно, приділяється
аналізу найбільш важливих і принципових змін, які відбувалися в структурі
поліцейських органів та їх компетенції в ході як загальних, так і спеціалізованих реформ ХVІІІ – початку ХХ ст.
Багато цікавого фактичного матеріалу щодо діяльності органів загальної
поліції з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю вміщено в
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четвертому розділі монографії. Автори детально заглиблюються у питання
юридичного розмежування дізнання та слідства після проведення судової реформи 1864 р., оскільки нове законодавство суттєво вплинуло на компетенцію
органів поліції. Систематизовано значний обсяг нормативно-правових актів
царського уряду, спрямованих на боротьбу із загальнокримінальними злочинами, робітничим і революційним рухом, проаналізовано, у зв`язку з цим, організацію та діяльність розшукової поліції, взаємодію загальної поліції з
політичною.
Значний інтерес викликає також здійснене у п`ятому розділі монографії
дослідження політичної поліції Російської імперії в Україні. Авторам вдалось
висвітлити розвиток організаційної структури та компетенції органів політичної поліції, охарактеризувати правовий статус її особового складу. Доволі докладно розглянуто організацію і діяльність спеціалізованих органів політичного розшуку.
Окремо слід відзначити надзвичайну насиченість джерельної бази монографії, адже без неї не можливо говорити про справжню цінність історико-правового дослідження. Список основних джерел і літератури у роботі налічує
925 найменувань. Автори спиралися на архівні документи та нормативно-правові акти, спогади учасників подій, сучасну монографічну літературу. У книзі
використано документи щонайменше п`яти державних архівів України та
Російської Федерації. Завдяки цьому робота насичена «мовою» документів,
цитатами, які передають атмосферу епохи.
Читач книги зможе ознайомитися з тими завданнями, які стояли перед
поліцією в різні часи, правильно зрозуміти сутність і призначення загальної і
політичної поліції, оцінити їх реальний внесок у забезпеченні внутрішньої і
зовнішньої безпеки.
Разом з тим, характеризуючи безперечні позитиви та досягнення авторського колективу треба відзначити і окремі недоліки видання. Зокрема, автори у
своїй роботі обмежилися дослідженням органів і установ загальної і політичної поліції тільки на тих українських землях, які входили до складу Російської
імперії. Водночас поза їх увагою залишились аналогічні органи на українських
землях у складі Австро-Угорщини. Включення до монографії окремого
розділу, присвяченого зазначеній тематиці, значно підвищило б, на наш погляд, її наукову цінність.
Крім того, при написанні роботи використано більшою мірою загальноросійські роботи, присвячені розвитку і функціонуванню загальної та політичної поліції. Так, наприклад при викладенні матеріалу щодо становлення та розвитку сискної поліції, основна увага приділена російській історико-правової
літературі, загальноросійському законодавству і зовсім не акцентована увага
саме на українському досвіді, хоча з цього приводу вже є ґрунтовні вітчизняні
праці. Жодним словом не згадується засновник сиску (розшуку) в Україні, начальник сискного відділення київської поліції Г. М.Рудий, якому між іншим в
цьому році виповнюється 150 років. Він першим у Росії запровадив у роботу
сищиків найновітніші досягнення кримінальної поліції того часу: дактилоскопію, слідчу валізу, фотографування, кінологію тощо. Відповідно, лише ча-
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стково можна погодитися з висновком авторів, що найбільш вдалі проекти організації карного розшуку, ґрунтовані на зразках Західної Європи, в Росії ухвалені не були (с. 569).
Зауважимо також, що відсутність визначення у книзі особистого внеску
кожного із співавторів у її підготовку суперечить загальноприйнятим науковим
традиціям.
Утім, усі наші зауваження мають форму побажання і не заперечують права
авторів на власне бачення проблеми. Рецензована монографія має багато позитивних якостей і, безперечно, стане настільною книгою для всіх, хто цікавиться історією поліцейських органів і установ в Україні.

Наші ювіляри

Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО,
директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України,
академік НАН України

КЛАСИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІСТИКИ,
АКА ДЕМІКУ НАПрН УКРАЇНИ Я. М. ШЕВЧЕНКО – 80 РОКІВ
22 жовтня в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
відзначили знаменну подію – ювілей доктора юридичних наук, професора,
академіка НАПрН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Ярославни Миколаївни Шевченко.
