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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

УДК: 340.134 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ 

М. Бризіцький 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Здійснено загальнотеоретичну характеристику правового механізму лобіювання. 
Виявлено основні властивості такого механізму, встановлено його склад. Сформульовано 
поняття правового механізму лобіювання як системи правових засобів впливу 
представника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою закріплення в 
офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Ключові слова: лобіювання, правовий механізм лобіювання, правові засоби лобіювання. 

Формування української держави під впливом європейських демократичних 
стандартів потребує впровадження різних форм волевиявлення населення. Серед 
таких форм все більш витребуваним стає лобіювання, метою якого є відображення 
в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. Водночас лобіювання є способом 
впливу представників групових інтересів (лобі) на суб’єктів публічної влади з 
метою задоволення інтересів осіб, яких вони представляють. Важливою є форма-
лізація лобістської діяльності у чинній системі джерел права, зокрема законодавстві; 
закріплення основних параметрів механізму та процедури лобіювання, створення 
правового механізму лобіювання та правової процедури його функціонування. 
Належне ж функціонування такого механізму можливе лише за умови з’ясування 
його природи, визначення поняття, виявлення основних складових. 

Соціологічна та політологічна науки приділяють достатню увагу питанню 
лобіювання, зокрема дослідження поняття лобіювання, його форм, типів, суб’єктів 
висвітлюються у працях П. П. Шляхтуна, Н. А. Гричини, В. М. Васильєвої, 
А. Ю. Вуйми, П. О. Толстих, Л. Зеттера, Ч. Міллера. Питання суб’єктного складу 
лобістської діяльності та деяких її правових форм аналізують В. Ф. Нестерович, 
О. В. Дягілєв, С. В. Васильєва, В. В. Ісаков, Р. Чарі, Г. Мерфі. Проте і дотепер 
залишаються недослідженими питання правового механізму лобіювання як 
цілісної моделі, що сприятиме ефективності та прозорості лобістської діяльності. 

Аналізуючи лобіювання як соціальний інститут, виокремимо такі його характерні 
ознаки: лобіювання є формою представництва групових інтересів (інтересів 
зацікавлених осіб); метою лобіювання є задоволення інтересів зацікавлених осіб; 
структуру лобіювання становлять суб’єкт лобіювання (представник зацікавлених осіб), 
його дії (вплив), об’єкт лобіювання (суб’єкт публічної влади), засоби впливу та 
результат. Отже, лобіювання – це цілеспрямований вплив представника групових 
інтересів на суб’єкта публічної влади з метою відображення в офіційних актах 
інтересів зацікавлених осіб. Для дослідження належного рівня здійснення лобістської 
діяльності потрібно сформувати модель правового механізму лобіювання. 
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Перш ніж перейти до характеристики правового механізму лобіювання, 
визначимо зміст поняття «механізм». У юридичній літературі по-різному трактується 
це поняття і використовується у різних словосполученнях: механізм держави 
(В. В. Копейчиков), механізм державної влади (В. Є. Гулієв), механізм правового ре-
гулювання (С. С. Алєксєєв, В. К. Бабаєв, О. Б. Венгеров, В. І. Гойман, М. С. Кельман, 
І. І. Лукашук, О. В. Малько, П. М. Рабінович, Р. К. Русинов, М. Г. Шарце ), механізм 
правотворчості (Д. А. Ковачов , С. В. Синюков), механізми контролю суспільства 
над владою (С. В. Калашніков), механізм реалізації права (правореалізації) 
(Ю. С. Решетов), механізм реалізації правових норм (Ю. М. Тодика), механізм 
народовладдя (Ю. О. Тихомиров), механізм реалізації безпосередньої демократії, 
самоврядування народу, народного суверенітету (Г. М. Волянська), механізм 
реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (М. О. Баймуратов); 
механізм правового гарантування (В. В. Речицький) та інші (механізм про-
цесуального регулювання, механізм правового гарантування, соціально-юридичний 
механізм забезпечення прав людини, механізм безпосередньої реалізації прав і 
свобод, правоохоронний механізм, механізм захисту суб’єктивних прав, механізм 
формування правомірної поведінки, механізм правового стимулювання, механізм 
взаємодії внутрішньодержавного та міжнародного права тощо). Отже, як у 
зарубіжній, так і в українській літературі доволі часто використовують термін 
«механізм», що зумовлює потребу у з’ясуванні змісту поняття, яке він позначає. 

Механізм (від грецького μηχανή – «машина») – пристрій, що передає або 
перетворює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність станів і 
процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [5, с. 665]. 
О. В. Радченко свого часу висунув припущення, що механізму мають бути обо-
в’язково притаманні такі ознаки: він є продуктом організованої діяльності; має 
мету або функцію; містить послідовність дій, певний вид руху; передбачає переважно 
однобічний вплив з чітко визначеним вектором впливу; має суб’єкт і об’єкт; 
характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю процесу, правил взаємодії; 
його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; його побудова має структурно-
функціональний характер; має ознаки відкритої або закритої системи [11, с. 20]. 

Багато уваги в юридичній літературі приділяється механізмам правового 
регулювання, правового впливу, правотворчості. Так, ще С. С. Алексєєв під меха-
нізмом правового регулювання розумів взяту в єдності всю сукупність юридичних 
засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини. 
Під строго інструментальним кутом зору науковець в механізмі правового 
регулювання виділяє три основні ланки: 1) юридичні норми; 2) правові відносини, 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 3) реалізація (акти реалізації) учасниками 
правовідносин їхніх суб’єктивних прав і покладених на них юридичних обов’язків 
[1, с. 30]. Л. А. Луць механізм правового впливу трактує як систему загальних 
(правова свідомість, правова культура, принципи, законність, правопорядок) та 
спеціальних (норма права, нормативно-правовий припис, джерела права, 
правовідносини, юридичні факти та інші) правових засобів, за допомогою яких 
правові вимоги переводяться у соціальну поведінку суб’єктів, здійснюється 
нормативно-правова організація суспільних відносин [8, с. 376]. С. В. Синюков 
зазначає, що механізм правотворчості – це науково-практична категорія, що 
відображає комплексне, системне бачення інститутів правоутворення (і частково 
правореалізації) та охоплює соціально-правові інструменти та засоби, спрямовані на 
формування нормативної правової системи регулювання суспільних відносин. 
Притім автор вважає, що механізм правотворчості має комплексний соціально-
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правовий характер та включає основні елементи національного правоутворення: 
1) принципи правотворчої політики; 2) правотворчий процес та правотворчі проце-
дури; 3) суб’єктів правотворчості; 4) соціальні джерела формування правотворчого 
рішення; 5) негативне прогнозування і моніторинг розвитку та реалізації норматив-
ної системи; 6) експертизу нормативно-правових актів та судових рішень; 7) право-
творчі акти; 8) судову практику як елемент правотворчості; 9) правотворчу право-
свідомість, а також доктринальне право; 10) глобальні та регіональні координаційні 
зв’язки правотворчості [13, с. 39-40]. 

Отже, зазвичай під механізмом розуміють систему засобів, яка забезпечує 
функціонування явища та спрямована на досягнення певного результату. 
Параметри механізму залежать від природи того явища, функціонування якого 
забезпечується. Також звертає на себе увагу і той факт, що поняття, утворені під 
час використання правознавцями абстракції «механізм», відображають переважно 
масштабні регулятивні системи, свого роду юридичні макроконструкції, що 
включають значний обсяг як юридичних явищ, так і феноменів, які лежать за 
межами правової форми, але без участі яких такі механізми не функціонуватимуть. 

Малодослідженими залишаються питання «правового механізму» з погляду 
загальної теорії права. Інколи під цим поняттям розуміють «об’єктивований на 
нормативному рівні, системно організований комплекс юридичних засобів, 
необхідний і достатній для досягнення конкретної цілі (сукупності цілей)» [3, 
с. 66]. К. В. Шундиков щодо розмежування правового механізму та механізму 
правового регулювання зазначає, що останній індиферентний до характеру 
конкретної цілі, є всього лиш «юридичним каналом» процесу управління та 
складається з різноманітних за своєю природою феноменів, багато з яких не 
належать до елементів власне права. Натомість правовий механізм є структурною 
частиною позитивного права, якій притаманна системна організація для 
досягнення визначеної мети [14, с. 18]. 

Такий підхід вважаємо доцільним для аналізу правового механізму 
лобіювання, розуміючи під останнім систему правових засобів впливу на суб’єктів 
публічної влади. Адже правове регулювання в цій сфері, навіть у правових 
системах, де формалізовано лобіювання та прийнято спеціальні нормативні акти, є 
неповним та неоднорідним. Як вказує С. В. Васильєва, правові приписи, що 
регламентують способи та засоби лобіювання, потрібно окремими фрагментами 
збирати та систематизувати з усієї низки нормативно-правових актів на підставі 
критеріїв, визначених на основі теорії та реальної практики взаємодії лобістів із 
суб’єктами публічної влади [4, с. 5]. Щобільше, деякі засоби взагалі не формалі-
зовані у джерелах права, а це зумовлює необхідність постійної модернізації 
правового механізму лобіювання. 

Окремі засоби механізму лобіювання не обов’язково мають таку саму мету, як 
і лобістська діяльність загалом. Це важливо врахувати під час розробки зако-
нодавства про лобіювання, оскільки постає проблема виокремлення відповідних 
критеріїв, зокрема для так званих «непрямих» форм та засобів впливу на органи 
публічної влади. Наприклад, організація масових протестних акцій, ініціювання 
масових звернень, проведення кампанії в засобах масової інформації з погляду 
теорії мають багато спільного, їх часто використовують у лобіюванні, проте в 
правовому відношенні є самостійними і нормальними виявами громадянської 
активності, хоча їхній замовний (лобістський) характер інколи очевидний. Від-
повідно, формуючи правовий механізм лобіювання, потрібно виокремити сукуп-
ність тих правових засобів, що притаманні лише лобістській діяльності, а також 
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тих, які не спрямовані на лобіювання, але можуть бути використані відповідними 
особами для впливу на суб’єктів публічної влади, та визначити порядок і наслідки 
їхнього застосування. 

Це також свідчить про те, що серед засобів позитивного права є прості засоби 
лобіювання, такі як права, дозволи, гарантії, а є складні: функціонування громад-
ських рад при суб’єктах публічної влади, експертиза проектів правових актів, 
правовий статус суб’єктів лобіювання тощо. Останні створені законодавцем для 
максимального залучення осіб до участі в управлінні державними справами, 
вираження поглядів, реалізації інтересів та досягнення правомірних цілей. Але 
термін «механізм» передбачає не просто сукупність різноманітних складових, а 
функціональну систему, стійкий комплекс взаємопов’язаних правових засобів, 
покликаних працювати як одне ціле.  

К. В. Шундіков наголошує, що закономірною властивістю правового механізму, 
яка пояснює його функціональне призначення, є те, що він створений для практичного 
застосування і, врешті-решт, для досягнення конкретної цілі. Саме здійснення певної 
діяльності з метою досягнення відповідного результату є системотворчим чинником у 
формуванні правового механізму – «під визначену ціль» суб’єкт підбирає необхідний 
«набір» правового інструментарію [14, с. 16]. Метою лобіювання є задоволення 
інтересів зацікавлених осіб, а результатом – офіційні акти (як дії, так і документи), що 
відображають такі інтереси. Відповідно, можливість використання конкретного 
правового засобу для досягнення бажаного результату лобістської діяльності є 
критерієм його віднесення до правового механізму лобіювання. 

Лобіювання, як складний процес, здійснюють за визначеною процедурою у 
декілька етапів. При цьому використання одних юридичних засобів підсилюється, 
гарантується застосуванням інших. Кожна ланка правового механізму лобіювання, 
своєю чергою, сама є відносно автономним інструментальним комплексом (що 
переслідує власну, окрему мету і самостійно не спроможний забезпечити 
досягнення мети усієї лобістської діяльності) відповідно, деякою мірою можна 
говорити про механізм виявлення, узгодження інтересів тощо. Треба звернути 
увагу і на порядок функціонування таких засобів у межах процедури лобіювання.  

О. О. Середа визначає правову процедуру як нормативно врегульовану певну 
послідовність дій, пов’язаних цільовим напрямом, що здійснюються в 
імперативній чи диспозитивній формах, у визначені строки, а результати 
здійснення дій мають юридичну фіксацію. На її думку, основними властивостями 
правової процедури є: чіткий цільовий напрям її здійснення; активний вияв 
деліктоздатності суб’єктів, які в ній беруть участь; обмеження в часі; визначена 
результативність [12, с. 6].  

Процедура складається із визначених стадій, юридично змодельованих етапів, 
що формують своєрідний «алгоритм», згідно з яким розвивають відповідну 
діяльність та досягають бажаного результату. Отже, процедура характеризує 
головно організаційний бік лобістської діяльності. Натомість правовий механізм – 
це юридична конструкція, що характеризує інструментальну оснащеність, яка тісно 
в реальності пов’язана із формально-процедурним аспектом лобіювання. 
Процедура забезпечує впровадження правових засобів у практичну діяльність. 
Правових засобів без ініціативного вияву суб’єкта лобіювання не застосовують, 
проте завдяки процедурі встановлюється зв’язок між окремими засобами та 
кінцевим результатом, а механізм набуває необхідної йому цілеспрямованості. 
Отже, під процедурою треба розуміти формалізований порядок здійснення лобістської 
діяльності, що складається із послідовних відносно відокремлених дій, етапів, стадій, 
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кожній із яких притаманна відповідна кількість правових засобів. Натомість правила чи 
порядок здійснення відповідних дій також можуть бути правовими засобами. 

Питання правових засобів лобіювання в юридичній літературі є малодослідженим, 
та й саме поняття правових засобів інтерпретують у юридичній науці неоднозначно. 
Зокрема, Г. Л. Знаменський під правовими засобами розуміє методи правового 
регулювання у відповідних галузях права [7, с. 58-59]. Б. І. Пугінський, уникаючи 
застосовувати поняття «правові засоби» до тих юридичних реалій, які вже відображено 
усталеними власними науковими поняттями (нормативні акти, правовідносини, інші 
об’єкти, які традиційно вивчає юридична наука), вважав, що правові засоби – це 
«сполучення (комбінації) юридично значущих дій, які здійснюються суб’єктами з 
дозволеним ступенем розсуду й слугують досягненню їхніх цілей (інтересів), що не 
суперечать законодавству та інтересам суспільства. У вужчому значенні правові 
засоби можна розглядати як юридичні способи вирішення суб’єктами відповідних 
завдань, досягнення своїх цілей (інтересів)» [9, с. 84-87]. П. М. Рабінович в контексті 
механізму правового регулювання юридичні засоби трактує як своєрідні юридичні 
інструменти, що їх використовує держава (через свої органи), а також інші учасники 
суспільного життя – суб’єкти права для досягнення тих чи інших цілей [10, с. 169]. 

Категорію «засіб» юридична наука запозичила із соціальної. Г. Гегель у 
своєму аналізі телеології зауважував, що внаслідок певної визначеності об’єкта 
ціллю цей об’єкт стає засобом [6, с. 840-841]. 

Отож, поняття засобу неминуче передбачає наявність певної цілі, що є 
закономірним, оскільки явище (предмет) саме собою не є засобом, воно 
визначається як засіб ззовні – через деякі його властивості, що можуть бути вико-
ристані для досягнення цілі. Тобто засіб – це, у певному сенсі, здатність предмета 
слугувати цілі. Лише з огляду на ставлення до певної цілі, тобто внаслідок 
телеологічного визначення, предмети набувають значення засобів.  

Зумовлення засобу ціллю є відношенням діяльності. Лише в межах 
цілеспрямованої діяльності предмет, за допомогою якого такої цілі (мети) досягають, 
визначається засобом. Структура ж лобістської діяльності, як відомо, передбачає 
мету, суб’єкт, об’єкт, саму активність, засоби та результат лобіювання. Тобто засоби 
діяльності є власне тими знаряддями, які мають бути приведені в дію певною 
активністю суб’єкта, але сама ця активність не включається у поняття засобу. 

С. С. Алексєєв зауважував, що спроби звести правові засоби до вузького кола 
правових явищ, до того ж таких, які є формами діяльності, навряд чи будуть 
успішними. На противагу авторам, що зараховували до засобів як власне 
інструменти, так і діяння, він запропонував таке визначення правових засобів: 
«об’єктивовані субстанціональні правові явища, які володіють фіксованими 
властивостями, що дають змогу реалізувати потенціал права, його силу». 
Основними показниками правових засобів, на його думку, є: субстанційність 
правових явищ; можливість їхнього використання суб’єктами; наявність у 
правових явищах соціальної сили, свого роду юридичної енергії [2, с. 152].  

Застосувавши вказані положення до лобістської діяльності та зважаючи на її мету, 
під правовими засобами лобіювання треба розуміти ті правові явища, використання 
яких представником групових інтересів для впливу на суб’єкта публічної влади має 
забезпечити відображення в офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 

Безумовно, первинною основою правових засобів лобіювання є норма права як 
формально-обов’язкове загальне правило поведінки, що регулює відповідні 
суспільні відносини. Як відомо, за функціями у правовому регулюванні норми 
права поділяють на матеріальні та процесуальні. Відповідно, і засоби лобіювання 
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можна було б диференціювати на матеріальні та процесуальні. До перших нале-
жатимуть права, обов’язки, правовий статус суб’єкта лобіювання та суб’єкта пуб-
лічної влади, правові межі лобістської діяльності. До других – прийоми, правила, 
порядок, процедура лобіювання. 

Отже, дослідження правового механізму лобіювання дає змогу виокремити 
його властивості. Правовий механізм лобіюється: 

1) є системою правових засобів лобіювання; 
2) має цілеспрямований характер – закріплення інтересів зацікавлених осіб в 

офіційних актах; 
3) є інструментальною конструкцією впливу представника групових інтересів 

на суб’єкта публічної влади; 
4) тісно взаємодіє з процедурою лобіювання, під час якої здійснюється 

функціонування правових засобів, що складають механізм. 
Правовий механізм лобіювання – це система правових засобів впливу пред-

ставника групових інтересів на суб’єкта публічної влади з метою закріплення в 
офіційних актах інтересів зацікавлених осіб. 
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GENERAL THEORETICAL DESCRIPTION 
OF THE LEGAL MECHANISM OF LOBBYING 

M. Bryzitskyi 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The formation of modern Ukraine according to the European standards of democracy and 
freedom of expression requires implementation of a variety of forms of private participation in 
public life. Among such forms, one of the most efficient and, as a result, most common is 
lobbying. However, the practice of uncontrolled lobbying could affect existing democratic 
procedures and lead to the distorted representation of interests. Therefore, formalization of 
lobbying activity in the current system of sources of law, as well as creation of a legal 
mechanism and legal remedies are absolutely important for its proper operation. On the other 
hand, the following formalization is possible after extensive research, including determining a 
general theoretical description and the basic properties of such a mechanism. This goal is 
achieved through complex scientific methods, including system and logical methods, analysis, 
abstraction, and modeling. 

This article formulates the concept of the legal mechanism of lobbying as a system of 
legal remedies of influencing the public authorities by representatives of group interests aiming 
at reflecting interests of stakeholders in official acts. The essential features of the legal 
mechanism of lobbying are its systematic structure, purposeful character; it includes consistent 
actions, has subject and object. Such a mechanism consists of legal remedies, the application 
of which provides achievement of lobbying objectives. The author analyses two approaches to 
the nature of remedies and supports the one which considers remedies as instruments and not 
actions. Precept, statute, legal status, legal awareness are examples of legal remedies of 
lobbying. 

Keywords: lobbying, legal mechanism of lobbying, legal remedies of lobbying. 
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Вперше в українській науковій юридичній літературі представлено результати 
статистичного дослідження рішень Європейського суду з прав людини стосовно України, 
ухвалених протягом 2008-2013 років, в яких причиною порушення конвенційних прав 
людини визнано відсутність або недостатню ефективність законодавчих правозахисних 
гарантій. Зокрема наведено інформацію про питому вагу таких рішень у загальній кількості 
рішень, ухвалених Європейським судом з прав людини у зазначений період, та види 
конвенційних прав, порушення яких констатовано у досліджених рішеннях. 
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свобод, Європейський суд з прав людини, законодавчі правозахисні гарантії, законодавчі 
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Оскільки Україна, ставши у 1997 р. членом Ради Європи, взяла на себе зобо-
в’язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), то 
вплив Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (далі – 
Конвенція) на українську юридичну практику не зводиться тільки до виконання цих 
рішень у справах проти України щодо виплати державою заявникові справедливої 
компенсації за порушення конвенційного права. Держава має вживати заходи 
загального характеру (потреба в яких виникає, зокрема, через багато таких рішень 
ЄСПЛ), насамперед внести відповідні зміни у національне законодавство. 

Як відомо, основну увагу дослідників здебільшого привертає вплив і практики 
ЄСПЛ на правозастосовну діяльність в Україні (праці С. Головатого, О. Кли-
мовича, П. Рабіновича, О. Соловйова, Д. Супруна, С. Тимченка, С. Федика, С. Ше-
вчука та ін.). Тоді як їхній вплив на інші елементи правової системи, зокрема на 
законодавчу діяльність, залишається недостатньо вивченим. Саме цим й зумовлена 
актуальність дослідження, результати якого викладено у цій статті. 

Метою статті є виявлення та систематизація тих рішень ЄСПЛ щодо України, 
в яких він вказує, що причиною порушення забезпечуваних Конвенцією прав є 
певні недоліки національного законодавства. 

Критерії відбору та класифікації рішень ЄСПЛ. Насамперед потрібно було 
виокремити ті рішення, в яких вказано на головні недоліки законодавства України у 
сфері гарантування конвенційних прав. Першим критерієм аналізу рішень ЄСПЛ, у яких 
висловлюються зауваження щодо зазначених гарантій, було обрано зміст (сутність) тих 
прав, які би мали бути ефективно забезпечені відповідними законодавчими нормами. 

Другий із таких критеріїв ґрунтувався на розрізненні двох видів означених 
недоліків: один торкається тих випадків, коли – з погляду ЄСПЛ – в українському 
законодавстві вказано на відсутність норми, спрямованої на забезпечення та захист 
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конвенційних прав; а інший – тих випадків, коли наявні законодавчі гарантії таких 
прав ЄСПЛ вважає неякісними, неефективними. 

І, нарешті, третім критерієм послугувала вербальна форма вираження, а точніше 
– деонтологічний статус тих рекомендацій ЄСПЛ з усунення недоліків законодавчих 
гарантій конвенційних прав, які випливають із його рішень. За цим критерієм такі 
рекомендації розподіляють на два види: 1) прямі (коли ЄСПЛ текстуально формулює 
положення про наявність потреби прийняти чи змінити певний закон, аби покращити 
юридичне гарантування права); і 2) непрямі (коли подібної вказівки у рішенні ЄСПЛ 
немає, але, так чи інакше, зазначено, що чинне законодавство не може повноцінно 
гарантувати, захистити в Україні певне конвенційне право). 

Отож, схарактеризуємо стисло основні результати нашого дослідження щодо 
першого з виділених критеріїв. Зауважимо, що його предметом були обрані, ясна річ, 
лише ті рішення ЄСПЛ (ухвалені ним протягом 2008–2013 років), у яких державою-
відповідачем була Україна і він визнав її порушницею забезпечуваних Конвенцією прав.  

Загальна кількість вивчених рішень ЄСПЛ - 589. З них зауваження саме щодо 
законодавчих гарантій конвенційних прав містились, як виявилось, у 122 рішеннях 
(що становить 20,7% від загальної кількості опрацьованих рішень). Зазначимо 
також, що оскільки у багатьох з них ЄСПЛ визнавав порушеним не одне, а декілька 
конвенційних прав, то й загальна кількість його законодавчих «претензій» до 
України може перебільшувати загальну кількість проаналізованих рішень. 

Наведені показники дають змогу зробити висновок про те, що найпоширенішу 
причину порушень прав, передбачених Конвенцією, ЄСПЛ вбачає все ж таки у не-
доліках правозастосовної діяльності, а не у дефектах законодавчих гарантій таких прав. 

За першим критерієм (тобто за змістом порушеного права, передбаченого 
відповідною статтею Конвенції) виявлені ЄСПЛ недоліки таких правозахисних 
гарантій стосуються таких конвенційних прав. 

1. Порушення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції) 
було констатовано у 32 рішеннях, що становить 26,2% від рішень, в яких 
висловлено зауваження щодо недоліків національного законодавства ЄСПЛ проти 
України. Прикладом слугує, скажімо, рішення ЄСПЛ у справі «Nechiporuk and 
Yonkalo проти України» (2011), у п. 204 якого констатується, що практика три-
мання обвинувачених під вартою без конкретного юридичного підґрунтя або за 
відсутності чітких норм, які б регулювали їхню ситуацію, унаслідок чого вони 
можуть бути позбавлені свободи протягом необмеженого часу, без дозволу суду є 
несумісною з принципом юридичної визначеності та захисту від свавілля, які 
червоною ниткою проходять через Конвенцію, та з принципом верховенства права [1]. 

2. Недостатній законодавчий захист права власності (ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції) було виявлено ЄСПЛ у 23 рішеннях (18,9%). Так, у п. 52 рішення у 
справі «Seryavin and others проти України» (2010) вказано на те, що на час розгляду 
цієї справи не існувало чітких законодавчих положень, які були би підставою для 
припинення прав часткової власності заявників на горище їхнього будинку [2]. 

3. Законодавче незабезпечення захисту права на справедливий суд (ст. 6 
Конвенції) ЄСПЛ виявив у 12 рішеннях проти України (9,8%). Прикладом є рішення 
у cправі «Savitskyy проти України» (2012), у п. 114 якого він зазначив, що «заявник 
зазнав труднощів при отриманні доступу до матеріалів справи. Ці труднощі були 
спричинені відсутністю в рамках національного законодавства відповідних гарантій. 
Кримінально-процесуальний кодекс (мається на увазі Кримінально-процесуальний 
кодекс України 1960 р. – Авт.) передбачає процедуру доступу потерпілих до 
матеріалів справи після закінчення розслідування заумови, що матеріали справи 
передано до суду для подальшого розгляду (ст. 217 Кодексу). Кодекс належним 
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чином не регулює питання такого доступу потерпілого або інших причетних осіб на 
більш ранніх стадіях провадження або у разі, якщо матеріали справи не були 
передані до суду для подальшого розгляду. Відповідно, заявник не мав належного 
доступу до матеріалів справи і це істотно вплинуло на ефективність процесу» [3]. 

4. Конвенційну заборону катування (ст. 3 Конвенції) ЄСПЛ вважає законодавчо 
незабезпеченою у 12 рішеннях проти України (9,8%). Наприклад, рішення у справі 
«Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin проти України» (2010) ЄСПЛ мотивував тим, що 
обмеження права заявника на доступ до матеріалів справи на ранніх стадіях 
провадження, яке стало можливим унаслідок відсутності відповідних гарантій у 
національному законодавстві, було непропорційним і не відповідало вимозі 
ефективного доступу до провадження для цілей статті 3 Конвенції [4]. 

5. Порушення права на повагу до особистого та сімейного життя (ст. 8 
Конвенції) ЄСПЛ констатував у 7 рішеннях (5,7%). Найбільш загально позицію 
ЄСПЛ характеризує, наприклад, п. 83 рішення у справі «Sergey Volosyuk проти 
України» (2009), в якому зазначено, що перевірка кореспонденції в’язнів, здій-
снювана в автоматичному режимі на підставі правових норм, які сформульовані в 
досить загальній формі і які надають адміністрації місць позбавлення волі широкі 
дискреційні повноваження у цьому зв’язку, становить практику, яка не відповідає 
вимогам статті 8 Конвенції [5]. 

6. Порушення права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції) було 
констатовано у двох рішеннях ЄСПЛ (1,6%). Так, у п.п. 62–64 рішення «Editorial 
board ‘Pravoye Delo’ and Shtekel проти України» (2010), зокрема, зазначено, що «на 
той час не існувало національних нормативних актів стосовно державної реєстрації 
інтернет-видань і що, як стверджував Уряд, Закон України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» та інші нормативні акти, які регулюють 
сферу засобів масової інформації в Україні, не містили будь-яких положень про 
статус інтернет-видань або використання інформації, отриманої з інтернету, а 
також відсутність на національному рівні достатньої законодавчої бази, яка б 
давала журналістам змогу використовувати отриману з інтернету інформацію без 
остраху наразитися на санкції, серйозно перешкоджає пресі відігравати свою роль 
«сторожового пса суспільства». На думку Суду, повне виключення такої інфор-
мації зі сфери застосування законодавчих гарантій журналістських свобод може 
саме собою спричинити неправомірне втручання у свободу преси, гарантовану 
статтею 10 Конвенції, і отже, враховуючи недостатність у національному зако-
нодавстві належних гарантій для журналістів, які використовують інформацію, 
отриману з інтернету, заявники не могли достатньою мірою передбачати наслідки, 
до яких могла призвести оскаржувана публікація. Це дає Судові підставу вважати, 
що вимогу щодо законності, закріплену в другому пункті статті 10 Конвенції, 
дотримано не було» [6]. 

7. Порушення права заявників на подання індивідуальної заяви (ст. 34 
Конвенції) було констатовано у двох рішеннях ЄСПЛ (1,6%). Прикладом може 
слугувати рішення у справі «Vasiliy Ivashchenko проти України» (2012), яка сто-
сується надання родичам засудженого доступу до матеріалів справи для 
забезпечення йому можливості звернення до ЄСПЛ, де ЄСПЛ констатував, що 
хоча Уряд стверджував про те, що родичі заявника могли допомогти йому отри-
мати потрібні копії документів, він, однак, не пояснив процедури, згідно з якою 
мали діяти заявник та, наприклад, його брат, аби отримати доступ до матеріалів 
справи заявника [7]. 

По одному рішенню ЄСПЛ проти України припадає на виявлення 
недостатності законодавчого захисту від порушень таких конвенційних прав 
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(кожне рішення становить 0,8 % від загальної кількості тих, в яких висловлено 
зауваження щодо національного законодавства): 

1) право на свободу зібрань та об’єднань (ст. 11 Конвенції). Рішення у справі 
«Koretskiyy and others проти України» (2008) засвідчує, що положення Закону 
України «Про об’єднання громадян», які регулюють реєстрацію об’єднань грома-
дян, є занадто розмитими, щоб бути достатньо «передбачуваними» для зацікав-
лених осіб, та надають державним органам широкі межі розсуду у вирішенні пи-
тання, чи може певне об’єднання бути зареєстрованим [8]; 

2) право на вільні вибори (ст. 3 Першого протоколу до Конвенції). У справі 
«Kovach проти України» (2008) ЄСПЛ висловив позицію, згідно з якою «не існувало 
жодного законодавчого положення чи національної практики, що пояснювали б, які 
саме чинники можна вважати «іншими обставинами». Зокрема, незрозуміло, чи слід 
було вважати «іншими обставинами» ті, які не були передбачені ст. 70 (мається на 
увазі Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. – 
Авт.), і чи давало це можливість виборчим комісіям та судам (у разі оскарження таких 
рішень до судів) обійти формулювання ст. 70 через тлумачення «інших обставин» як 
таких, що включають обставини, передбачені цим положенням. Крім того, у ст. 70 
перелічено події, виникнення яких під час виборів могло призвести до визнання 
голосування недійсним, тоді як положення ст. 72 регулювали порядок розгляду 
протоколів голосування і не мали безпосереднього стосунку до таких подій» [9]; 

3) право на оскарження у кримінальних справах (ст. 2 Протоколу №7 до 
Конвенції). У п. 36 рішення у справі «Hristov проти України» (2009) ЄСПЛ кон-
статував відсутність ефективної процедури оскарження в адміністративних 
справах, оскільки перегляд справи постанови суду про накладення адмініс-
тративного стягнення міг ініціюватися або з огляду на протест, внесений прокуро-
ром, або з огляду на клопотання, подане головою суду вищого рівня. Тобто така 
процедура не була безпосередньо доступною для сторони у справі, оскільки цій 
стороні дозволялося лише звернутися до відповідних посадових осіб із проханням 
переглянути справу [10]. 

Отже, виходячи з наведених вище результатів дослідження, можна зробити 
висновок, що, здавалось би, найгірше забезпечуються законодавчими гарантіями 
права, передбачені ст. 5 і 6 Конвенції та ст. 1 Першого протоколу до неї. Однак 
такий висновок міг виявитись дещо неточним, оскільки він не враховує кількісного 
співвідношення тих прав, на порушення яких скаржились заявники і які 
(порушення) були зафіксовані у проаналізованих рішеннях ЄСПЛ (такі показники 
плануємо виявити у дальших дослідженнях). 

Окремо звернемо увагу на те, що найбільша кількість законодавчо не захищених 
порушених конвенційних прав була зафіксована ЄСПЛ щодо права на ефективний 
засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції) – у 52 його рішеннях (42,6%). У зв’язку з 
цим нагадаємо, що порушення означеного права зазвичай «прив’язуються» ЄСПЛ до 
порушення державою-відповідачем якогось іншого конвенційного права, для захисту 
якого – з погляду ЄСПЛ – забракло ефективних юридичних засобів. Наприклад, у п. 91 
рішення у справі «Uhan проти України» (2008) ЄСПЛ вказував на відсутність 
ефективного засобу оскарження невідповідності умов тримання під вартою: «Уряд не 
продемонстрував можливості за українським законодавством для заявника скаржитися 
на умови тримання чи не довів того факту, що засоби захисту, які були йому доступні, 
були ефективними, наприклад, що вони могли запобігти порушенню права 
(виникнення чи продовження) чи що вони могли б надати відповідне відшкодування. 
Так, Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті 13 Конвенції у зв’язку із 
відсутністю у національному законодавстві ефективних та доступних засобів захисту 
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за скаргами заявника щодо лікування та умов тримання» [11]. Схожа позиція 
висловлена також в рішеннях у справах «Yakovenko проти України» (2008) [12], 
«Malenko проти України» (2009) [13] та низці інших справ. У справах «Vergelskiy 
проти України» (2009) [14] та «Bykov про-ти України» (2009) [15] констатовано 
відсутність ефективних засобів юридичного захисту у скаргах на тривалість, 
відповідно, кримінального та цивільного провадження. Яскравим прикладом також 
буде рішення ЄСПЛ у справі «Bogatova проти України» (2010), у п. 15 якого зазначено, 
що ефективних національних засобів для оскарження конституційності законодавчих 
положень немає, оскільки українська правова система не надає особі права 
безпосередньо звернутись до Конституційного Суду [16]. 

Щодо досліджень рішень ЄСПЛ у справах проти України відповідно до інших 
критеріїв, то вони будуть опубліковані згодом. 
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The paper presents the results of a statistical research of the European Court of Human 
Rights decisions in cases against Ukraine approved during 2008 – 2012 years in which the 
absence or lack of legal guarantees of human rights effectiveness has been acknowledged as 
the cause of conventional rights violation at first in the domestic scientific legal literature. In 
particular, information about the proportion of such decisions in the total number of decisions 
taken by the European Court of Human Rights in the period, and the types of treaty rights 
violations are stated in the investigated solutions has been given. 

In this article there are analyzed the possibilities to the decisions of the European Court on 
Human Rights against Ukraine, in which it points out that certain disadvantages national 
legislation have been the reason for violations of Conventional rights, have influence on national 
legal system. The classification of such decisions on the following three criteria: content of the 
Conventional rights that have to be provided with effective legal norms; these types of flaws; 
verbal form of ECHR conclusions’ expression about the shortcomings of legal safeguards treaty 
rights. It is concluded that such ECHR rulings can be considered fully met if Ukraine not only paid 
fair compensation to the applicant, but also eliminated the mentioned legal defects. 

The abovementioned results we committed by legal and statistical analysis of ECHR 
judgments, which were noted legal causes of Conventional rights’ and freedoms in Ukraine 
violations can serve as a meaningful guidelines to improve the efficiency of legal means to 
ensure and protect the rights and freedoms of human and citizen in Ukraine. In particular, 
special attention should probably be paid to the elimination of gaps in the legislative inurement 
of human that are directly pointed by ECHR in its decisions. 

For more complete and concrete results of the research and its practical significance 
improvement, advisable to identify the proportion of those with these deficiencies ECHR 
Ukrainian legislation, which, after the entry into force of the relevant decisions of the ECHR 
were somehow resolved through the mediation of legislative activity. 

And the last one statement. In clarifying the status of the ECHR judgments, which are his 
comments on the shortcomings of national legislation as causes of violations of Convention 
rights, should certainly examine whether the state eliminated the following disadvantages. As 
long as this is not done, the relevant decision of the ECHR to be completely satisfied unlikely 
to be justified. So important proposals subject expertise with the Convention and the ECHR 
practice not only certain projects of legal acts, and even draft laws of Ukraine. 