З перших днів своєї професійної діяльності Я. М. Шевченко присвятила
становленню та розвиткові української цивілістики. Стояла біля витоків формування нових підходів та поглядів на проблеми науки і практики цивільного
права. Я. М. Шевченко сміливо можна назвати послідовницею відомих фундаторів вчення про відповідальність, власність, правопорушення, правовідносини, методологію цивілістичної науки. Вона ніколи не була стороннім спостерігачем, а завжди займала активну позицію як продовжувач славних наукових традицій. Наукові праці Я. М. Шевченко з моменту їх публікації ставали
предметом наукового інтересу і завжди перебували в авангарді наукових
досліджень цивільного права. І сьогодні науковий внесок Я. М. Шевченко залишається актуальним для сучасних дослідників.
Я. М. Шевченко народилася 22 жовтня 1932 р. у місті Києві в сім’ї службовців. 1955 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету. Перші кроки молодого спеціаліста пройшли на посадах юрисконсульта. У 1959 р. Я. М. Шевченко вступила до аспірантури, а з січня 1963 року –
прийнята на посаду молодшого наукового співробітника в Сектор держави і
права НАН УРСР (тепер – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України).
Першим фундаментальним дослідженням Я. М. Шевченко була кандидатська дисертація на тему «Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну
дітьми» (науковий керівник – проф. Г. К. Матвєєв), яку вона захистила у
1964 р. Проблематика відповідальності неповнолітніх ще не один рік залишалася у сфері наукових інтересів вченої, з цієї проблематики опубліковано
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понад 30 статей. Результатом такої плідної та самовідданої праці стала докторська дисертація на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання
цивільної відповідальності неповнолітніх за правопорушення». Ця ґрунтовна
праця була не просто продовженням кандидатської дисертації, а значно ширшим викладом проблем відповідальності неповнолітніх з вагомим теоретичним аспектом і найголовніше – крізь призму цивільного та кримінального права, що раніше не вдавалося зробити нікому.
1989 р. Я. М. Шевченко очолила відділ проблем цивільного, трудового та
підприємницького права Інституту, що стало вагомим поштовхом у
дослідженні проблем приватного права.
Подальші наукові дослідження Я. М. Шевченко зосереджуються як на теоретичних проблемах цивільного права, так і на розробці нових підходів до правового регулювання цивільних відносин в умовах ринкової економіки. Активна участь Я. М. Шевченко у міжнародних науково-практичних конференціях,
семінарах, симпозіумах в Україні і за кордоном принесла їй відомість та авторитет у професійних наукових колах.
Вагоме місце в працях Я. М. Шевченко займають дослідження у сфері
кодифікації цивільного та сімейного законодавства в період 1992–2003 років.
Як відомий вчений була у складі робочих та міжвідомчих груп з розробки ряду
законів щодо удосконалення регулювання цивільних відносин в Україні, в
тому числі із розробки Цивільного кодексу України.
Під керівництвом та за загальною редакцією Я. М. Шевченко співробітниками очолюваного відділу підготовлено низку колективних монографій: «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2005),
«Еволюція цивільного законодавства України» (2007), «Суб’єкти цивільного
права» (2009), «Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних
осіб в цивільних правовідносинах» (2011). Побачили світ два видання підручника з цивільного права у двох частинах (2003, 2006), підготовлено Коментар
до Цивільного кодексу України (2004), Енциклопедію цивільного права України (2009) тощо. Окремо варто наголосити на активній ролі Я. М. Шевченко у
підготовці «Юридичної енциклопедії» у 6-ти томах та двох виданнях «Великого юридичного енциклопедичного словника». Сформульовані в них дефініції є
невід’ємною частиною доктрини цивільного права України.
Я. М. Шевченко у своїй професійній діяльності не тільки досліджувала, а
й навчала. Сьогодні можна сказати, що під її керівництвом сформовано плеяду послідовників вчених-цивілістів, серед яких – 30 кандидатів наук та 4 доктори юридичних наук. Але вчитель і наставник – це не тільки той, хто поряд,
але і той, чиї роботи та дослідження стали орієнтиром в наукових дослідженнях; тому із впевненістю можна сказати, що Я. М. Шевченко своїми науковими працями допомогла у становленні набагато більшої кількості науковців.
Значний особистий внесок Я. М. Шевченко у розвиток правової науки
відзначений і вищими державними нагородами, цілим рядом почесних грамот
та звань; зокрема, вона є повним кавалером Ордена Княгині Ольги.