Keywords: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms; European Court on Human Rights; legislative human rights guarantees; legal defects. 
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ПРИНЦИПИ ПРАВА: 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

О. Грищук 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна,  
е-mail: oksanalex@mail.ru 

Здійснено філософсько-правовий аналіз принципів права, які запропоновано розгля-
дати як вихідні правові ідеї, що відображають засадничі загальнолюдські цінності, роз-
кривають сутність права та визначають зміст і спрямованість правового регулювання та 
розвитку суспільства. 

Ключові слова: принципи права, загальнолюдські цінності, сутність права, справед-
ливість, рівність, верховенство права. 

Проблематика принципів права є визначальною у юридичній науці і практиці, 
оскільки належить до фундаментальних, містить широке коло багатогранних питань, 
які важко охопити одним загальним підходом чи дефініцією. З одного боку, принципи 
права відображають духовні, історичні, соціальні, політичні, культурні та інші особ-
ливості суспільства, трансформуючи і модифікуючи їх у концентрованому вигляді. З 
іншого - через принципи права відбувається впровад-ження загальновизнаних 
соціальних цінностей у життя, їхня реалізація та застосування у правовій діяльності.  

Крім того, принципи права є об’єктом наукових досліджень не лише пред-
ставників загальної теорії та філософії права, галузевих наук, а також міжнарод-
ного права. Тому в основі нашого дослідження принципів права буде спроба 
поєднання наукових здобутків представників різних наукових шкіл та галузей 
права через призму ціннісного підходу до проблеми, а також нових потреб і 
викликів до їхнього практичного застосування. 

Одним з перших науковців, які звернулися до проблематики принципів прав у 50-
х роках минулого століття, був завідувач кафедри історії та теорії держави і права 
Львівського державного університету імені Івана Франка проф. П. О. Недбайло. На 
думку вченого, принципи права є найбільш абстрактні поняття, які виражають сутність 
держави і права в їхній основі та є вихідним елементом структури науки загальної 
теорії держави і права. Особливо проблема принципів права загострюється під час по-
долання прогалин у правовому регулюванні, зокрема через застосування та конкрети-
зацію загальних (загальноправових) принципів права. Крім того, принципи права вчені 
розглядають як один із видів юридичних гарантій правильного застосування правових 
норм і здійснення суб’єктивних прав громадян; вони забезпечують правомірність 
вчинків суб’єктів права, зміцнюють законність і правозастосування, підвищують 
обґрунтованість і доцільність в реалізації норм, сприяють справедливому оціненню 
вчинків у межах формальних вимог правових норм. Проф. П. О. Недбайло наголо-
шував, що підвищення дієвості цього виду юридичних гарантій потребує посилення 
наукового дослідження принципів права під тим кутом зору, що принципам права 
властива нормативність [12, с. 46]. 

Підкреслюючи практичне значення принципів права, Р. З. Лівшиц писав, що 
вони пронизують процес реалізації права, а тому і у разі застосування законів, і в 
разі заповнення прогалин у правовому регулюванні вони слугують векторами 
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правозастосовної діяльності. Принципи права концентрують результат розвитку 
права, в них втілюється нерозривний зв’язок минулого, теперішнього і майбут-
нього [8, с. 200]. 

Дальший розвиток теорії принципів права відображений у роботах видатного 
радянського вченого проф. С. С. Алексєєва. На його думку, принципи права - це 
керівні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність та призначення в 
суспільстві. З одного боку, вони виражають закономірності права, а з іншого - є 
найбільш загальними нормами, які діють у всій сфері правового регулювання і 
поширюються на всіх суб’єктів. Ці норми або прямо сформульовані в законі, або 
виводяться із загального змісту законів. Крім того, принципи права визначають 
шляхи вдосконалення правових норм, виступаючи керівними ідеями для 
законодавця. Вони є сполучною ланкою між основними закономірностями 
розвитку і функціонування суспільства і правовою системою. Завдяки принципам 
правова система адаптується до найважливіших інтересів і потреб людини й 
суспільства, стає сумісною з ними [1]. 

Проф. В. М. Сирих вважає, що правові принципи повною мірою можуть 
претендувати на роль юридичних закономірностей, оскільки вони є ідеологічною, 
науково обґрунтованою формою відображення об’єктивних законів у суспільстві. 
Тобто правовий принцип він розглядає як пізнаний юристами об’єктивний 
юридичний закон. Вчений визначив правові принципи як основу правових явищ і 
процесів, як іманентно притаманну їм властивість. 

Досліджуючи зміст цієї категорії, він стверджує, що з розуміння принципу як 
керівного початку відповідного явища або процесу випливає його загальний і 
стійкий характер. Оскільки принцип є «вихідний початок», «керівна ідея», «осно-
ва», то, отже, він характеризується не абстрактною загальністю, а безпосередньо 
пов’язаний з сутністю, основою явищ і процесів і є досить стійким, постійним. 
Принципам притаманна і необхідність, бо за наявності відповідних умов вони 
виявляються неминуче в системі правових відносин незалежно від їхнього 
усвідомлення і закріплення в чинному законодавстві. Однак у цьому разі 
необхідність принципів права виявляється інакше. У тих випадках, коли принципи 
не усвідомлені вченими, не закріплені прямо і безпосередньо чинним зако-
нодавством, правові норми виявляються недосконалими, малоефективними і не 
приводять до очікуваних результатів. У суспільстві зберігаються стійкі потреби, 
які не отримують потрібного задоволення, а фактичні відносини складаються 
всупереч законодавчим принципам, в обхід норм права. У цих умовах суспільство, 
правова наука і юридична практика змушені постійно вживати заходів щодо 
удосконалення таких норм права, поки випадково, методом проб і помилок або в 
процесі теоретичного аналізу не буде відкрита їхня сутнісна основа. Ця основа – 
виражена правовими принципами. Тільки в системі чинного законодавства правові 
принципи, на його думку, набувають загальнообов’язкового значення. Вчений 
ставить під сумнів висновок С. С. Алексєєва про те, що принципи права реально 
закладені в праві незалежно від того, сформульовані вони в науковому пізнанні чи ні. 

Проф. А. М. Колодій вважає, що категорію «принципи права» потрібно 
використовувати у всіх випадках, коли йдеться про відправні ідеї і положення, які 
належать до юриспруденції. Тому принципи права - це такі відправні ідеї його 
буття, які виражають найважливіші закономірності і підвалини цього типу держави 
і права, є однопорядковими з сутністю права і становлять його головні риси, 
відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, 
відповідають об’єктивній потребі побудови і зміцнення певного суспільного ладу 
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[7, с. 19]. Вчений зазначає, що головні засади, які ще не відображені й не закріплені 
у праві, не можна зарахувати до юридичних принципів (принципів права). Вони є 
соціальними закономірностями, які вимагають правового опосередкування, ідеями, 
науковими висновками, а не принципами права [6, с. 23]. 

Проф. В. Н. Карташов стверджує, що принцип складається з різноманітних 
юридичних імперативів, які тісно взаємопов’язані і взаємодіють між собою. В 
науці виділяють, по-перше, принципи, сформульовані вченими-юристами, це фун-
даментальні ідеї та ідеали, що відображають досягнення правової думки, прак-
тичного досвіду, об’єктивні закономірності розвитку суспільства. Зазначені прин-
ципи становлять найважливішу частину наукової та професійної правосвідомості, 
юридичної політики і не є обов’язковими для суб’єктів прав. По-друге, це від-
особлені у вигляді відносно самостійних елементів принципи права, під якими 
розуміють вихідні нормативно-керівні начала (імперативні вимоги), що визна-
чають загальну спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Вихо-
дячи з цього, вчений резюмує, що вони є певними фундаментальними ідеями та 
ідеалами, які сформульовані на підставі наукового і практичного досвіду, і разом з 
принципами правосвідомості є найважливішими компонентами панівної юридич-
ної ідеології [5, с. 222]. 

Генетична характеристика принципів права полягає в розгляді детерміно-
ваності їхнього змісту об’єктивними соціальними закономірностями. Засадничі ідеї 
права є не довільними конструкціями людського розуму, а особливою формою 
вираження об’єктивних соціальних закономірностей. Фіксуючи у своєму змісті 
необхідні й суттєві зв’язки, наявні в суспільстві та праві, вони дають змогу вста-
новити такий порядок суспільних відносин, який найбільшою мірою сприяє 
їхньому зміцненню й розвитку. 

Погодимося, що з позицій гносеології категорія «принцип» тісно пов’язана з 
категоріями «закономірність» і «сутність». Гносеологічний аспект дослідження 
принципів зумовлений також їхньою ідеологічністю, детермінованою не лише 
об’єктивними соціальними закономірностями, а й абстрагувальною діяльністю 
свідомості людини, творчою активністю її розуму. Зміст провідних положень 
безпосередньо залежить від здатності юридичного мислення проникнути в суть 
суспільних процесів. Отримані результати формулюють у вигляді фунда-
ментальних правових понять, якими й стають в гносеологічному контексті правові 
принципи. Пізнавальний момент підпорядкований головній функції – регулятив-
ній, у зв’язку з чим вони мають низку особливостей, зумовлених загаль-
нообов’язковістю й іншими властивостями права, фіксацією в юридичних припи-
сах і втіленням у правовідносинах. Розгляд цього аспекту принципів дає змогу 
провести їхню онтологічну характеристику, що передбачає виявлення головних 
форм їхнього буття. [19] 

У літературі трапляються такі визначення поняття «принципи права»: 
– керівні засади (ідеї), зумовлені об’єктивними закономірностями існування та 

розвитку людини і суспільства, які визначають зміст та спрямованість правового 
регулювання (П. М. Рабінович); 

– об’єктивно властиві праву відправні засади, безперечні вимоги (позитивні 
зобов’язання), які пред’являються до учасників суспільних відносин з метою 
гармонійного поєднання індивідуальних, групових і суспільних інтересів 
(О. Ф. Скакун); 

– основні ідеї, вихідні положення чи провідні засади процесу його 
формування, розвитку і функціонування (М. Н. Марченко); 
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– вихідні, визначальні ідеї, положення, настанови, які творять моральну й 
організаційну основу виникнення, розвитку та функціонування права (М. І. Байтін); 

– система найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у 
праві, які є концентрованим виразом найважливіших сутнісних рис та цінностей, 
що притаманні цій системі права і визначають її характер і напрями подальшого 
розвитку (С. П. Погребняк); 

– основні нормативні засади позитивного права, що визначають сутність та 
спрямованість правового регулювання (Л. А. Луць). 

Погодимося, що за всієї багатоманітності визначень поняття «принципи права», 
усі наявні у юридичній літературі погляди щодо цього поняття можна звести до двох, 
відповідно до яких принципи права розглядають: 1) як основоположні ідеї, вихідні 
(керівні) засади, 2) як нормативні засади права, що визначають загальну спрямо-
ваність, основні особливості і найсуттєвіші риси правового регулювання [22, с. 19]. 

Серед вчених немає одностайності в розумінні сутності принципів права та 
їхнього впливу на законодавство. Це зумовлено насамперед методологією, якою 
керується вчений у дослідженні принципів права, а також його розумінням права. 
Враховуючи наявну в юриспруденції багатоманітність підходів до праворозуміння, 
можна виділити щонайменше два підходи до розуміння принципів права. Зокрема, 
прихильники природної концепції права переконані, що принципи права є 
визначальними і зумовлюють зміст правових норм. Прихильники позитивістської 
концепції праворозуміння навпаки, впевнені в тому, що принципи права потрібно 
виводити саме із норм права. 

У сучасних теоріях права відбувається докорінне переосмислення його змісту як 
основоположного регулятора суспільних відносин. Простежується відродження 
звернення до природного права як частини соціальної реальності, яка відображає єдині 
принципи та цінності, що панують у природі та суспільстві. Це відображено у 
рішеннях Конституційного суду України, який вважає, що «право не обмежується 
лише законодавством як однією з його форм, а охоплює й інші соціальні регулятори, 
зокрема норми моралі, звичаї, традиції, принципи права тощо, які легітимовані 
суспільством і зумовлені історично досягнутим його культурним рівнем. Усі ці 
елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї 
права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України» [18]. 

Закріплення цих положень на загальнодержавному рівні визначило принцип 
верховенства права не тільки як «верховенство його формальних джерел – 
Конституції та закону, а й визнання природного права як безпосереднього 
регулятора суспільних відносин у вигляді правових ідей правди, справедливості, 
моралі, рівності тощо» [23, с. 33]. 

Розвиток сучасного праворозуміння по-новому визначає онтологічну сутність 
принципів права, їхню роль у праві. За своєю природою принципи права – це правила, 
які є ідейною основою права; це система положень директивного характеру, яким 
підпорядковані всі наступні процедури. Якщо осягнути їхній зміст, то можна зрозуміти 
одиничні, конкретні явища, які в сукупності позначаються цими принципами [3, с. 99]. 
У правових вченнях сучасності наголошується на тому, що природне право не може 
виявлятись як конкретні правила поведінки, а існує у вигляді правових, морально-
правових чи політико-правових принципів. Принципи справедливості, пропорційності, 
спільного блага, добросовісності, гуманізму та інші тісно пов’язані з концепцією 
природного права. Вони функціонують як внутрішні, «вбудовані» в структуру 
суб’єктивних прав ціннісно-нормативні обмеження їхнього змісту та способів 
здійснення, як загальні орієнтири прийняття юридичних рішень [16]. 
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На думку сучасних російських правознавців П. Оля та О. Шукшиної, принци-
пи права – це основні вихідні засади, положення, ідеї, що виражають сутність пра-
ва як специфічного соціального регулятора [20]. Т. Радько вважає, що принципи 
права визначають зміст впливу права на суспільні відносини і є критеріями його 
цінності для суб’єктів права [17]. 

О. Уварова розглядає принципи права як систему вимог до належної і можливої 
поведінки людей, які відображають визнані у суспільстві цінності й утворюють 
спрямовану на регулювання суспільних відносин ієрархічну єдність. Науковець 
зазначає, що кожна з вимог, що становить зміст певного принципу права, може 
набувати характер принципу, але нижчого рівня. Так, уся система принципів права 
представляє собою певне розширення принципу справедливості через виведення з 
його змісту системи вимог, яким мають відповідати суспільні відносини, і вимог, що 
висуваються до самого механізму правового регулювання [21, с. 55]. У багатьох випад-
ках принципи права є закріпленням гуманітарних засад і цінностей, що утворюють 
загальнолюдський вимір права і зумовлені самою сутністю суспільства, природою 
людини. Більшість таких засад ґрунтується на «природній справедливості», загальній 
для всіх правових систем [9], тому вони безпосередньо пов’язані з природним правом. 
Відтак, помилковою є думка позитивістів про функціонування принципів права тільки 
в межах нормативного закріплення їхнього змісту. 

На відміну від норм позитивного права, принципи права, щоб мати регулятивне 
значення, не обов’язково мають бути формально визначеними. Принципами права є 
не тільки ті положення, що закріплені в законодавстві й інших позитивних джерелах 
права, а й основоположні ідеї правосвідомості, які отримали загальне визнання в 
діяльності органів правосуддя, незважаючи на відсутність їхнього формального 
закріплення в об’єктивному праві [21, с. 33]. Отже, з погляду природно-правового 
підходу, принципи права можуть виконувати функцію регулювання незалежно від 
їхнього закріплення в джерелах права. Легітимація є останньою стадією формування 
принципів права і може мати різні форми, серед іншого виявлятись у безпосе-
редньому їхньому застосуванні під час вирішення судового спору. 

Відповідно до природного типу праворозуміння критерієм розрізнення 
правового та неправового закону є відповідність чинного законодавства принци-
пам, що виникають із природного права (рівності та свободи) [13]. Це можна 
пояснити тим, що у права є (у його розрізненні та співвідношенні із законом) 
власна (незалежно від волі законодавця та «примусової сили» державної влади) 
об’єктивна властивість [14]. Принципи та норми права мають різні джерела 
обов’язковості: якщо обов’язковий характер принципів права має своїм джерелом 
цінності, виражені у принципах, то однією з головних умов набуття обов’язковості 
нормами права є їхня відповідність принципам права. Норма права, що суперечить 
принципам права, є неправовою [21, с. 48] . 

Виходячи з цього, закони поділяють на правові та неправові залежно від їхньої 
відповідності і невідповідності принципам свободи та рівності. Неправові закони 
проголошуються необов’язковими, хоча вони, як і правові, наділені санкціями [10]. 
Закони, що за своєю суттю ґрунтуються на соціальній справедливості, свободі, 
рівності, відповідають ознакам правового закону. Тільки правовий закон є формою 
вияву права, інакше він є недієвим, «паперовим» чи свавільним. Закон може бути 
інструментом реалізації права, а може йому суперечити, бути формою офіційно-
владного визнання як правових, так і неправових вимог і заборон, знаряддям 
обмеження чи придушення свободи людини. Тільки як форма вияву сутності права 
закон є правовим явищем [3]. Неправові закони не забезпечують прав і свобод 
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людини, не є носіями принципу справедливості і тому не відповідають праву. Такі 
закони в юридичній науці запропоновано називати квазізаконодавством [11]. 

Отже, конкретизуючись у нормах права, принципи права виступають засобами 
інституціоналізації природно-правових уявлень. Заразом морально-правовий ха-
рактер низки загальних принципів права дає змогу, з одного боку, враховувати в 
державно-правовому регулюванні відносин закономірності традиційно-звичаєвого 
та іншого саморегулювання, а з іншого – адаптувати позитивне право до зміню-
ваної соціальної реальності [16]. 

Крім того, виведення правових принципів із правових ідей природного права має 
важливе значення для розуміння реальності права, адже об’єктивно зумовлений 
характер принципів права підвищує їхнє значення в системі джерел права і вимагає 
їхнього безумовного застосування судами [2]. Право не зводиться тільки до встанов-
лених конкретним законом правил, а й передбачає принципи права, які є чинними, 
навіть якщо й не були введені у правову систему певним правовим актом, виданим 
компетентним органом. Дійсність (реальність) цих принципів виявляється в тому, що 
до них звертаються судді у пошуках єдиного можливого правильного рішення [4]. 