Вся юридична громадськість, колеги, учні, друзі сердечно вітають Ярославну Миколаївну Шевченко з нагоди ювілею, бажають міцного здоров’я,
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довгих років життя, реалізації нових наукових проектів, талановитих і старанних учнів!
ЮВІЛЕЙ ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ КРЕСІНОЇ
Нещодавно відзначила свій славний ювілей засновниця української школи
правової політології, видатний вчений, викладач і редактор Ірина Олексіївна
Кресіна.
Ірина Олексіївна народилася 10 серпня 1952 р. у Києві. 1974 р. закінчила
Київський державний (нині – національний) університет імені Тараса Шевченка. З того ж року – на викладацькій і науково-редакційній роботі. У 1974–
1975 рр. – учитель середньої школи № 20 у м. Києві. З 1975 по 1992 р. працювала у Правлінні Товариства «Знання» України. Паралельно у 1984–1988 рр.
навчалася в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса
Шевченка, 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.
У 1990–2001 рр. І. О. Кресіна працювала доцентом кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури, у
1992–1995 рр. – Київського інституту сухопутних військ, у 1995–1999 рр. – кафедри політології Київського славістичного університету. 1994 р. їй присвоєно
вчене звання доцента. У 1995–1998 рр. навчалася у докторантурі на кафедрі
політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури. 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора
політичних наук на тему «Розвиток української національної свідомості в контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).
З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: у 1999–2002 рр. – завідувач Центру з науково-методичного і організаційного забезпечення видання «Юридичної енциклопедії», з 2002 р. – завідувач відділу правових проблем політології. 2001 р. їй було присвоєно вчене
звання професора. Продовжила викладацьку діяльність, працюючи професором кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська
академія» (1999–2006), кафедри політичних наук Київського національного
університету будівництва і архітектури (2001–2008), Інституту політичних наук, провідним науковим співробітником Національного інституту стратегічних
досліджень (2007–2011). Окрім того, у 2003–2004 рр. була головним редактором Видавничого дому «Ін Юре».
2003 р. Ірину Олексіївну обрано академіком Української академії політичних наук, 2006 р. – присуджено почесне звання Заслуженого діяча науки і
техніки України, а 2009 р. – обрано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.
Вона є членом Експертної ради ВАК України з філософських, політичних
та соціологічних наук (з 2000 р.), була членом Наукової ради Державного
комітету України у справах національностей та релігій, вченим секретарем Ек-
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спертної ради з історії, філософії і політології та Науково-методичної комісії з
політології Міністерства освіти і науки України. З 2000 р. вона є членом
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Основними напрямами наукової діяльності Ірини Олексіївни є політикоправові проблеми державотворення в Україні, питання національно-державного будівництва і управління, захисту прав людини і національних меншин,
здійснення політичної і правової ре форм, становлення громадянського
суспільства в Україні, а також порівняльна політологія. Вона є автором понад
350 наукових праць, у тому числі автором або співавтором понад тридцяти монографічних видань, зокрема: «Українська національна свідомість і сучасні
політичні процеси. Етнополітологічний аналіз» (1998), «Національна держава:
національний і наднаціональний виміри» (1998, у співавторстві), «Нація і держава: теоретико-методологічний та концептуальний аналіз: В 2 кн.» (1998, у
співавторстві), «Державотворення і правотворення в Україні» (2001, у співавторстві), «Парламентські вибори в Україні: Правові і політичні проблеми
(2003, у співавторстві), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні» (2003, у співавторстві), «Інститут імпічменту: Порівняльний політикоправовий аналіз» (2004, у співавторстві), «Демократія і регіональна еліта:
політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві» (2005, у
співавторстві), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006, у співавторстві), «Правове забезпечення інформаційної
діяльності в Україні» (2006, у співавторстві), «Держава і громадянське
суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (2007, у співавторстві), «Права людини в сфері виконавчої влади» (2007, у співавторстві), «Політична система
для України: історичний досвід і виклики сучасності» (2008, у співавторстві),
«Мовна ситуація в Україні та шляхи неконфліктного розв’язання мовних проблем» (2008, у співавторстві), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості» (2009, у співавторстві), «Адміністративно-територіальна реформа в
Україні: політико-правові проблеми» (2009, у співавторстві), «Правові засади
формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010, у співавторстві), «Демократичні засади державного управління та адміністративне
право» (2010, у співавторстві), «Правові засади державної етнонаціональної
політики в Україні» (2011, у співавторстві), «Реформування адміністративнотериторіального устрою: український та зарубіжний досвід» (2011, у співавторстві), «Правове забезпечення державного суверенітету України» (2011, у
співавторстві); інших видань: «Порівняльне правознавство. Порівняльна
політологія: Бібліографічний покажчик» (2002, у співавторстві), «Інформаційне законодавство: В 6 т.» (2005, у співавторстві); «Етнонаціональний
вимір глобалізаційних викликів для України: Наукова доповідь» (2008, у
співавторстві); «Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність:
Збірник» (2006; 2-е вид. – 2008, 3-є вид. – 2011); «Політологія: Навчально-методичний посібник» (2003, у співавторстві; 2-е вид. – 2006 р.); «Інформаційне
законодавство України: Науково-практичний коментар» (2006, у співав-
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торстві); «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: Національна доповідь» (2009, у співавторстві); «Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна:
Наукова записка» (2011, у співавторстві); «Правові механізми врегулювання
етнополітичних конфліктів в Україні: Наукова записка» (2011, у співавторстві);
«Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011, у співавторстві);
«Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні: Наукова записка» (2011, у співавторстві).
Десятки колективних та індивідуальних монографій, інших наукових видань опубліковано за її редакцією. Вона стала засновником наукової школи
правової політології у Національній академії наук України; під науковим керівництвом Ірини Олексіївни захищено 10 докторських і 22 кандидатських дисертацій з політичних та юридичних наук.
Протягом багатьох років Ірина Олексіївна є головним редактором збірника
наукових праць «Держава і право». Під її керівництвом це видання було реанімоване, воно стало випускатися регулярно, було визнане фаховим науковим
виданням, його обсяг принципово зріс. Висока наукова і видавнича якість цього збірника поступово зробила його одним з найпрестижніших періодичних
юридичних і політологічних видань країни. І. О. Кресіна є також заступником
головного редактора наукових журналів «Порівняльно-правові дослідження»
та «Судова апеляція», членом редколегій наукових збірників і часописів «Правова держава», «Політичний менеджмент», «Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії» та ін.
Ірина Олексіївна – не лише видатний академічний вчений, а ще й практикуючий політолог і юрист. У 2006–2010 рр. вона представляла Україну в
Комітеті Ради Європи з питань захисту національних меншин. Була членом
Ради з етнонаціональної політики при Президентові України (2006–2010),
Міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та
расовій нетерпимості (2007–2010), робочої групи з підготовки щорічних
Послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і
зовнішнє становище України» (2007–2010), Міжвідомчої робочої групи з розробки законодавства України з етнонаціональної політики Міністерства
юстиції України та Держкомнацрелігій.
Результатом активної участі Ірини Олексіївни у законотворчій роботі стали
підготовлені нею у співавторстві законопроекти «Про Концепцію державної
етнонаціональної політики України», «Про сучасну модель адміністративнотериторіального устрою України», «Про національні меншини в Україні»,
«Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року» та ін. Вона здійснювала також наукову експертизу численних міжнародних угод, законопроектів, проектів інших нормативних актів.
Ірину Олексіївну відзначено низкою державних та відомчих нагород, серед
яких: Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2012), Почесна Грамота Верховної Ради України (2002), Подяка Прем’єр-міністра України (2010), Почесна Грамота
Кабінету Міністрів України (2009), Премія імені Ярослава Мудрого НАПрН
України (2004), Почесна відзнака Державної судової адміністрації України
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(2009), Почесна грамота ВАК України (2009), Почесна відзнака Міністерства
сім’ї, молоді та спорту (2007), почесне звання «Відмінник освіти України»
(2002).
Колектив Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України від
усієї душі вітає Вас, Ірино Олексіївно! Здоров’я, натхнення, наснаги!
ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА ДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
В. П. НАГРЕБЕЛЬНОГО
23 січня 2013 р. виповнилося шістдесят років відомому українському правознавцю і організатору юридичної науки, заступнику директора Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидату юридичних
наук, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому юристові України Володимирові Петровичу Нагребельному.
В. П. Нагребельний народився в селі Крилівка Андрушівського району Житомирської області у сім’ї колгоспників. У 1972 році закінчив Житомирський
автомобільно-шляховий технікум, у 1972–1974 рр. перебував на військовій
службі в Збройних силах СРСР у Забайкальському військовому окрузі.