На сьогодні є загальновизнаним, що однією з новітніх тенденцій розвитку 
правової системи України є подолання позитивістського підходу, в межах якого 
право ототожнювалося із законом. Поняття права вже не зводять до сукупності 
правових норм, які виражають волю держави і забезпечуються її примусовими 
санкціями, а визначають через надпозитивні соціальні регулятори – справед-
ливість, норми моралі, звичаї, традиції, принципи права, які є категоріями природ-
ного права. Якщо закон не узгоджується із змістом такого розуміння права, його 
визнають неправовим, нелегітимним, а його дія унеможливлюється. Механізм уне-
можливлення дії неправового закону ґрунтується на принципі верховенства права. 
У випадку суперечності між природним правом та законом треба виходити із 
пріоритету першого. Унаслідок таких трансформацій утворюється інший вимір 
права, що називається легітимністю [3].  

На основі аналізу підходів до визначення місця принципів права у правовому 
регулюванні з позицій природно-правового й позитивістського типів праворозуміння 
погодимося, що в цьому питанні названі школи права сьогодні найбільшою мірою 
наближаються одна до одної. Це дає підстави стверджувати, що принципи права 
можна розглядати як інтегрувальний елемент природно-правового та позити-
вістського напрямів правового мислення, свідченням чого є, зокрема, визнання 
принципів права основою для оцінки санкціонованого державою права на відпо-
відність визнаним у суспільстві цінностям. Вони мають основоположне значення для 
врегулювання суспільних відносин. Принципи становлять систему вимог, що окрес-
люють межі повноважень нормотворчого та правозастосовного органів [21]. 

Так, в онтологічному аспекті розрізнення права та закону дає змогу розкрити 
об’єктивні сутнісні властивості права, якими є принципи права. Втілення принципів 
права у законі характеризує його як правове явище, тобто як явище, що відповідає 
сутності права, як зовнішній вияв і реалізація правової сутності. Виходячи з 
вищезазначеного, принципи права треба розглядати як вихідні правові ідеї, що 
відображають засадничі загальнолюдські цінності, розкривають сутність права та 
визначають зміст і спрямованість правового регулювання та розвитку суспільства. 
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PRINCIPLES OF LAW: 
PHILISOPHICAL FND LEGAL ASPECTS 

O. Hryshchuk 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universitetska Str., 1, UA – 79000, Lviv, Ukraine 

In this article the problem of philosophical and legal aspects of principles of law is 
researched. This is one of the fundamental problems that contains a wide range of 
multifaceted issues. It is difficult to reach general approach or definition on this. On the one 
hand, the principles of law reflect the spiritual, historical, social, political, cultural and other 
features of society, transforming and modifying them in concentrated form. On the other - 
through the principles of law universally recognized social values are implemented in life and 
are implicated in legal activities. Principles of law is considered as legal ideas that reflect basic 
human values, revealed the essence of law and determine the content and direction of legal 
regulation and development of society. 

Genetic characterization of the principles of law is in the determination of their objective 
social features. Fundamental ideas of law are not arbitrary constructions of the human mind, 
but they are the particular forms of expression of objective social features. Principles of law 
fixed in its content substantial connection available in the community and law. They made 
possible establishing a procedure for public relations, which most contributed to their 
strengthening and development. 

Principles of law are specified in the legal norm and they are the means of 
institutionalizing of natural law concepts. This moral and legal nature of a number of general 
principles of law allows considering in legal regulation the traditional customary laws and other 
forms of social self-regulation. This is made possible to adopt law to the changing social 
reality. 

Keywords: principles of law, social values, the essence of law, justice, equality, the rule of law. 
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СУЧАСНА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ: 
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

В. Клабан 
Львівський національний уніерситет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Дано загальнотеоретичну характеристику системи джерел права, проаналізовано 
сучасний стан системи джерел права України, визначено основні перспективи її розвитку. 

Ключові слова: зовнішня форма (джерело) права, система джерел права України. 

Ефективність функціонування будь-якої правової системи значною мірою 
пов’язується з її нормативним комплексом – системою джерел права. Саме вона 
забезпечує належну нормативну регламентацію суспільних відносин, цілісність 
правової системи та правопорядок як необхідну передумову розвитку суспільства. 

Хоча серед науковців і ведуться дискусії з приводу тих чи інших питань 
формування і функціонування системи джерел права, проте ця категорія вже 
зайняла своє місце у поняттєво-категоріальному апараті загальної теорії права. 

У юридичній літературі питанням юридичної природи зовнішніх форм 
(джерела) права, їхніх видових особливостей, співвідношення із суміжними 
поняттями приділяється достатня увага, зокрема їх висвітлюють у своїх працях 
С. Бошно, Т. Гурова, С. Зівс, Р. Леже, Л. Луць, М. Марченко, Н. Пархоменко, 
В. Толстік, Б. Топорніна та ін. 

Малодослідженими залишаються питання системи джерел права, деякі аспекти 
з яких розглядали Ж.-Л. Бержель, К. Ю. Кармазіна, Л. А. Луць, М. Марченко, 
Н. Пархоменко, Р. Тополевський. У статті беремо за основу найбільш поширене 
розуміння поняття «зовнішня форма (джерело) права» як форми об’єктивації нор-
ми права шляхом надання їй загальнообов’язковості. На підставі таких основних 
ознак зовнішньої форми (джерела) права, як: фіксація волевиявлення правотвор-
чого суб’єкта, формалізація змісту норми права через нормативно-правовий 
припис, наявність загальнообов’язкового характеру, юридичної сили, визначених 
меж дії та юридичної форми виразу, спрямованість на отримання відповідних 
юридичних наслідків, можна виокремити основні джерела права – нормативно-
правовий акт, нормативно-правовий договір. Ці ознаки дадуть змогу виокремити і 
додаткові джерела права: правовий прецедент, правовий звичай, принципи права, 
правові доктрини. 

У деяких сучасних правових системах (зокрема мусульманських) як джерело 
права використовують і релігійні джерела, що містять релігійно-правові чи 
морально-правові приписи, які регулюють певні сфери суспільних відносин. 

У європейських континентальних правових системах, до яких ми відносимо і 
правову систему України, зазвичай використовують нормативно-правові акти, у 
низці сфер – нормативно-правові договори. У визначених чинною системою 
джерел права випадках застосовують і додаткові (факультативні) джерела: правові 
звичаї, правові судові прецеденти, принципи права та правові доктрини. 

Сучасні правові системи континентального права мають дворівневий характер, 
який забезпечує взаємодію джерел міжнародного та національного права (хоча 
декількорівневий характер може мати і сама система внутрішньодержавного 
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права). Отже, очевидним є те, що для забезпечення цілісності та ефективності 
правового регулювання потрібно сформулювати належну систему джерел права. А 
тому категорія «система джерел права» стає визначальною для юридичної 
практики, а відтак, потребує глибокого наукового аналізу.  

У юридичній літературі систему джерел права трактують по-різному. 
Ж.-Л. Бержель зазначає, що закон, судова практика, звичай, тлумачення – все 

це різні засоби досягнення однієї і тієї самої мети: самодостатньої організації 
суспільства [1, с. 149]. Водночас він наголошує, що роль кожного з елементів цієї 
системи, їхня взаємодія залежить від умов розвитку конкретної правової системи 
чи групи правових систем, до якої вона належить [1, с. 150]. 

Р. Б. Тополевський під системою джерел права розуміє сукупність усіх форм 
юридичного закріплення та організаційного забезпечення інформації про загаль-
нообов’язкові правила поведінки (юридичні норми) у сукупності їхніх взаємозв’язків 
(генетичних, структурних і функціональних), через які об’єктивуються нормативні 
приписи галузі права, нормативні складові національної або регіональної 
(наднаціональної) правової системи чи міжнародного правопорядку [2, с. 11]. 

Н. М. Пархоменко тлумачить систему джерел права як органічну, комплексну, 
багаторівневу, динамічну й відкриту систему, складові елементи якої об’єднані 
структурними зв’язками, кожний елемент якої є самостійним і може бути 
досліджений окремо [1, с. 200]. 

Звертаємо увагу на те, що мова йде про систему, а не простий набір джерел 
права, тому її дослідження має ґрунтуватися на основних засадах системного 
підходу та методології системного аналізу. Зважаючи на це, потрібно виявити 
первинні елементи системи джерел права, встановити зв’язки між ними, 
проаналізувати структуру. Як зазначає М. М. Марченко, вона мусить мати родові 
та видові ознаки, а саме: наявність структурних елементів, системотворчі зв’язки 
між елементами, утворювати цілісну систему внаслідок взаємозв’язку та взаємо-
узгоджувальних її елементів, наявність у структурних елементів певної автономії і 
відносної самостійності щодо один одного, а системи загалом щодо систем 
навколо [1, с. 175].  

Отже, найбільш доцільним для дослідження системи джерел права видається її 
розуміння як комплексу взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-
правових приписів, які об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах і утворюють 
нормативно-правову організацію, необхідну для забезпечення правового 
регулювання у будь якому суспільстві [2, с. 163]. 

Таке розуміння системи джерел права дає змогу виокремити первинний елемент – 
нормативно-правовий припис, встановити взаємопов’язаність та взаємоузгодженість 
усіх елементів у межах внутрішньої організації (структури). Окрім цього, 
нормативно-правові приписи об’єднуються в нормативно-правові інститути, норма-
тивно-правові галузі та інші системні утворення (підгалузі, комплексні галузі, 
міжгалузеві інститути тощо). Зазвичай саме так характеризують систему джерел 
права з погляду її горизонтальних зв’язків (так звана галузева структура). 

Водночас системі джерел права притаманні вертикальні, ієрархічні зв’язки 
(так звана субординаційна структура). 

У сучасних умовах будь-яка система джерел права складається з певних зовнішніх 
форм (джерел) права і є доволі складним нормативним утворенням, яке містить 
підсистеми: нормативно-правову, нормативно-договірну, прецедентну, звичаєву тощо. 

Характеризуючи сучасну систему джерел права України, зазначимо, що її 
горизонтальну структуру складають такі нормативно-правові галузі: консти-
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туційна, цивільна, кримінальна, адміністративна, фінансова, трудова, земельна, 
господарська, аграрна, екологічна, цивільно-процесуальна, господарсько-проце-
суальна, кримінально-процесуальна, соціального забезпечення та інші. 

Формуються і самостійні нормативні інститути: морського, комерційного, 
освітнього права.  

Для цього структурного зрізу характерною є зміна змісту класичних галузей, а 
також поява нових галузей (наприклад, адміністративне судочинство, потрібне для 
адміністративного процесу в інших системах континентального права) та 
інститутів (надання адміністративних послуг). Досить часто і галузі, й інститути 
мають змішаний, комплексний характер, що свідчить про високий динамізм 
розвитку системи джерел права України. 

Об’єктивація нормативно-правових приписів, інститутів та галузей в Україні 
традиційно здійснюється через нормативно-правові акти, яким надається перевага 
щодо інших джерел права. Але все більше виникає потреба в нормативно-правових 
договорах, а інколи і в правових звичаях. У юридичній літературі ведеться дискусія 
про можливість застосування судового нормативно-правового прецеденту, хоча на 
практиці цих джерел права в Україні немає. 

Саме зовнішня форма права є підставою утворення таких підсистем, як 
нормативно-актна (закони і підзаконні нормативно-правові акти України), 
нормативно-договірна (колективні договори та угоди, міжнародні договори 
України), звичаєва (доволі обмежена через відсутність потреби власної юридичної 
форми об’єктивації та належних умов реалізації). 

Найбільшою за обсягом є нормативно-актна система, яка складається із 
Конституції, кодексів, основ законодавства, законів (понад 4 тисячі) та підзаконних 
нормативно-правових актів (декілька десятків тисяч). 

Основним джерелом права України є Конституція України, зі змінами, що їх 
вносили конституційні закони 2004, 2011, 2013 та 2014 рр.  

Конституційні закони застосовуються лише у частині внесення змін до 
Конституції України.  

В Україні нині діє 716 первинних законів, 2545 законів, які вносять зміни та 
доповнення до первинних законів, 1062 закони про ратифікацію міжнародних договорів. 

Окрім цього, в Україні діє 22 кодекси: Цивільний кодекс України, Кримінальний 
кодекс України, Трудовий кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний 
кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Цивільний процесуальний 
кодекс України, Сімейний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс 
України, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Повітряний кодекс 
України, Митний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс торговельного 
мореплавства України, Про надра, Лісовий кодекс України, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, Господарський процесуальний кодекс України, 
Кодекс цивільного захисту України, Кодекс адміністративного судочинства України, 
Бюджетний, Житловий кодекс Української РСР, Кодекс законів про працю України. В 
кодекси часто вносяться зміни і доповнення. Наприклад, до Кримінального кодексу 
України станом на 4 серпня 2014 року внесено 82 зміни та доповнення; до Цивільного 
кодексу України – 90; до Кримінального процесуального кодексу України – 13; до 
Господарського кодексу України – 75 і т.ін. 

Діють в Україні і Основи законодавства про охорону здоров’я, Основи 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
які об’єктивують приписи комплексних нормативно-правових інститутів. Що-
правда, для об’єктивації таких приписів у низці правових систем світу 
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використовують консолідовані акти. Проте, на жаль, в Україні відсутня практика 
їхнього створення. 

Усе це свідчить про нестабільність системи законодавства (законів), зниження її 
авторитетності, підвищення інфляції законодавчих приписів. Знижує престиж та 
авторитетність законів і величезна кількість підзаконних нормативно-правових актів. 
Ця підсистема складається із постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень 
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, 
постанов, розпоряджень, положень та інших нормативних актів центральних органів 
виконавчої влади, їхніх територіальних підрозділів; розпоряджень місцевих державних 
адміністрацій, рішень місцевих рад, рішень їхніх виконавчих комітетів та інших 
виконавчих органів місцевих рад, розпоряджень сільських, селищних, міських голів, 
голів районної, районної в місті, обласної ради; накази і розпорядження керівників 
підприємств і організацій та інші підзаконні акти України. 

Десятки тисяч підзаконних нормативно-правових актів містять часто дублетні 
положення, прогалини та інші деформації, а інколи їх приймають не для 
конкретизації змісту закону, а для самостійного регулювання суспільних відносин, 
що суперечить їхній юридичній природі та меті і значущості в системі нормативно-
правових актів України. 

Отже, нормативно-актна система України є переобтяжена як великою кількістю 
нормативно-правових приписів, так і видовими формами нормативно-правового 
акту. А це створює перешкоди для належного регулювання суспільних відносин. 

Нормативно-договірна підсистема складається насамперед із міжнародних 
договорів. Згідно зі ст. 9 Конституції України, лише належним чином ратифіковані 
Верховною Радою України міжнародні договори стають складовою законодавства 
України [5]. Водночас Україна укладає й інші міжнародні договори, згідно із 
Законом України «Про міжнародні договори України» [4]. І хоча законодавець 
визначив порядок створення та дії інших видів міжнародних договорів, проте не 
визначив їхнього місця в системі джерел права України. 

До складу цієї підсистеми належать колективні договори та угоди. Порядок 
їхнього укладання та дії визначено Законом України «Про колективні договори і 
угоди» та Кодексом законів про працю України [3]. 

Кількість таких нормативно-правових договорів є значною, оскільки їх укладають 
у відповідних установах, організаціях, підприємствах будь-якої форми власності для 
регулювання між власниками (адміністрацією) та трудовим колективом. 

В історії України було зафіксовано і випадок використання конституційно-
правового договору – Конституційний договір між Верховною Радою України та 
Президентом України про основні засади організації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Кон-
ституції України 1996 року. 

Звичаєва підсистема навіть не набуває ознак такої, оскільки правовий звичай 
не має власної юридичної форми об’єктивації і використовується тільки у деяких 
випадках: сімейному законодавстві, морському, цивільному, конституційному, 
процесуальному тощо. Його приписи об’єктивуються у нормативно-правових 
актах чи нормативно-правових договорах, а відтак, вони входять у нормативно-
актну чи нормативно-договірну підсистеми. 

Проблемним залишається питання взаємодії цих підсистем, особливо у 
забезпеченні горизонтальних зв’язків. 

Вертикальні зв’язки найчіткіше простежуються в ієрархії: Конституція Украї-
ни, закони України та підзаконні нормативно-правові акти України. Так, за 
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юридичною силою найвище місце в ієрархії займає Конституція України. Згідно зі 
ст. 8 цього документа, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони 
та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 
мають відповідати їй [5]. 

Окрім цього, закони за юридичною силою поділяють на конституційні закони 
(наприклад, закон «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р.) 
та звичайні. До звичайних законів належать Закон України «Про вищу освіту», 
Закони України «Про громадянство України», «Про державну службу», «Про 
зайнятість населення», «Про залізничний транспорт», «Про звернення громадян», 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» тощо. 

Разом з тим не визначене питання про місце кодексів у системі джерел права 
України. Зазвичай законодавець надає їм вищої юридичної сили щодо звичайних 
законів, хоча за своєю природою це такі самі закони, як і звичайні, та й приймають 
їх у єдиному законодавчому порядку, згідно з Регламентом Верховної Ради 
України. Тобто спеціальний порядок їхнього прийняття, який зумовлював би їхню 
вищу юридичну силу, відсутній. 

Що ж до підзаконних актів, які мають прийматися на підставі законів і 
відповідно до них, залишається питання про їхню ієрархію у власній системі. 

Не визначені ієрархічні зв’язки і у підсистемі нормативно-договірній. Так, 
Конституція України визначає лише пріоритетність нормативно-правових приписів 
міжнародних договорів щодо законів України у разі виявлення колізій. Якщо ж 
таких колізій немає, то на підставі ст. 9 Конституції України міжнародні договори, 
як і закони, є рівнопорядковими складовими законодавства України, оскільки і 
міжнародний договір ратифікує, і закони приймає Верховна Рада України. 

Також не визначені зв’язки як у самій підсистемі міжнародних договорів, так і 
в підсистемі колективних договорів та угод. 

Поряд з цим система джерел права України вдосконалюється під впливом 
європейських правових стандартів, відповідно до яких створена значна частина її 
приписів. Наприклад, розділ ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина» відповідає основним міжнародним стандартам сфері 
захисту прав людини. 

Значна частина приписів чинного законодавства України формується під 
впливом стандартів Ради Європи, зокрема Європейського Суду з прав людини.  

Загалом інтеграційні процеси України є визначальним напрямом для її 
сучасної системи джерел права, гармонізації та уніфікації її з основними 
правовими стандартами Європейського Союзу. 
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CURRENT LEGAL SOURCES SYSTEM OF UKRAINE: 
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

V. Klaban 
Ivan Franko National University of Lviv,  

Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article highlights the legal nature of the system of sources of law, its internal 
construction. 

In particular, the study of the legal nature of the system of sources of law is offered to go 
with the basic principles of the system approach and methodology of system analysis. 

The system of sources of law is seen as a set of interrelated and mutually regulatory and 
legal requirements, that expressed in relevant external forms and form a legal organization 
necessary for regulation in any society. 

One analyzes such structural sections of the system of sources of law of Ukraine as 
branch (horizontal) and hierarchical (vertical). 

Subsystems of the system of sources of law in Ukraine are analyzed, namely system of 
normative acts (consisting laws and regulations regulations of Ukraine), normative contracts 
(collective agreements, international treaties of Ukraine), system of legal customs. 

One reveales the problem of the forming of the system of sources of law in Ukraine, 
defines the main directions of its development, including changing the content of classical 
brances and the emergence of new brances and institutes, forming of brances and institutes 
that are mixed and complex, indicates the high dynamics of development of the system of 
sources of law in Ukraine. 

It is noted that the normative act subsystem in Ukraine, as the dominant system of 
sources of law Ukraine, is overloaded with a large number of regulatory and legal 
requirements and specific forms of a legal acts. This impedes the proper regulation of social 
relations. 

Attention is focused on the need to correct choice of legal form sources of law, organizing 
and unifying the legal and regulatory requirements and optimal system of sources of law that 
creats an effective system of sources of law. 

It is noted that the integration pocesses in Ukraine are of crucial direction for a modern 
system of sources of law in Ukraine, since provide its quality, influenced by European legal 
standards. 

Keywords: external form (source) law, the system of sources of law in Ukraine. 
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СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

В. Малига  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 
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Проаналізовано сучасний стан реалізації державної регуляторної політики, на підставі 
чого обґрунтовано ключову роль стратегії у формуванні якісного законодавства, яке 
відповідає вимогам правової держави. Сформульовано зміст стратегії реалізації ДРП. 
Розкрито основні вимоги до оціночної діяльності щодо стратегічного розвитку ДРП. 
Встановлено співвідношення стратегії ДРП з загальною економічною стратегією.  

Ключові слова: стратегія, тактика, державна економічна політика, регуляторний вплив, 
оціночна діяльність, стратегічні напрями ДРП. 

Реалізація державної регуляторної політики (далі – ДРП) не може виглядати як 
спонтанний, незапланований процес. Він зумовлений багатьма чинниками, які 
серйозно впливають на кінцевий результат. 

Реалізація як процес втілення в життя засад ДРП потребує уважного ставлення 
до тих способів, методів та форм, основних понять, які визначають, як саме і у 
якому напрямі виконуватиметься ДРП. 

Надважливе наукове завдання формування державної економічної політики 
безпосередньо пов’язане з проблемою належного створення чіткої та зрозумілої 
стратегії реалізації ДРП. У цьому випадку стратегія покликана слугувати певним 
орієнтиром як для самої держави та її уповноважених органів, так і для суб’єктів 
господарювання, фізичних осіб та їхніх об’єднань.  

Науковці багато уваги приділяють державній економічній політиці в цілому та 
ДРП зокрема.  

Економіст О. Б. Осінська зробила акцент на ефективності державного регуля-
торного механізму формування ринкової соціально-орієнтованої економіки [6], а 
В. М. Титич розглянув державно-правові форми впливу на економічні відносини [7].  

Важливо згадати дисертаційне дослідження Т. М. Кравцової [4], яке 
присвячене адміністративно-правовим аспектам державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності.  

Крім того, авторка неодноразово зверталася до різних проблем реалізації ДРП, 
що здатні суттєво вплинути на швидкість та дієвість зазначеного процесу [5]. 

Формування стратегії є частиною більш загальної проблеми реалізації ДРП. 
Цей складний та багатоаспектний процес безнадійно затягується через відсутність 
стратегічних цілей та конкретних форм і засобів їхнього досягнення. 

Метою нашого дослідження є конкретизація змісту стратегії, спрямованої на 
ефективну та належну реалізацію ДРП. Для досягнення зазначеної мети важливо 
вирішити такі завдання: 

1) встановити зміст стратегії для ефективної реалізації ДРП; 
2) виявити головні вимоги до оціночної діяльності щодо стратегічного 

розвитку ДРП; 
3) оцінити темпоральну дію стратегії реалізації ДРП; 
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4) встановити співвідношення стратегії ДРП з загальною економічною 
стратегією; 

5) вказати основні стратегічні напрями ДРП. 
«Стратегія – це визначення генерального шляху (напряму, курсу) руху до 

довгострокової мети. Тактика – це спосіб руху генеральним шляхом до мети, тобто 
форма реалізації стратегії» [1].  

Стратегія, таким чином, становить частину змісту ДРП, формуючи її най-
важливіші складові елементи. Важливо також зважати на таку закономірність: 
наявність чіткої та зрозумілої стратегії державної політики прямо впливає на 
швидкість та повноту її реалізації. Взагалі, «зміст та сутність політики полягає у 
виявленні, формуванні, розробці, встановленні стратегії діяльності, встановленні 
основних пріоритетів, співвідношенні цілей та можливостей, координації та 
узгодженні інтересів та цілей» [2].  

Стратегія формує план на майбутнє з урахуванням найважливіших орієнтирів 
процесу, якими є: 

1) мета політики (ДРП); 
2) пріоритети ДРП, тобто першочергові завдання, на реалізацію яких має бути 

спрямована ДРП; 
3) принципи ДРП; 
4) оцінка можливостей реалізації ДРП. 
Пріоритетами ДРП вважаємо ті її напрями, які суттєво впливають на тактику 

реалізації ДРП. Зокрема, до цієї системи зараховуємо створення та прийняття 
регуляторних актів (далі РА), відстеження їхньої результативності та їхній 
перегляд. Крім того, важливими напрямами є максимальне врахування громадської 
думки щодо конкретних регуляторних актів та звітування регуляторних органів 
щодо здійснення ДРП. 

Зазначимо, що встановлення та досягнення цих пріоритетів неможливе без 
адекватної та належної оцінки можливостей реалізації ДРП. Закон встановлює 
основні вимоги до такої оціночної діяльності. Серед них: об’єктивність, економіч-
на обґрунтованість, відповідність ринковим вимогам, залучення експертів до 
певних оціночних дій, мінімізація витрат держави на врегулювання господарських 
відносин. 

Оцінка застосовується щодо: 
– ризиків (зокрема, впливу зовнішніх чинників на дію РА); 
– можливостей (зокрема, впровадження та виконання вимог РА) щодо витрат 

або вигод; 
– витрат або вигод, які виникатимуть у майбутньому внаслідок дії РА; 
– зауважень та пропозицій (зокрема, від фізичних та юридичних осіб, їхніх 

об’єднань); 
– сталого досягання РА цілей, задекларованих у разі його прийняття; 
– кількісних та якісних показників результативності РА; 
– необхідності залишення РА без змін; 
– виявлених порушень принципів ДРП. 
Як бачимо, така різноплановість оцінювання вимагає і певної диференціації 

підходів до нього. Зокрема, оцінити ризики та кількісні й якісні показники 
результативності РА можна з використанням однакових прийомів (порівняння певних 
економічних та статистичних показників, звернення до експертів). Для оцінення мож-
ливостей, а також витрат або вигод, які виникатимуть у майбутньому, потрібні зовсім 
інакші підходи, оскільки йдеться про те, чого насправді ще не існує. 
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Особливий інтерес становить оцінювання виявлених порушень принципів 
ДРП. Важливо не просто констатувати факт наявності таких порушень, а 
встановити ступінь їхнього впливу на ефективну реалізацію конкретного РА, 
оскільки можуть бути порушення, які неможливо подолати без скасування всього 
РА. З іншого боку, належна оцінка може привести до висновку про необхідність 
всього лише внесення до РА відповідних змін та доповнень. Правильна (адекватна) 
оцінка покликана позитивно впливати на швидкість та чіткість реалізації ДРП. 

Стратегія характеризується спрямованістю на вирішення глобальних 
економічних завдань, саме тому вона не прив’язана до конкретних проміжків часу 
(років, місяців, днів). Прикладом може слугувати Стратегія національної безпеки 
України, затверджена Указом Президента України від 12.02.2007 р. [9]. Хоча певні 
стратегії все ж розраховано на конкретний період. Такими є Стратегія державної 
кадрової політики на 2012-2020 рр. [8] або Стратегія розвитку державної моло-
діжної політики на період до 2020 р. [10]. Стратегія має бути підтримана певними 
теоретичними засадами, серед яких, зокрема, основні цілі та принципи ДРП. Саме 
вони формують стратегічний план розвитку економічної системи країни. 

Стратегія ДРП відображає її обґрунтованість та відтворює особливості її 
реалізації, але при цьому вона є лише частиною загальної економічної стратегії, 
передбаченої ст. 9 ГКУ, яка розглядається як обраний державою курс економічної 
політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення 
масштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, 
забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її еконо-
мічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного добробуту. 
Економічна стратегія охоплює визначення пріоритетних цілей економіки, засобів 
та способів їхньої реалізації, виходячи зі змісту об’єктивних тенденцій і процесів, 
що відбувається в національному та світовому господарстві, та враховуючи законні 
інтереси суб’єктів господарювання. 

Своєю чергою, відсутність єдиної економічної стратегії на загальнодержав-
ному рівні негативно впливає на належну реалізацію ДРП. Єдність вищезазначеної 
державної економічної стратегії забезпечується насамперед охопленням усіх сфер 
економіки, координацією найважливіших економічних процесів, які мають 
глобальний вплив. ГКУ засвідчує таку якість державної економічної стратегії, як 
єдність та диференціація одночасно. Диференціація зумовлена тим, що стратегія 
фактично має «клаптевий» характер, бо складається з нормативних актів різного 
рівня та юридичної сили. До того ж, такі акти приймаються не одночасно, а іноді і 
з великими перервами. Тому заходи, запропоновані у вищезазначеній стратегії, не 
завжди логічні.  

Іншаков О. В. акцентує увагу на особливому характері стратегії державної 
політики. Стратегія селективна і конкурентна, вона не синхронізує процесу 
керування в галузях та регіонах [3]. 

Селективність стратегії ДРП виявляється в тому, що вона є своєрідним «фільт-
ром» щодо засобів та способів, якими здійснюється державна політика. Наприклад, з 
погляду кадрової політики важливим є впровадження системи наставництва або 
реорганізація кадрових служб у служби персоналу. Такі заходи навряд чи підходять 
для ДРП, оскільки можуть впливати на результати господарської діяльності лише 
вельми опосередковано. Заразом формування конкретного змісту державної політики 
має вирішальне значення для належної її реалізації.  

Правильно спланована та обґрунтована стратегія дає змогу сформувати 
головні напрями реалізації ДРП. 
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На сьогодні немає такого документа, як стратегія ДРП, хоча існують певні 
спроби вказати на основні стратегічні підходи до ДРП. Наявність чіткої стратегії 
забезпечує стале досягання поставленої мети державної політики, яка чинить на-
лежний регуляторний вплив на господарські відносини. 

Стратегічними напрямами ДРП можна вважати: 
– виявлення господарських (і адміністративних) правовідносин, які 

потребують державного регулювання; 
– належне обґрунтування необхідності втручання держави у діяльність 

суб’єктів господарювання; 
– усунення перешкод для розвитку господарської діяльності (або мінімізація 

втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання); 
– прийняття економічно обґрунтованих та ефективних регуляторних актів; 
– контроль результативності регуляторних актів; 
– перевірка відповідності регуляторних актів принципам ДРП; 
– створення єдиної логічно взаємопов’язаної системи регуляторних актів. 
Перший стратегічний напрям розвитку ДРП, який склався історично, це так 

звана «дерегуляція» підприємницької діяльності, яка була покликана зменшити 
кількість заборон та обмежень, встановлених щодо господарської діяльності. 

Держава усвідомила, що занадто щільне державне регулювання економічних 
процесів фактично знищує підприємницьку ініціативу, ставлячи саме існування 
суб’єктів у пряму залежність від виконання усіх приписів нормативно-правових 
актів. Дерегуляція передбачала переведення акцентів з тотального державного 
регулювання на ринкове саморегулювання. Вважалося, що ринкові механізми 
самостійно врегулюють абсолютну більшість господарських правовідносин, тому 
«втручання» держави треба звести до мінімуму. Натомість занадто «широка» сво-
бода діяльності для суб’єктів господарювання (далі СГ) призвела до зловживання з 
боку деяких з них, зокрема щодо повернення податку на додану вартість. 

Сам термін «дерегуляція» свідчить про радикальне спрямування цього процесу 
на позбавлення від державного регулювання. Дерегуляція означає обмеження втру-
чання суб’єктів владних повноважень у діяльність СГ та підвищення відповідальності 
посадових осіб державних органів за прийняття неправомірних рішень щодо СГ. 

Саме тому одним з найважливіших критеріїв належної реалізації дерегуляції 
вважають зменшення вартості витрат на виконання обов’язкових державних 
регуляцій (зокрема, щодо відкриття та закриття бізнесу). 

Другим за часом виникнення можна вважати «пошук меж та форм державного 
регулювання». Це складний процес, який характеризується наявністю великої 
кількості думок та поглядів щодо встановлення потрібних меж та форм. Фактично 
йдеться про «вічне» питання, однозначної відповіді на яке немає. Потрібно зважати 
і на прямий та безпосередній зв’язок між поняттями «межа» та «форма». Справа в 
тому, що чітке та однозначне встановлення меж втручання державних органів у 
сферу господарювання означає фактичну відмову від тих форм, які не вписуються 
у встановлені законом «кордони» державного регулювання. Форми окреслюють, як 
саме держава має змогу вплинути на СГ з метою координації зусиль для досяг-
нення найвищого економічного (а можливо, і соціального) ефекту. 

Третій стратегічний напрям – «вдосконалення правового регулювання госпо-
дарських відносин», тобто спрямованість державної політики на кінцевий резуль-
тат. Хоча в цілому звучить дещо невизначено, оскільки «вдосконалення» є поняття 
оціночне. До того ж вдосконалення – процес, безмежний у часі, оскільки правове 
регулювання господарських відносин завжди матиме певні недоліки, прогалини 
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або колізії, що потребуватимуть термінового втручання. Але важливо акцентувати 
увагу на необхідності перспективного підходу до регулювання господарських 
правовідносин з погляду стратегічного розвитку ДРП. 

Відповідно до вищезазначеного, стратегія – поняття комплексне, оскільки 
передбачає сукупність основних цілей, принципів, напрямів, пріоритетів, завдань 
та механізмів реалізації певного виду державної політики. Фактично стратегія є 
одним з різновидів планування, спрямованим на комплексний підхід до оцінки 
стану тих відносин, які регулюються, та розробки чітких і зрозумілих перспектив 
їхнього розвитку (очікуваних результатів її реалізації). 

Зазвичай стратегія передбачає поділ на певні етапи (або стадії), оскільки це дає 
змогу конкретизувати послідовність дій, які треба виконати для досягнення постав-
леної мети. Стратегія повинна ґрунтуватися на глибоких наукових дослідженнях та 
певних фактичних даних, тобто вона не може бути безпідставною. Однак стратегія 
не є монолітною та незмінною, вона має активно реагувати на зміни у політичній 
та економічній сферах. 

Зокрема, стратегія державної молодіжної політики передбачає три етапи, розбиті 
за часовими періодами. Кожен етап характеризується наявністю конкретних завдань, 
що потребують реалізації саме у вказаний період. Наприклад, на першому етапі 
важливо розробити та затвердити регіональні програми реалізації державної 
молодіжної політики, а на останньому – передати функції з реалізації вищезгаданої 
політики громадським об’єднанням, що представляють інтереси молоді. 

Так само і ДРП потребує певного стратегічного планування шляхом поділу на 
етапи, послідовне виконання яких призведе до належного регуляторного впливу на СГ 
та інших зацікавлених суб’єктів. Етапи в цьому випадку є важливими орієнтирами, які 
повинні враховувати (та керуватися ними) конкретні регуляторні органи. 

Вирішальне значення для реалізації ДРП має якомога точніше та чіткіше 
викладення кожного з вищезазначених етапів. 

Стосовно ДРП етапи стратегії могли б виглядати так: 
I етап – встановлення конкретних стратегічних цілей реалізації ДРП. 
IІ етап – аналіз сфери господарювання в цілому (з акцентом на потенційних 

можливостях впливу РА на неї). 
ІІІ етап – обґрунтований вибір стратегії (конкретних стратегічних напрямів). 
ІV етап – чітке виконання стратегії. 
V етап – достовірна оцінка і належний контроль виконання стратегії.  
Враховуючи вищезазначене, першочерговим завданням є формування чіткої та 

зрозумілої стратегії реалізації ДРП, оскільки стратегія формує план на майбутнє з 
урахуванням найважливіших орієнтирів процесу. Зміст стратегії ДРП охоплює: мету 
політики (ДРП); пріоритети ДРП, тобто першорядні завдання, на реалізацію яких має 
бути спрямована ДРП; принципи ДРП; оцінку можливостей реалізації ДРП. 

Досягнення стратегічних цілей ДРП можливе лише з урахуванням належної 
оціночної діяльності щодо ризиків, витрат або вигод, можливостей, кількісних та 
якісних показників результативності РА і т. д. Основними вимогами до такої 
оціночної діяльності є: об’єктивність, економічна обґрунтованість, відповідність 
ринковим вимогам, залучення експертів до певних оціночних дій, мінімізація вит-
рат держави на врегулювання господарських відносин. Правильна (адекватна) 
оцінка покликана позитивно впливати на швидкість та чіткість реалізації ДРП. 

Стратегія характеризується спрямованістю на вирішення глобальних 
економічних завдань, саме тому вона зазвичай не прив’язана до конкретних 
проміжків часу (років, місяців, днів). Темпоральна дія стратегії реалізації ДРП 
може характеризуватися лише моментом початку дії, але не моментом припинення, 



В. Малига 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 35 

оскільки реалізація ДРП – процес тривалий і постійний, який вимагає періодичної 
трансформації стратегічних цілей та напрямів.  

Стратегія ДРП є лише частиною загальної економічної стратегії, це обраний 
державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і 
спрямований на вирішення масштабних економічних та соціальних завдань. 
Відсутність єдиної економічної стратегії на загальнодержавному рівні негативно 
впливає на належну реалізацію ДРП. Єдність вищезазначеної державної 
економічної стратегії забезпечується насамперед охопленням усіх сфер економіки, 
координацією найважливіших економічних процесів, які мають глобальний вплив. 