Трудову діяльність розпочав в Інституті держави і права АН УРСР (тепер –
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) з 1 серпня 1979 р.
після закінчення з відзнакою юридичного факультету Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка.
В 1979–1983 рр. займав посади стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника. Протягом 1984–1990 рр. працював ученим секретарем Інституту. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1987 р. йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Протягом
1990–1993 рр. навчався у докторантурі Інституту. У травні 1993 р. Президією
НАН України призначений на посаду заступника директора інституту з наукової роботи, яку займає до цього часу. З 1998 року очолює Центр банківського
права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. В лютому 2002 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових
наук України.
За роки наукової діяльності В. П. Нагребельний опублікував близько 400
наукових праць, у тому числі у зарубіжних виданнях. Серед публікацій – одна
індивідуальна монографія, співавторство у 15 науково-популярних виданнях,
підручниках та посібниках, самостійні розділи в 17 колективних монографіях,
близько 300 наукових статей, рецензій тощо.
В його наукових працях досліджуються організаційно-правові проблеми
державного регулювання і управління в економічній сфері правового забезпечення формування ринкових відно син. Значну увагу приділено також
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дослідженням організаційно-правових форм інвестиційної та підприємницької
діяльності, аналізу правового регулювання господарських відносин у сучасних
умовах, вивченню і розробці юридичних аспектів фондового ринку,
банківської діяльності, зовнішньоекономічних відносин тощо. Для цих праць
характерним є системний підхід, застосування порівняльного та інших методів
наукових досліджень.
В публікаціях В. П. Нагребельного останніх років основну увагу зосереджено на проблемах правового регулювання відносин у сфері економіки, інвестиційного, енергетичного, фінансового та банківського права, захисту та державної підтримки підприємництва, питаннях законодавчого забезпечення
діяльності органів виконавчої влади в умовах проведення адміністративної реформи в Україні тощо. Результати своїх наукових досліджень він неодноразово доповідав на наукових конференціях, у тому числі міжнародних.
Свої теоретичні висновки і практичні пропозиції В. П. Нагребельний реалізує у законотворчому процесі, бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України та робочих груп з підготовки відповідних законопроектів. Зокрема,
він брав участь у розробці законопроектів: «Про енергозбереження», «Про
трубопровідний транспорт», «Про банківський кредит», «Про нафту і газ»,
«Про альтернативні джерела енергії», «Про арбітражний суд», «Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні», «Про захист економічної конкуренції»,
проектів Бюджетного, Митного, Господарського, Господарського процесуального і Податкового кодексів України та ін.
Постійно залучається до розробки інших правових актів для органів законодавчої, виконавчої і судової влади України; бере участь у підготовці експертних науково-правових висновків, пропозицій і рекомендацій щодо проектів
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, окремих центральних
органів виконавчої влади, правоохоронних органів тощо.
Свою дослідницьку роботу В. П. Нагребельний поєднує з активною науково-організаційною, педагогічною та науково-громадською діяльністю. Він є
вченим секретарем Відділення екологічного, аграрного та господарського права Національної академії правових наук України, заступником голови Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, членом науково-консультативної ради при Вищому господарському суді
України, членом ради Київської міської організації Союзу юристів України, заступником головного редактора щорічника наукових праць «Правова держава», членом редакційних колегій журналів «Право України» та «Держава і право». Підготував 10 кандидатів юридичних наук.
За багаторічну активну участь у законотворчій діяльності та значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку наукових кадрів у
жовтні 1997 р. В. П. Нагребельному присвоєно почесне звання «Заслужений
юрист України». Він є лауреатом Державної премії України в галузі науки і
техніки (2004 р.), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009 р.),
Грамотою Верховної Ради України (2003 р.), Почесною грамотою Верховної
Ради України (2008 р.). Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
(1999 р.). В 1986 р. за цикл робіт з проблем державного управління у сфері аг-
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ропромислового комплексу удостоєний медалі з премією для молодих вчених
АН України; лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2009 р.), лауреат 1-го і
3-го щорічних конкурсів Спілки юристів України на краще юридичне монографічне видання (1998 і 2000 рр.).
Колеги та учні щиро вітають Володимира Петровича Нагребельного з
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я на довгі роки, щастя, добробуту, подальших творчих успіхів і натхнення.