До основних стратегічних напрямів ДРП можна зарахувати: належне обґрун-
тування необхідності втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання; 
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності (або мінімізація 
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання); прийняття економічно 
обґрунтованих та ефективних регуляторних актів; створення єдиної логічно 
взаємопов’язаної системи регуляторних актів. 

Запропоновані результати покликані створити правові умови для належної 
реалізації ДРП. 
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Strategy should be supported by some theoretical foundations, particularly by main goals 
and principles of state regulatory policy. They form strategic plan of development of economic 
system of the state. 

Strategy of state regulatory policy represents its validity and reproduces features of its 
realization, but at the same time it is only part of overall economic strategy, provided by article 
№ 9 of Economic Code of Ukraine, that is considered as chosen by the state course of 
economic policy, intended for long-term outlook and aimed at solving large-scale economic 
and social targets, targets of cultural development, providing economic protection of the state, 
saving and increasing its economic potential and national wealth, growth of national prosperity. 
Economic strategy includes designation of priority aims of economic, instruments and methods 
of its realization, on the assumption of content of objective processes and tendencies, that 
take place in national and international economy and considering legal interests of economic 
entity.  

Selectivity of strategy of state regulatory policy take the form of being distinctive «filter» 
about instruments and methods, with the help of which state policy is carried out. For example, 
from personnel policy point of view it is important to introduce systems of tutorship or 
reorganization of cadre departments in personnel department. These measures is unlikely 
suited for state regulatory policy, because can affect on the results of economic activity 
indirectly. At the same time formation of concrete content of the state policy has crucial 
importance for its proper realization. 

In fact, properly planned and reasonable strategy allows to select main courses of 
realization of strategy of state regulatory. 

Nowadays there’re no such document as strategy of state regulatory policy, although 
there’re some attempts to point to main strategic approach of state regulatory policy. At the 
same time, existing of clear strategy provides permanent attainment of assigned aim of the 
state policy, that exerts proper regulatory impact on economic relations. 

Strategic sector of state regulatory policy are: detection of economic (and administrative) 
legal relations, that needs state regulation; proper justification of necessity of intervention of 
the state into activity of economic entities; elimination of obstacle for development of economic 
activity (or minimization of intervention of the state into activity of economic entities); passing 
economically feasible and effective regulatory acts; control of effectiveness of regulatory acts; 
inspection of compliance of regulatory acts with principles of state regulatory policy; creation of 
common logically interrelated system of regulatory acts. 

Keywords: strategy, tactics, government economic policy, regulatory impact assessment 
activities, strategic directions fracturing. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТИПОЛОГІЗАЦІЯ» 
З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ 

І. Настасяк  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розкрито зміст поняття «типологізація» в контексті його співвідношення із суміжними 
поняттями, як-от: класифікація, систематизація, моделювання тощо. Докладно проана-
лізовано позиції соціологів, філософів, юристів щодо трактування вказаних понять. 

Ключові слова: типологізація, тип, типологія, типізація, типіфікація, класифікація, сис-
тематизація, моделювання. 

Процеси глобалізації та інтеграції суттєво змінили сучасну правову карту світу, 
яка є багатоманітною та складається і з національних, і з міждержавних правових 
систем. Забезпечення взаємодії між ними є визначальним напрямом правової 
інтеграції. Досягнути високого рівня такої взаємодії можна лише за умови належного 
угрупування правових систем, виявлення їхніх типологічних особливостей. 

У юридичній літературі віддавна здійснюється класифікація правових систем, 
яка зумовлена і пізнавальними причинами, і практичною значущістю. Проблеми 
класифікації правових систем є одними з найважливіших у теорії права і 
порівняльному правознавстві. Класифікація відбувається за різними критеріями: 
історичними, географічними, етнічними, юридичними тощо. Проте, на жаль, в 
юридичній літературі недостатньо уваги приділено іншим підходам до 
угрупування правових систем, а це не дає змоги забезпечити цілісне уявлення про 
правову систему суспільства і сучасну правову картину світу загалом. 

Проблеми класифікації розглядали і представники різних сфер наукового знання. У 
вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі питання класифікації правових систем 
висвітлювали відомі вчені, як-от: Х. Бехруз, Р. Давід, К. Кьотц, Л. Луць, С. Маркова-
Мурашова, М. Марченко, К. Осакве, А. Саїдов, Ю. Тихомиров, К. Цвайгерт. Соціологи 
та філософи також приділяли увагу дослідженню основних аспектів класифікації 
(В. Андреєнков, М. Каган, О Нестеров, А. Субботін, Ю. Толстова, В. Ядов).  

Втім, досі малодослідженими є питання сутності типологізації, її критеріїв, а 
також співвідношення поняття «типологізація» із суміжними поняттями, такими як 
«класифікація», «моделювання» тощо. 

Не відкидаючи позитивних напрацювань в сучасній юридичній науці щодо 
класифікації правових систем, зазначимо, що класифікація не дала змоги 
угрупувати знання про правові системи так, щоб забезпечити цілісне уявлення про 
«правову карту світу», її типологічні особливості. 

Аналіз наукових доробків, що стосуються окресленої проблематики, дав 
можливість констатувати множинність підходів щодо інтерпретації змісту поняття 
типологізації та суміжних з ним категорій. В одних випадках поняття «типо-
логізація» замінює поняття «класифікація», в інших – ці поняття ототожнюються, 
ще в інших – типологізація позначає більш досконале, аніж за класифікації, 
угруповання системних об’єктів. 

Донедавна в порівняльному правознавстві для групування правових систем світу 
застосовували тільки класифікацію, тому розпочнемо з аналізу саме цього поняття. 
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У загальнотеоретичній науці, як і в інших сферах наукового знання, класифікацію 
досить часто використовують як спосіб пізнання. Однак змісту означеного поняття 
здебільшого не з’ясовують. Це зумовлено тим, що в юриспруденції, як і в логіці, під 
класифікацією розуміють логічну операцію послідовного поділу обсягу поняття, що 
спрямована на утворення певної системи, в якій кожний вид поділяється на підвиди 
тощо [3, с. 59]. 

У філософії класифікацію трактують як систему розподілу предметів, явищ 
або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями або ж як 
дію за значенням класифікувати (розподіляти предмети, явища або поняття на 
класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями; групувати) [10, с. 258]. 

Представники сучасного філософського знання по-різному підходять до 
розуміння класифікації. Так, у філософських словниках класифікація (від латин. 
classis – розряд, група і facio – роблю) – це окремий випадок застосування логічної 
операції поділу обсягу понять, який полягає в поділі предметів на класи на підставі 
їхніх спільних ознак з утворенням певної системи класів цієї сукупності предметів 
[20, с. 220]; особливий випадок застосування логічної операції обсягу понять, 
певна сукупність поділу [21, с. 212]. 

Нова філософська енциклопедія дає дещо іншу інтерпретацію поняття 
«класифікація» – це загальнонаукове та загальнометодологічне поняття, яке виз-
начає форму систематизації знань, що охоплює всю сферу об’єктів дослідження у 
вигляді системи класів чи груп цих об’єктів, за якими вони розподілені на підставі 
їхньої подібності за певними властивостями [12, с. 255]. 

Заразом в літературі зазначено, що класифікація може надати деяким дискрет-
ним об’єктам статус узагальненого об’єкта за будь-якою дискретною властивістю 
(підставою класифікації), але класи класу (підкласи) не можуть перетинатися і їхня 
кількість вичерпна. Водночас об’єкт, що класифікується, має належати лише до 
одного класу, він може залишитися поза цією класифікацією і не буде віднесений 
до жодного класу [10, с. 8]. 

У навчальній літературі з логіки висловлюється думка, що класифікація – це 
систематизація предметів на підставі угоди чи певних практичних міркувань та 
ознак, що випливають з природи систематизованих предметів [6, с. 174].  

Під класифікацією розуміють також розподіл об’єктів (предметів, явищ тощо), 
які вивчає певна наука, за класами (розрядами, групами, множинами тощо), згідно 
з визначеними ознаками, що властиві одним об’єктам і відсутні в інших [15, с. 5]. 
Як зазначає В. Ядов, групування та класифікація – це елементарні процедури 
впорядкування даних, що передують їхньому аналізу [22, с. 38].  

Класифікація використовується в усіх науках і змінюється з розвитком 
конкретної наукової сфери. Окрім цього, соціологи вважають, що класифікація дає 
змогу визначати межі між різними формами знання [2, с. 292]. 

У сучасній науковій літературі сформувалися певні вимоги до класифікації: 
поділ має бути співрозмірним; на кожному етапі має бути однакова підстава поді-
лу, члени поділу мають бути взаємозаперечними [10, с. 34]. Заразом важливо, аби 
класифікація проводилася за однією ознакою і була послідовною [18, с. 19–182]. 
Якщо ознак декілька, то вони є підставою для декількох класифікацій. 

І хоча думки щодо поняття класифікації в літературі різняться, проте всі 
науковці погоджуються, що класифікація буває природною і штучною. Під час 
природної класифікації поділ відбувається за найсуттєвішою ознакою (підставою), 
і така класифікація має пізнавальне значення. За штучної класифікації, метою якої 
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є систематизація предметів, поділ здійснюють за несуттєвою ознакою, що є 
зручною для досягнення окресленої мети [20, с. 220]. 

У цьому контексті варто з’ясувати зміст поняття «систематизація» та виявити 
його співвідношення з поняттям «класифікація». Так, класифікація є методом 
пізнання, що полягає в поділі предметів на підставі найсуттєвішої ознаки та утворенні 
схеми класифікаційних груп, необхідної для поглибленого пізнання різних сторін 
відповідного явища. Натомість систематизація – це впорядкування об’єктів у межах 
класифікаційних груп, об’єднання їх у ціле, у єдиний цілісний комплекс, систему. 

Як зазначає С. Маркова-Мурашова, систематизація – це спеціальний метод 
обмеження багатоманіття [10, с. 67]. Водночас доцільно вкотре акцентувати, що 
систематизацію застосовують лише за умови здійснення штучної класифікації. 
Окрім цього, у філософії під систематизацією розуміють процес зведення 
розрізнених знань про предмети (явища) об’єктивної дійсності в єдину наукову 
систему, встановлення їхньої єдності. Вона опирається на класифікацію, аналіз і 
синтез суттєвих властивостей певної об’єктивної системи. Систематизацію 
вважають однобічною, оскільки вона не може вичерпно відобразити 
закономірності об’єктивних систем [20, с. 477–478]. 

Отже, систематизація (від грец. systematicos – упорядкований) є процесом 
впорядкування предметів, явищ. Вона може долати недоліки класифікаційних побудов 
і має закритий (закінчений для певного рівня пізнання) характер. Систематизацію не 
використовують під час аналізу динамічних систем (зокрема соціальних), оскільки 
вони мають досить високий рівень мінливості, що перешкоджає отриманню 
об’єктивних результатів. У таких випадках перевагу віддають типологізації. 

Але зазвичай для аналізу організованих множин застосовують систематизацію. 
Складність систематизації полягає в тому, що аналіз організованої множини 
вимагає встановлення необхідності й достатності її складових компонентів для 
буття такої множини як якісно визначеної цілісності. Водночас систематизація 
може передбачати існування явищ, які досі невідомі науці, а тому з позиції 
класифікації не існують [5, с. 8]. 

З огляду на вказані особливості, систематизацію для диференціації чи 
групування правових систем як самостійний метод не використовують, а 
застосовують лише як складову типологізації або класифікації.  

Заразом у науковій літературі висловлюється думка про доцільність харак-
теристики класифікації і як процесу, і як результату [27, с. 95–96]. Зазначимо, що 
класифікацію відрізняє від інших методів пізнання те, що вона містить три чіткі 
структурні елементи: множину встановлених груп подібних об’єктів; підстави, за 
якими об’єкти об’єднуються у групи; принцип чи закон, згідно з яким всі групи 
поєднуються, організуються в єдину систему [19, с. 28].  

Найчастіше групи подібних об’єктів називають класами, а процедуру їхнього 
об’єднання та створення схеми впорядкування – класифікуванням. Результатом 
такої процедури є класифікація як єдина система, що складається з відповідних 
класифікаційних груп (класів, підкласів, родів, видів тощо). Отже, класифікація дає 
дослідникові змогу виявити реальні зв’язки багатоманітної об’єктивної дійсності, 
групувати явища в необмеженій кількості, а відтак, відповідати найрізноманіт-
нішим пізнавальним потребам. 

Класифікація завжди є відносною, автономною, потрібною лише для конкретного 
напряму дослідження. Окрім того, вона не дає змоги з’ясувати внутрішню організацію 
угрупованої множини, яка залишається простою сукупністю різноманітних явищ, і не 
розкривається дослідником як певна цілісність, ансамбль, система [5, с. 7–8]. А ще, як 
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зазначає Л. Луць, класифікацію застосовують у разі потреби отримання знань лише 
щодо певної сторони об’єкта, а не цілісного знання про нього [9, с. 15]. 

Теорія класифікації є нині концептуально закритою системою, яка покликана 
забезпечувати зручну для пізнання об’єктів схему їхнього групування та містити 
чимало інформації про них. Така схема формується різними способами, а критерії 
групування залежать від наукових, дидактичних чи практичних цілей дослідження.  

З огляду на те, що класифікація здійснюється за окремою ознакою, вона не 
продукує знань про весь набір суттєвих ознак, а тому є нейтральною до сутності 
явищ. Саме це відрізняє її від типологізації, метою якої є формування уявлень про 
єдиний набір суттєвих ознак, що розкривають сутність відповідного явища. 

Типологізацію як метод пізнання активно використовують в сучасній науці, 
зокрема юридичній. Попри це, досі дискусійними є питання змісту та 
співвідношення понять «типологія», «типізація», «типіфікація», «типологізація» 
тощо. Зазначимо, що досить часто в наукових працях трапляється уподібнення, 
підміна, змішування означених понять між собою та з поняттями «класифікація», 
«моделювання», а інколи їх використовують і як синоніми. 

Зважаючи на вказані обставини, є потреба розмежувати ці поняття, оскільки вони, 
хоч і мають певну спільність, відрізняються за змістом. Відмінною є і їхня роль в науці. 

Аналіз наукових джерел дає змогу констатувати, що в літературі поняття 
«типологія» і «типологізація» найчастіше ототожнюють. Деякі науковці викорис-
товують на позначення процесу поділу термін «типологізація», а на позначення 
результатів цього поділу – термін «типологія». 

Типологію (грец. typos – зразок, logos – слово, вчення) трактують по-різному: 1) як 
метод наукового пізнання, в основі якого є поділ системи об’єктів та їхнє групування 
за допомогою типу (узагальненої, ідеалізованої моделі); 2) результат типологічного 
опису та зіставлення [13, с. 70]; 3) як специфічний вид наукової класифікації предметів 
або явищ, що володіє певними ознаками [15, с. 20–21]; учення про впорядкування та 
систематизацію складних об’єктів, в основі яких лежить поняття про тип [27]. 

Соціологи розглядають типологію (typology) як класифікаційну, 
концептуальну схему [2, с. 349].  

С. Маркова-Мурашова трактує типологію як властиву будь-якій сфері знань 
або практики систему розподілу об’єктів за групами, а типологізацію – як метод 
наукового пізнання, в основі якого є поділ об’єктів та їхнє групування за допо-
могою узагальненої ідеалізованої моделі чи типу [10, с. 49, 50].  

У філософії, з огляду на вчення про типи, виокремлюють поняття «типізація» 
(typization), яке трактують як процес відбору і систематизації найсуттєвішого, 
закономірного, соціально значущого і в людських характеристиках, і в соціальних 
обставинах, що їх зумовили [20, с. 523], а також поняття «типове» – нормальне, 
зразкове, найімовірніше для конкретної системи об’єктивного світу [20, с. 523]. Під 
типізацією також розуміють втілення загальних понять, ідей, думок за допомогою 
конкретних зразків, групування об’єктів за характерними ознаками [7, с. 595]. 

Отже, типізацію трактують неоднозначно: 1) надання типової форми, викорис-
тання типових, загальних для багатьох об’єктів чи процесів прийомів та методів; 
втілення в типових формах, підведення під певний тип; 2) зведення багатоманітних 
явищ, процесів тощо до великої кількості вибраних типів; уніфікація; 3) створення 
типових конструкцій на підставі загальних характеристик [24]; процес виявлення і 
надання індивідуумам та предметам загальних якостей [25]. 

У соціології досить активно послуговуються також поняттям «типіфікація» 
(typification), під яким розуміють концептуальний процес, за допомогою якого 
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організовується знання про соціальний світ не з позиції унікальних властивостей 
людей, явищ, подій, а за їхніми типовими характеристиками [2, с. 348–349].  

Типологізація (typologization) у філософських та соціологічних словниках 
трактується як метод наукового пізнання, завдяки якому на підставі ідеальної 
моделі чи типу здійснюється поділ певної сукупності об’єктів на впорядковані та 
систематизовані групи, що мають відповідні властивості [26]. Типологізацію роз-
глядають також як метод дослідження, в основі якого лежить з’ясування подібності 
й відмінності множини соціальних об’єктів, пошук надійних способів їхньої 
ідентифікації, стійких поєднань властивостей соціальних явищ, а також їхнє 
групування за допомогою узагальненої ідеалізованої моделі [25]. При цьому 
зазначається, що типологізацію проводять за вибраним та концептуально 
обґрунтованим чи емпірично й теоретично інтерпретованим критерієм, що дає 
змогу виокремлювати теоретичну й емпіричну типологізацію. 

М. Каган трактує типологізацію як поділ сукупності об’єктів на статичні 
гомогенні множинності, кожна з яких є модифікацією однієї і тієї самої властивості, 
певного «архетипу». Учений розглядає типологізацію як пряме продовження 
класифікації, адже остання розподіляє групи різнорідних об’єктів, допоки не 
доходить до рівня якісної однорідності, на якому розміщені модифікаційні ряди 
(сукупність однотипних об’єктів) [24, с. 24]. Втім, як зауважує С. Маркова-
Мурашова, попри те, що класифікацію й типологізацію об’єднує єдина мета – 
впорядкування певної заданої сукупності об’єктів, типологізація, поступаючись 
класифікації ступенем суворості, домінує завдяки своїй універсальності. А багато 
класифікаційних систем, на думку вченої, під час ретельного аналізу виявляються 
типологічними системами [10, с. 57–58]. 

Водночас В. Ядов наголошує, що типологічний аналіз передбачає вищий 
рівень узагальнення, підставою якого є поняття, що співвідносяться з ознаками-
індикаторами [23, с. 320]. А це вже якісно інший рівень узагальнення. 