ПРИВІТАННЯ ПРОФЕСОРОВІ В. Н. ДЕНИСОВУ
ІЗ 75-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ
Наприкінці минулого року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбулася визначна подія. 25 грудня 2012 р. один з найшанованіших співробітників Інституту – доктор юридичних наук, профе сор
В. Н. Денисов – відсвяткував свій 75-річний ювілей. Крім того, у 2012 році виповнилося 50 років його наукової діяльності.
У зв’язку з цією подією колектив Інституту шле найщиріші привітання шановному ювілярові і висловлює вдячність за його багаторічну плідну працю на
користь Інституту. Внесок професора В. Н. Денисова в розвиток Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України є незаперечним. Співробітники Інституту досі з теплотою згадують, як у 1970–1973 роках В. Н. Денисов
працював ученим секретарем Інституту і з притаманною йому інтелігентністю
та делікатністю налагоджував адміністративну роботу установи. Однак найповніше талант науковця та керівника В. Н. Денисова проявив на посаді
завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту. Очолюючи близько тридцяти років відділ міжнародного права та
порівняльного правознавство, професор В. Н. Денисов втілив стандарти свого
вчителя – академіка В. М. Корецького, збагатив їх і перетворив цей відділ
Інституту на провідний осередок наукової думки у сфері міжнародного права
та порівняльного правознавства в Україні. Наукові праці відділу відомі не лише в нашій країні, а й за кордоном.
Професор В. Н. Денисов широковідомий і як юрист-практик, котрий зробив значний внесок у становлення України як суб’єкта міжнародного права та
міжнародних відносин. Так, він був членом делегації України на трьох сесіях
Дипломатичної конференції з розвитку міжнародного гуманітарного права, що
застосовується у період збройних конфліктів (м. Женева: 1974, 1975, 1977 роки). У 1975–1976 роках займався дослідницькою роботою у Центрі прав людини ООН (м. Женева) та у Школі східних і африканських досліджень Лондонського університету. У 1978 р. як представник Української РСР брав участь у
семінарі ООН з питань національних та місцевих установ, що займаються правами людини (м. Женева). У 2004–2005 рр. у складі делегації України брав
участь в роботі Спеціальної комісії щодо юрисдикції визнання та забезпечення виконання іноземних судових рішень із цивільних та комерційних справ Гаазької конференції з міжнародного приватного права та в остаточному прий-

596

ПРАВОВА ДЕРЖАВА • Випуск 24

нятті та підписанні на цій Конференції відповідної Гаазької конвенції, а у
2004 р. – у ХХІІІ сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (м. Гобарт, Австралія). З 2008 р. він бере участь у робочій групі з питань
навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства Підкомісії з
питань функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії.
Важливими віхами життя професора В. Н. Денисова стало здобуття ступеня доктора юридичних наук, отримання звання професора, а згодом – членакореспондента Національної академії правових наук України та академіка Української академії політичних наук, а також нагородження низкою державних
відзнак та нагород, зокрема премією НАН України ім. М. П. Василенка за цикл
праць «Міжнародне право і світовий правопорядок: пошук моделей правового
розвитку» (1992), почесним званням Заслуженого діяча науки і техніки України (1999), Державною премією України за участь у підготовці багатотомної
Юридичної енциклопедії (2004), премією імені Ярослава Мудрого за участь у
підготовці 10-томної «Антології української юридичної думки», а саме за
підготовку її 8-го тому «Міжнародне право» (2005). Однак найбільше задоволення Володимир Наумович завжди отримував від наполегливої праці, вдало
підібраного наукового слова та глибоко поданого наукового матеріалу.
Професор В. Н. Денисов – багатогранна особистість. Його наукові інтереси завжди були багатоплановими й охоплювали широкий діапазон питань теорії та історії міжнародного права, права міжнародної безпеки, міжнародного
гуманітарного права, порівняльного правознавства тощо. Завдяки глибоким
знанням історії, теорії держави і права, геополітики, зовнішніх зносин Володимир Наумович є цікавим співбесідником, талановитим лектором і часто – незамінним порадником. Наукові праці професора В. Н. Денисова вже давно слугують еталоном дослідницької роботи. Варто згадати основні монографічні
праці, що вийшли з-під пера професора В. Н. Денисова і поповнили юридичну науку України: «Объединённая Республика Танзания. Очерк становления и
развития национальной государственности» (К., 1969 р.); «Республіка Замбія
(нарис державно-політичного розвитку)» (К., 1971 р.); «Системы права развивающихся стран. Становление и развитие национальных систем права стран
Африки, освободившихся от британского колониализма» (К., 1978 р.); «Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру» (К., 1990 р.).