Типологізація – це пошук певної моделі, яка згодом накладається на емпіричну 
компоненту. Типологізацію здійснюють за багатьма параметрами, шляхом 
виявлення й аналізу ознак певного явища, а на підставі конкретизації виявлених 
ознак обґрунтовують типи об’єктів. Типізація, що є складовою типологізації, дає 
змогу проаналізувати ці ознаки як ціле, що утворює сутність явища. Результатом 
такого аналізу і є розробка типу (зразка, парадигми). 

На відміну від емпіричної типологізації (яка дає змогу виявити стійку 
сукупність властивостей певного явища шляхом опису), теоретичну 
(конструктивну) проводять шляхом узагальнення ознак соціальних явищ на 
підставі ідеальної теоретичної моделі й теоретично обґрунтованих моделей. 
Теоретична типологізація є умовою прямої перевірки теорії через зіставлення 
сконструйованого типу з емпіричними даними щодо збігу з ідеальною моделлю 
(типом) чи відхилення від неї. Це й дає підстави трактувати типологізацію як 
спосіб ідентифікації соціальних явищ [27]. 

Задля всебічного висвітлення питання зазначимо, що найближчим за пізна-
вальним статусом до типологізації є метод моделювання. Моделювання трак-
тується як метод наукового пізнання, за якого об’єкт вивчають за допомогою 
створення його копії (моделі), що пізнається замість оригіналу з позицій, які 
цікавлять дослідника. Сутність цього методу полягає у відтворенні властивостей 
об’єкта пізнання через аналог, що спеціально утворений для цього [1, с. 106]. 

Деякі автори називають моделювання методом опосередкованого пізнання, 
завдяки якому об’єкт-оригінал вивчають за допомогою об’єкта-моделі, що може 
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замінити оригінал на деяких стадіях пізнавального процесу. Виокремлюють такі 
основні операції: перехід від натурального об’єкта до моделі (побудова моделі); 
експериментальне дослідження моделі; перехід від моделі до натурального 
об’єкта (перенесення результатів дослідження на об’єкт-оригінал). Вказується 
також, що адекватність моделі залежить від мети моделювання та виокремлених 
критеріїв [14, с. 143]. 

Зазвичай модель трактується як зразок, взірець, примірник чогось [11, с. 667]. 
У філософії під моделлю (від латин. мodus – зразок, копія, образ) розуміють 
речовину, знакову або уявну систему, що відтворює, імітує чи відображає 
принципи внутрішньої організації або функціонування, ті чи інші властивості дос-
ліджуваного об’єкта (оригіналу), безпосереднє вивчення якого через певні причини 
неможливе чи ускладнене, і яка може замінити цей об’єкт у пізнавальному процесі, 
щоб одержати нову інформацію про нього. Окрім цього, зазначається, що 
співвідношення «модель – оригінал» зумовлене тільки процесом пізнання і не є 
об’єктивним явищем. Це пізнавальна конструкція, а тому модель і оригінал є 
схожими, однак не тотожними [20, с. 304]. 

Отже, сутність методу моделювання - схематизм та абстрагування, яких 
досягають завдяки використанню пізнавальної моделі. Водночас схематизм та 
абстрагування для типологічного методу є лише однією зі суттєвих передумов його 
застосування. Відмінною є й мета моделювання та типологізації. Так, метою 
типологізації є дослідження різних сторін об’єкта, використання властивостей з 
усієї системи зв’язків та абстрагування від низки властивостей задля визначення 
тих, що характерні для певного типу. 

Тип, як і модель, хоч і відтворює об’єкт дослідження, проте також не 
тотожний йому. Тип (від грец. typos) – це зразок, модель, форма, якій відповідає 
певна група предметів, понять, явищ [11, с. 524].  

У філософії ідеальний тип трактують як методологічний засіб дослідження, 
який дає змогу дослідникові заздалегідь спростити та ідеалізувати складні й 
багатоаспектні соціальні явища з метою систематизації емпіричного матеріалу та 
подальшого його зіставлення і вивчення [12, с. 76]. 

Соціологи ідеальний тип називають ще чистим типом і трактують його як 
осмислення, ідеалізацію загального чи окремого явища з метою аналізу та 
пояснення. Це явище досліджують лише в абстрактній або «чистій» формі [2, 
с. 224]. Основи ідеально-типологічного аналізу розробив ще М. Вебер, однак 
донині тип є тією абстрактною категорією, визначальною для типологічного 
аналізу. Тип є одним з видів моделей мислення. 

Важливим у процесі конструювання типу є розуміння однорідності, а також 
завершеності переліку значень ознак. Тобто до одного типу варто відносити ті об’єкти, 
які мають однаковий набір ознак, властивий конкретному типу. Вихідний набір ознак 
має бути не лише достатній, а й необхідний, тобто не повинен містити ознаки, які не 
несуть інформації про характер типу класифікованих об’єктів [17, с. 110]. 

Отже, тип – це зразок (модель) певних явищ (процесів), що містить достатній 
та необхідний набір суттєвих ознак для їхнього групування [10, с. 8]. І це не проста 
сукупність ознак, а система, в якій їхній сталий зв’язок утворює тип. 

Ґрунтовний аналіз такого складного явища, як типологізація, дає змогу зробити 
висновок про те, що це процес організації знань про типи шляхом застосування 
наукового методу пізнання, спрямований на дослідження складних системних 
об’єктів з метою виявлення в них подібного і відмінного, загального та особливого, 
створення типіфікаційних схем. Усе це є основою для правової характеристики 
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сучасності. Водночас наголосимо, поняття «типологізація» треба розмежовувати з 
поняттями «класифікація», «систематизація», «моделювання». Поняття ж 
«типізація» та «типіфікація» є важливими складниками процесу типологізації, 
спрямованого на організацію знань про типи у відповідну науку - типологію. 
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RELATIONSHIP OF CONCEPT «TYPOLOGIZATION» 
WITH RELATED CONCEPTS 

I. Nastasyak 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

An extensive analysis of such complex phenomena as typologization enables to state 
that this is a process of knowledge organization about types by applying a scientific method of 
knowledge, which is aimed at researching complex system objects for the purpose of 
identifying in them similar and different, general and specific, creating a typification scheme. 
All this forms the basis for the legal characteristics of contemporaneity. At the same time, it 
should be emphasized that the term «typologization» must be differentiated from the concepts 
of «classification», «systematization», and «modelling». 

The theory of classification is now a conceptually closed system, which is intended to 
provide a convenient scheme for cognition of objects, their grouping and contain plenty of 
information about them. Given that the classification is carried out by a separate feature, it 
does not produce any knowledge about the entire set of essential features, and therefore is 
neutral to the essence of phenomena. This is what sets it apart from the typologization, the 
purpose of which is to develop representations of a single set of essential features that reveal 
the substance of the corresponding phenomena. 

As for systematization, this method is not generally used in the analysis of dynamical 
systems (including legal) since they have a high level of variability that prevents from obtaining 
objective results. In such cases, typologization is preferable. 

Similar in status to cognitive typologization is also modelling method. Its essence is 
schematism and abstraction, which is achieved through the use of cognitive models. At the 
same time, for typological method schematism and abstraction is only one of substantial 
preconditions for its application. Another distinction as well lies in goal of modelling and 
typologization. Thus, the aim of typologization is the research of various object aspects, using 
the properties of the whole system of relations and abstraction from a number of properties to 
identify those that are specific to a particular type. 

In general, typologization of legal systems is a method of knowledge and identification on 
the basis of the legal structures as a type of legal system, and organization of received 
knowledge into the science of typology. Herewith, the notions of «typization» and «typification» 
are necessary parts of the typologization process, which is aimed at organizing knowledge 
about the types into a relevant science, which is typology. 

Keywords: typologization, type, typology, typization, typification, classification, 
systematization, modeling. 
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ПІДЗАКОННА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ю. Ничка 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 
e-mail: nychkay@gmail.com  

Розглянуто питання, пов’язані із загальнотеоретичною характеристикою підзаконної 
правотворчої діяльності, розкрито її поняття та ознаки, звернуто увагу на вимоги, покликані 
вдосконалити правотворчу діяльність та підвищити її ефективність. 

Ключові слова: правотворчість, підзаконна правотворчість. 

Важливу роль у формуванні сучасної системи джерел права в Україні відіграє 
правотворча діяльність. Ускладнення та високий динамізм суспільного життя, а 
відтак потреба у прийнятті фахових і оперативних правотворчих рішень вимагають 
гнучкого підходу до правового регулювання суспільних відносин. Це й зумовлює 
зростання питомої ваги підзаконної правотворчості, яка є більш простою та 
динамічною, ніж законотворчість.  

Заразом зростання питомої ваги підзаконної правотворчості пов’язане з 
розширенням кола правотворчих суб’єктів, зростанням кількості підзаконних 
правотворчих актів, а це, своєю чергою, несе ризик перевантаження правової 
системи, підміни законів підзаконними нормативно-правовими актами, в цілому 
може знижувати ефективність правового регулювання. 

Оскільки підзаконна правотворчість в Україні розвивається складно і хаотично, 
то нерідко може вступати в суперечність із законодавством. Саме тому формування 
сучасної загальної концепції підзаконної правотворчості з урахуванням нових 
завдань і тенденцій її розвитку є актуальним для теорії права та практики.  

Загальнотеоретичне дослідження підзаконної правотворчості потрібне з огляду 
на необхідність вдосконалення цього виду діяльності в Україні, а також зважаючи 
на зміни, що відбуваються у правових системах сучасності під впливом 
глобалізаційних процесів.  

Питання правотворчості цікавило багатьох науковців. Ті чи ті проблеми 
правотворчості висвітлювали у своїх працях В. Баранов, Х. Кайтаєва, В. Карташов, 
Д. Кєрімов, А. Міцкевіч, А. Нашиц, Б. Дрейшев, Д. Ковачьова, Н. Оніщенко, О. Піголкін, 
С. Полєніна, В. Погорілко, Ю. Тіхоміров, Г. Шмельова, Р. Халфіна, О. Ющик та ін.  

Основою загальнотеоретичного дослідження підзаконної правотворчості є 
загальнотеоретична модель правотворчої діяльності як різновиду юридичної 
діяльності правотворчого суб’єкта, що спрямована на створення (об’єктивацію) 
нормативно-правових приписів, їхню зміну чи скасування.  

Під час аналізу підзаконної правотворчості важливо враховувати таке: статус 
правотворчого суб’єкта, наділення його правотворчими повноваженнями 
ґрунтується на принципі розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову [5, 
с. 45]; суб’єктом має бути лише спеціально уповноважений правотворчий орган; 
правотворча процедура регламентована у законодавстві; правотворчий акт повинен 
мати встановлену законом форму; в ієрархії правотворчих актів найвище місце 
займає закон, а в ієрархії законів – конституція [3, с. 51–85]. 
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Зазначимо, що для правових систем континентального типу, до якого 
належить і правова система України, характерний високий рівень нормативної 
впорядкованості, наявність досконалої юридичної техніки. Сталою 
концептуальною засадою для цих систем є чітке розмежування правотворчої, 
правозастосовної та правотлумачної діяльності. 

Як і будь-яка інша юридична діяльність, підзаконна правотворчість має внут-
рішню будову (структуру). Спрямованість правотворчості на створення (об’єкти-
вацію) нормативно-правових приписів дає змогу виокремити такі елементи: мету, 
суб’єкт, об’єкт, дію та результат. 

Головною причиною існування і розвитку підзаконної правотворчості є об’єк-
тивна потреба в уточненні правової регламентації суспільних відносин, що 
первинно регламентуються на рівні закону у відповідних сферах суспільного 
життя. Безпосередня мета підзаконної правотворчої діяльності полягає у фор-
муванні єдиної та внутрішньо узгодженої системи нормативно-правових приписів, 
спрямованих на організацію виконання законів шляхом їхньої деталізації та 
конкретизації, що об’єктивуються у підзаконних правових актах.  

Правотворчими повноваженнями наділяються органи державної влади (це 
переважно глави держав, органи виконавчої влади, органи суб’єктів федерації) та 
місцевого самоврядування. Крім того, підзаконну правотворчість здійснюють 
органи підприємств, установ та організацій з метою регламентації внутрішньої 
структури та порядку своєї діяльності, що об’єктивуються в актах внутрішньо-
організаційного характеру (локальні акти). 

Підзаконні нормативно-правові акти характеризуються насамперед тим, що 
вони спрямовані на організацію виконання закону. Водночас всяка виконавча дія, 
зокрема і видання нормативних актів, повинна відповідати закону [4, с. 51].  

Підстави здійснення підзаконної правотворчості в європейських правових 
системах континентального типу переважно передбачені у конституціях. Проте, на 
відміну від законотворчості, підзаконна правотворчість у конституціях не регла-
ментується взагалі, лише в загальних рисах. Детальніша регламентація може 
міститися у регламенті (ФРН) або спеціальному законі чи підзаконному норма-
тивно-правовому акті (Італія, Іспанія, Україна). 

Способи визначення правотворчих повноважень у різних країнах суттєво 
відрізняються. Їх можна поділити на такі два види: правотворчі повноваження, що 
ґрунтуються на конституції чи спеціальному законі і мають постійний характер, та 
правотворчі повноваження, що ґрунтуються на конституції чи спеціальному законі, 
але виникають на підставі спеціального законодавчого уповноваження. Перший 
спосіб закріплення правотворчих повноважень характерний для України 
(ст.ст. 106, 117 Конституції), Франції (ст. 37 Конституції), Російської Федерації 
(ст.ст. 90, 115 Конституції), Болгарії (ст. 114 Конституції), Нідерландів (ст. 89 
Конституції). Прикладами другого способу закріплення правотворчих повноважень 
може бути ФРН та Польща. Так, відповідно до ст. 80 Основного Закону ФРН, закон 
може уповноважити федеральний уряд, федерального міністра або уряди земель 
видавати правові постанови (постанови загального характеру). Такий закон мусить 
визначати зміст, мету й обсяг наданого повноваження. Подібна норма міститься і у 
ст. 92 Конституції Польщі. 

Результати підзаконної правотворчості можуть бути різноманітними за 
формою зовнішнього виразу – постанови, декрети, регламенти, укази, накази, 
загальні адміністративні приписи, циркуляри (приписи), розпорядження тощо. 
Спільним для них є те, що нормативно-правові приписи, закріплені у них, не 
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можуть суперечити закону, виходити за рамки закону і за межі компетенції 
правотворчого суб’єкта, визначеної законом. Так, відповідність закону і законних 
повноважень органу правотворчості є головною ознакою підзаконності норма-
тивних актів [4, с. 51]. 

Підзаконній правотворчості притаманні загальні ознаки правотворчої діяль-
ності, а саме: полягає у створенні, зміні, припиненні, систематизації нормативно-
правових приписів; здійснюється спеціально уповноваженим правотворчим суб’єк-
том; є послідовним процесом, що складається з послідовних стадій, регламентова-
них нормами права; результати діяльності фіксуються в зовнішніх формах 
(джерелах) права. 

Крім того, підзаконна правотворчість характеризується спеціальними ознаками, 
що дають змогу говорити про неї як про спеціальний вид правотворчості, а саме:  

– предмет правотворчого підзаконного регулювання зумовлюється основними 
функціями правотворчого суб’єкта та його компетенцією; 

– нормативно-правові приписи, що створюються внаслідок підзаконної 
правотворчості, спрямовані на конкретизацію або деталізацію законодавчих 
приписів; 

– процедура підзаконної правотворчості є простішою та оперативнішою, 
порівняно з законотворчою; 

– правотворчі процедури залежно від різновидів підзаконної правотворчої 
діяльності є більш диференційованими;  

– для підзаконної правотворчості притаманні декілька способів формування 
нормативно-правових приписів (нормативно-актний (односторонній), договірний, 
прецедентний); 

– нормативно-правові приписи, що створюються в процесі підзаконної 
правотворчості, мають різноманітні форми зовнішнього виразу та юридичну силу. 

Отож, підзаконну правотворчість можна визначити як юридичну діяльність 
спеціально уповноважених правотворчих суб’єктів, що полягає у створенні, зміні, 
припиненні та систематизації нормативно-правових приписів, спрямованих на 
організацію та забезпечення виконання нормативно-правових приписів, що 
закріплюються у законах. 

Класифікувати підзаконну правотворчість можна за різними критеріями. 
Найзначимішими класифікаціями підзаконної правотворчості, які дають змогу 
глибше проникнути у суть цього явища, є такі: 

– за суб’єктами підзаконної правотворчої діяльності виділяють правотворчість 
глави держави, уряду, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
недержавних організацій та установ (з питань внутрішньої організації); 

– за способом формування нормативно-правових приписів можна виділити 
нормативно-актну (односторонню), договірну, прецедентну підзаконну 
правотворчість; 

– за способом визначення правотворчих повноважень суб’єкта правотворчості 
можна виділити правотворчість, що здійснюється в межах власної компетенції 
правотворчого суб’єкта, та делеговану правотворчість. 

Заслуговує на увагу і класифікація, запропонована науковцем Х. Кайтаєвою. 
Так, за функціональною спрямованістю вона виділяє два види підзаконної право-
творчості – правовстановлювальну (безпосереднє регулювання суспільних відно-
син в межах встановленого предмета відання правотворчого суб’єкта або в межах 
спеціально передбаченої законом ситуації) та забезпечувальну (спрямована на 
виконання та забезпечення реалізації норм закону) [1]. 
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Дискусійним у юридичній науці залишається питання про природу 
делегованої законотворчості. Делегованій законотворчості притаманні як ознаки 
законотворчості, так і ознаки підзаконної правотворчості.  

Делеговану законотворчість із законотворчістю уподібнює предмет правового 
регулювання та юридична сила правотворчого акта. Їхні відмінні ознаки 
пов’язують із суб’єктом правотворчості, правотворчою процедурою та формою 
зовнішнього закріплення.  

Натомість саме за цими параметрами (суб’єкти, процедури та форми зовнішнього 
закріплення результатів) делегована законотворчість уподібнюється до підзаконної.  

Видається, що позаяк делегована законотворчість здійснюється в контексті 
реалізації саме законодавчої функції органу законодавчої влади, а також 
враховуючи специфіку предмета правового регулювання та юридичну силу акта 
делегованої законотворчості, однакової із законом, не можна зараховувати делего-
вану законотворчість до підзаконної.  