Співробітники Інституту знають професора В. Н. Денисова як інтелігентну, глибокоосвічену натуру, безкомпромісну в науці та чуйну в житті і бажають
йому міцного здоров’я, душевного спокою, достойних учнів та подальших
успіхів у розбудові вітчизняної юридичної науки. Шановний Володимире Наумовичу, нехай Ваша спрага до наукового пошуку ніколи не буде вгамована!
Колектив Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України
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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 історикоправової науки вже більше чверті століття. За багаторічну наукову, педагогічну
і законотворчу діяльність він нагороджений вищою відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України – знаком «Василь Сухомлинський» (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 юридичної 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 юристаправоохоронця. У 1977–1982 рр. навчався на юридичному факультеті
Київського університету ім. Тараса Шевченка, а в 1982–1985 рр. – в аспірантурі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
З листопада 1985 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового
співробітника (з 1987 р.), старшого наукового співробітника (з 1990 р.), завідувача 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 Української 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 експертизі (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 національного 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 законодавчої 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 ініціатором започаткував такі нові напрями історико-правової науки як юридична біографістика,
юридична історіографія та юридичне джерелознавство.
Зараз під керівництвом вченого здійснюється велика робота по створенню
фундаментальної багатотомної «Історії українського права». Його праці використовуються 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 діяльності 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’єднань. 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, Української 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 прагнення самовдосконалення, поєднання принциповості й толерантності.
У своїх наукових працях він завжди обстоює громадянську позицію, засновану на принципах людяності, патріотизму, вдумливого та дбайливого ставлення до історичного досвіду та наукових надбань попередників. Вченому
належить незаперечний науковий пріоритет в опрацюванні історії наукових
досліджень у Всеукраїнській (Українській) Академії наук. Значною мірою
завдяки його зусиллям відбулася громадська, наукова і юридична реабілітація
академіків М. П. Василенка, О. О. Малиновського, Ф. В. Тарановського, відновлена 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»
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КУЧЕРЕНКО Ірина Миколаївна
(13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.)
13 липня 2012 року на 56-му році пішла з життя Кучеренко Ірина Миколаївна – 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 прокуратури 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 державного університету ім. Т.Г. Шевченка, закінчивши який, отримала диплом з відзнакою 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 наукового співробітника, з квітня 2005 р. і до останніх днів – на посаді провідного наукового 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 продовжила 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 державної 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 друзям, науковим співробітникам не тільки Інституту, в якому працювала, а й інших
установ НАН України. Ніколи не відмовляла в наданні висновків з цих питань громадянам, що звертались із запитами до Інституту.
З початку 90-х років минулого століття І.М. Кучеренко творчо працюа над законопроектами щодо визначення класифікації юридичних осіб, врегулювання створення, діяльності та припинення юридичних осіб. Вона стояла біля витоків становлення 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 корпоратизацію комунальних підприємств, що провадять діяльність у сфері водо-, теплопостачання та водовідведення», над проектом ЦК України, Класифікатором
організаційно-правових форм господарювання та законопроектами щодо удосконалення названих та інших нормативно-правових актів.
Новаторські підходи у науці та законотворчій діяльності, ґрунтовне знання вітчизняного 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 фізичним та юридичним особам з питань застосування цивільного, цивільного процесуального, 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 науковопедагогічних кадрів. Її лекції пощастило відвідувати студентам Київського університету права НАН України, Хмельницького університету управління та права,
Київського університету туризму, економіки і права. Багато зі студентів у подальшому підготували та захистили кандидатські дисертації під керівництвом
І.М. Кучеренко. Згадуючи лекції Ірини Миколаївни, учні зазначають, що вони будувалися не тільки з огляду на необхідність викладення засад цивільного та підприємницького права, а й у зв’язку з вимогами практики, потребами життя, з критичним підходом до усталених понять у науці, прогалин та суперечностей законодавства.
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 відносини між Учителем і учнями зберігалися до останнього дня життя Ірини
Миколаївни. Та й Ірина Миколаївна завжди і доречно згадувала своїх вчителів найтеплішими 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 вченого 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, оголошеним НАПрН України і Національною юридичною академією України
ім. Ярослава Мудрого.
За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті конституційних 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 громадськості, 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 принципового, вимогливого і справедливого колегу, але і як завзятого альпініста, гостинну 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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