Підзаконна правотворчість є об’єктивно незамінним та необхідним засобом 
регулювання суспільних відносин. 

Незважаючи на жорсткі доктринальні та нормативні відмінності між законом та 
підзаконним актом, визнання і нормативне закріплення принципу верховенства закону, 
проблема підміни законів підзаконними актами продовжує залишатися гострою. 

Удосконалення підзаконної правотворчості треба починати із впорядкування 
процесу створення нормативно-правових приписів суб’єктами підзаконної 
правотворчості.  

Головними вимогами, дотримання яких покликане сприяти підвищенню 
ефективності підзаконної правотворчості, запобіганню невідповідності підзакон-
них нормативно-правових актів законам, забезпечення стабільності правової 
регламентації суспільних відносин, є такі: 

1) створення нормативно-правових приписів, що закріплюються в підзаконних 
актах, лише в межах компетенції правотворчого суб’єкта; 

2) створення нормативно-правових приписів, що закріплюються в підзаконних 
актах, в рамках ефективної та чітко регламентованої правотворчої процедури; 

3) створення нормативно-правових приписів, що закріплюються в підзаконних 
актах, лише в разі обґрунтованої потреби; 

4) забезпечення несуперечності нормативно-правових приписів, що закріп-
люються в підзаконних нормативно-правових актах, між собою та з нормативно-
правовими приписами, які містяться в актах вищої юридичної сили. 

При цьому в процесі здійснення підзаконної правотворчості суб’єктам під-
законної правотворчості треба враховувати ступінь важливості суспільних відно-
син, що підлягають регламентації, дотримуватися форми правового акта, а також – 
балансу між законодавчим та підзаконним правовим регулюванням.  

Ґрунтовність в регламентації усіх стадій підзаконної правотворчої діяльності, 
неухильне дотримання вимог закону в процесі здійснення правотворчої діяльності, 
а також високий рівень теоретичної та практичної підготовки працівників, відпо-
відальних за створення проектів підзаконних правових актів, дають змогу 
забезпечити стабільність всієї системи нормативно-правових актів і обмежити 
можливість реалізації свавільних і необдуманих правотворчих рішень. 
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In the article the legal nature of the role and place of subordinate law-making activity in 
the legal system of society reveales. 

In particular, subordinate law-making activity is regarded as a legal activity of specifically 
authorized law-making subjects, insisting in the creating, changing, suspension and 
systematization of legal and regulatory requirements, aimed at organizing and implementing 
regulatory and legal requirements that are fixed in laws. 

One reveales subordinate law-making activity specific features such as normative legal 
requirements, established by subordinate law-making activity can not be illegal, to go beyond 
the law and beyond the jurisdiction of law-making subjects, established by law; subordinate 
law-making activity is closely related to the share of power, which is endowed with subordinate 
law-making activity subject and its functional characteristics. 

One analyses subjects of subordinate law-making activity, among them public authorities 
(usually the head of a state, the executive power bodies of a subject of federation) and bodies 
of local self government, as well enterprises, institutions and organizations. 

In the article the methods of the determining of law-making powers are disclosed. In 
particular one stands out two types: permanent law-making powers based on the constitution 
or special law, and law-making powers based on the constitution or special law, but arising 
from special legislative authorization. 

The necessity of forming a modern general concept of subordinate law-making activity is 
grounded to meet modern challenges and trends to improve this type of activity in Ukraine and 
in view of the changes taking place in modern legal systems under the influence of 
globalization. 

The basic requirements are formulated, compliance with which is intended to enhance 
the effectiveness of subordinate law-making activity, to prevent the making of unlawfull 
subordinate acts, to stabilize the regulation of social relations. 

Keywords: law-making, subordinate law-making. 
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ  
І. Онищук 
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Висвітлено стан дослідження питань правового моніторингу в Україні та за її межами. 
Встановлено, що найбільш проблемним і мало розробленим є такий суттєвий елемент 
правового моніторингу, як оцінка ефективності нормативно-правових актів (норм права). 
Актуальною є розробка функціонального аспекту правового моніторингу. 

Ключові слова: правовий моніторинг, правотворчість, нормативно-правовий акт, 
законопроект, експертний аналіз, методологія, технологія. 

У процесі становлення правової держави в Україні виникає безліч проблем, які 
потребують дослідження на дисертаційному рівні та розв’язання яких буде 
позитивно сприяти інтеграції в європейську правову систему. Одна з них – 
законодавство, яке б відповідало вимогам оновлюваного суспільства й держави. 
Для реалізації цього завдання потрібно вдосконалити законотворчу діяльність та 
техніку правового моніторингу. Ще не досягнуто системності та узгодженості у 
формуванні українського законодавства.  

Необхідність моніторингу правового простору й правозастосовної практики 
очевидна. Понад два десятки років надінтенсивного законодавчого процесу 
перетворили українське законодавство в заплутане правове плетиво. У розплутанні 
його зацікавлені не тільки законодавчі, а й виконавчі та судові органи влади. Для 
органів місцевого самоврядування це питання не менш актуальне.  

Питання визначення ефективності дії нормативно-правових актів (норм права) 
у процесі правового моніторингу частково опрацьовано в літературі радянського 
періоду, але відповіді на нього українська юридична наука не знайшла аж дотепер.  

У наукових працях, присвячених проблематиці правового моніторингу, 
розробці його функціонального аспекту відведено вкрай незначне місце. Незва-
жаючи на очевидну новизну й складність, функціональний аспект правового 
моніторингу не викликає великого інтересу в правознавців. Майже немає спеціаль-
ного дослідження функцій правового моніторингу взагалі та його аналітичної 
функції зокрема. 

Теоретичні та практичні питання правового моніторингу є предметом пильної 
уваги як вчених-юристів, так і практиків. Утім, фундаментальних досліджень, 
присвячених питанням розуміння, видів, технологій та методології правового 
моніторингу, незначна кількість.  

Мета нашої статті – висвітлити стан досліджень питань правового моніторингу 
в Україні та за її межами.  

Радянська юридична наука займалася вивченням проблеми юридичного прог-
нозування загалом та прогнозування ефективності нормативно-правових актів, які 
тісно пов’язані з правовим моніторингом (В. Казимірчук, В. Кудрявцев, В. Нікі-
тінський, І. Самощенко, М. Шаргородський, В. Глазирін П. Морщакова, В. Сирих, 
О. Гаврилов) [13, с. 4].  
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На теренах незалежної України моніторинг ефективності законодавства дослід-
жували співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України, серед них 
О. Богачова, О. Зайчук, О. Копиленко, Н. Нижник та ін. Належної доктринальної бази 
правового моніторингу в українській теорії права досі не створено, що є одним зі 
стримувальних чинників на шляху до поліпшення якості правової системи [6]. 

Заслуговують на увагу в контексті дослідження питань правового моні-
торингу, наукові статті І. Шутака, В. Косович, Ю. Градової, Г. Рибікової, О. Борин-
ської, Т. Анцупової В. Нагребельного та ін. Зокрема, І. Шутак здійснив порівняль-
ний аналіз оцінки ефективності норми права, яка домінувала в радянській доктрині 
права, та правового моніторингу. Учений розглянув наявні в науковій літературі 
погляди на ключові теоретичні й прикладні проблеми у сфері проведення 
правового моніторингу та обґрунтував актуальність доктринальної розробки тех-
ніки правового моніторингу як системи постійного спостереження, аналізу й 
прогнозування впливу на правову сферу [19]. 

В. Косович дослідив поняття правового моніторингу, його ознаки, функції та 
види, структуру, основні стадії проведення [11]. Ю. Градова присвятила своє 
дослідження правовому моніторингу як інструменту аналітичного вивчення та 
оцінювання дії закону [5]. Г. Рибікова проаналізувала сучасні наукові погляди на 
проблему правової експертизи нормативно-правових актів [16]. О. Боринська 
дослідила моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії [4].  

Праця Т. Анцупової присвячена поняттю та сутності міжнародно-правового 
моніторингу у контексті права Ради Європи. Авторка з’ясувала співвідношення 
понять «міжнародно-правовий моніторинг» і «міжнародний контроль», виявила 
відмінності предмета моніторингу в міжнародному праві і правовій системі 
України та особливості моніторингу Ради Європи [1]. 

В. Нагребельний дослідив концептуальні аспекти одного з компонентів правового 
моніторингу – правового прогнозування, та визначив його роль у поліпшенні 
законодавчої діяльності та підвищенні ефективності правового регулювання [12]. 

Серед значущих самостійних українських досліджень, які стосуються питань 
правового моніторингу, можна виокремити кандидатську дисертацію Ю. Градової 
«Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації національної системи 
законодавства: конституційно-правовий аспект» (Харків, 2012) [5]. Автор розробила 
цілісну концепцію правового моніторингу як засобу оптимізації національної сис-
теми законодавства та формулювання загальних підходів щодо його запровадження 
в Україні з метою удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності.  

Наукове аналітичне видання «Державна політика розвитку громадянського 
суспільства: моніторинг ефективності. Європейський досвід» (Київ, 2011), 
підготовлене в межах проекту Програми розвитку ООН «Розвиток громадянського 
суспільства», є теоретичним дослідженням інформації, пов’язаної з моніторингом 
державної політики щодо розвитку громадянського суспільства, а також самого 
сектора в восьми країнах Європи. Цей документ є своєрідною методологією моні-
торингу суміжних стратегій та механізмів, які застосовуються різними урядами та 
профільними структурами. У межах огляду літератури головну увагу приділено 
доступним документам англійською, угорською, чеською та словацькою мовами, 
включаючи порівняльні дослідження і доповіді, а також матеріали, пов’язані з 
відібраними країнами [4, с. 6]. 

Посібник «Твій місцевий депутат: моніторинг діяльності депутатів місцевих 
рад в Україні» (Черкаси, 2012) містить матеріали про способи збору інформації, 
про роботу з депутатами, моніторинг роботи депутатів та шляхи донесення 
інформації до виборців. У посібнику подано методи здійснення моніторингу засо-
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бів масової інформації (електронних, друкованих, радіо й телебачення); спілку-
вання з депутатами та експертами як метод моніторингу роботи депутатів місцевих 
рад; метод електронного опитування громади, ЗМІ та депутатів щодо пробле-
матики відповідальності місцевих рад перед громадянами, виконання передвибор-
чих обіцянок, надання інформації на вимогу та звітування згідно з Законами 
України, а також наскільки користувачі інтернету довіряють політичним партіям; 
метод здійснення моніторингу відгуків та коментарів на сайті [10, с. 28–29]. 

Вагоме значення для дослідження правового моніторингу мають праці 
зарубіжних дослідників, зокрема «Експертний аналіз законопроекту» помічника 
Секретаря Кабінету Міністрів Канади з 1998 по 2001 рр., експерта Канадської 
школи державної служби, професора університету Квінсу, Кінгстона та Онтаріо Д. 
Елдера. Автор розкрив принципи розробки та прийняття концепції закону та 
набрання чинності, питання експертизи в процесі підготовки законопроекту [1].  

Особливої уваги в нашому дослідженні заслуговує праця польських науковців 
М. Новіцкі та З. Фіалової «Моніторинг прав людини» (Варшава, 2000) (M. Nowicki, 
Z. Fialova Monitoring Praw Człowieka (Warszawa, 2000)) [21]. Дослідження 
присвячено питанням моніторингу класичних прав людини, що розуміються як 
громадянські й політичні права. Техніку можна також використовувати в 
дослідженнях соціальних прав, захисту навколишнього середовища і т.д. Правовий 
моніторинг розглядають як дієвий механізм в інтересах суспільства. Автори дуже 
ґрунтовно висвітлили такі актуальні питання: 1) логістика правового моніторингу; 
2) побудова стратегії правового моніторингу; 3) концепція правового моніторингу; 
моніторинговий аналіз права; 4) методи збору та обробки інформації тощо. 

У праці «Теоретичні основи дослідження ефективності правового регулювання 
гласності та її обмеження» польського професора З. Кмєчака (Z. Kmieciak Podstawy 
teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń) [20] 
розглянуто методологічні принципи дослідження ефективності правового 
регулювання у сфері доступу до інформації та її обмеження; методологію визначення 
цілі діяльності законодавчої влади; визначено поняття «ефективність права». 

Перероблене й доповнене видання ОБСЄ під назвою «Моніторинг судових 
процесів: підручник для практиків» (Trial Monitoring: A Reference Manual for 
Practitioners» (Warsaw, 2012)) [22] забезпечує широкий спектр методологічних 
підходів, основаних на досвіді ОБСЄ. У зазначеному підручнику розкрито різні 
типи моніторингу судового процесу, відмінність між систематичною, тематичною 
та спеціальною моніторинговою діяльністю. Висвітлено підходи до збору 
інформації, аналізу результатів, звітності та пропагандистської діяльності. 
Підручник об’єднує знання та практичний досвід, зібраний протягом багатьох 
років моніторингу ОБСЄ судових розглядів у більше ніж десяти країнах. 

Моніторинг судового процесу зарекомендував себе як потужний інструмент 
для підтримки судової реформи та просування внутрішніх і міжнародних гарантій 
права на справедливий судовий розгляд. За допомогою незалежного моніторингу 
судових розглядів можна виявити не тільки слабкі та сильні сторони системи 
правосуддя, а й генерувати рекомендації для поліпшення практики [22, s. 9–10].  

Вагомий внесок у дослідження теоретично-прикладних засад правового 
моніторингу здійснила низка сучасних російських учених. Зокрема, в кандидатській 
дисертації «Аналітична функція правового моніторингу» (Москва, 2011) А. Фадєєва 
виявила та розкрила закономірності здійснення аналітичної функції правового 
моніторингу, розробила теоретично-правову модель механізму її реалізації. 
Зазначена праця є першим монографічним дослідженням, присвяченим вивченню 
аналітичної функції правового моніторингу та механізму її реалізації [18, с. 8]. 
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Дисертація Л. Іванової «Визначення ефективності нормативних актів в процесі 
правового моніторингу» (Москва, 2011) – одне з перших монографічних наукових 
досліджень, присвячених комплексному вивченню проблем визначення ефек-
тивності нормативно-правових актів (правових норм) у процесі проведення пра-
вового моніторингу. В дисертації уточнено ключові питання концептуальної основи 
правового моніторингу, вперше виділено його самостійний об’єкт – норми 
Конституції Російської Федерації; визначено напрями інституалізації правового 
моніторингу в Російській Федерації; розроблено теоретичну модель технологічного 
циклу правового моніторингу, визначено його систему стадій, уперше серед останніх 
виділено стадію юридичного прогнозування; систематизовано методологічні 
передумови визначення ефективності нормативно-правових актів (правових норм); 
розроблено методику та критерії оцінки ефективності нормативно-правових актів 
(правових норм) у процесі правового моніторингу [17, с. 9]. 

А. Невесьолов дослідив теоретико-правові основи взаємодії моніторингу 
права, законодавства та державної політики. Корекцію державної політики автор 
проводить на основі порівняння реального виконання із визначеними завданнями. 
За результатами моніторингу права та законодавства можуть бути зроблені такі 
коригувальні дії: модифікація та внесення змін у сучасну політику; розробка нової 
політики за умови старого підходу до вирішення проблем; розробка нової політики 
на основі нового підходу [13, с. 22]. 

І. Жужгов у дисертації «Моніторинг правового простору Російської Феде-
рації» (Ставрополь, 2006) здійснив комплексне наукове дослідження проблем 
моніторингу правового простору. Автор дав визначення поняття моніторингу як 
системи теоретичних та емпіричних методів пізнання, утвореної внаслідок злиття 
різних методологічних концепцій, застосування якої можливе для дослідження 
різних об’єктів, незалежно від предметного змісту, на всіх етапах отримання 
нового знання. У дослідженні виявлено елементи моніторингу як системи; роз-
глянуто особливості правового моніторингу суспільних відносин, обґрунтовано 
необхідність такого моніторингу; досліджено моніторинг законодавчої ініціативи, 
моніторинг законодавчої пропозиції, моніторинг законопроекту [8, с. 6]. 

Я. Наконечний у дисертації «Моніторинг у правотворчості (проблеми теорії і 
практики)» дослідив поняття та види моніторингу нормативно-правових актів; 
функції та суб’єкти моніторингу нормативно-правових актів; основні принципи й 
методи моніторингу нормативно-правових актів; сучасне розуміння правотворчості; 
значення й роль моніторингу для розробки концепцій проектів нормативно-правових 
актів; моніторингову експертизу проектів нормативно-правових актів; моніто-
рингову оцінку нормативно-правових актів; шляхи підвищення ефективності 
моніторингу нормативно-правових актів. У розумінні автора, моніторинг – це один з 
компонентів дій на захист громадських інтересів [13, с. 5]. 

Монографія Ю. Арзамасова та Я. Наконечного «Моніторинг в правотворчості: 
теорія і методологія» (Москва, 2009) є однією з перших у Росії, в якій розглянуто 
теорію та методологію моніторингу нормативно-правових актів. Розкрито поняття 
моніторингу нормативно-правових актів, виявлено види, функції та суб’єкти 
моніторингу нормативно-правових актів, визначено його місце й роль у механізмі 
правового регулювання. Особливу увагу приділено методологічним особливостям 
правового моніторингу, здійснюваного на різних стадіях правотворчості. Окремий 
розділ посібника присвячено підвищенню ефективності моніторингу нормативно-
правових актів [3, с. 2]. 

У навчальному посібнику Ю. Арзамасова «Вступ до нормографії: теорії і 
методології нормотворчості» [2] розкрито правову природу нормотворення 
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(поняття, принципи та результати нормотворення), розглянуто правила й засоби 
законодавчої техніки. Особливу увагу приділено вимогам до проектів нормативно-
правових актів. На основі проведеного моніторингу сучасного російського законо-
давства, а також наукових праць, присвячених нормотворчості та законодавчій 
техніці, виокремлено вимоги не тільки до федеральних законів, а й до проектів 
інших нормативно-правових актів. На думку автора, важливе значення мають 
вимоги, що пред’являються до змісту нормативно-правових актів. 

У монографії «Правовий моніторинг: актуальні проблеми теорії і практики» за 
редакцією М. Черногора (Москва, 2010) [15] узагальнено сучасні проблеми теорії і 
практики правового моніторингу, творчо осмислено ключові питання його 
концептуальної основи, показано значення соціологічних досліджень та юридич-
ного прогнозування у правовому моніторингу, запропоновано авторські методики 
оцінки ефективності правових норм, а також прогнозування розвитку законо-
давства тай ефективності його застосування. 

У науково-практичному посібнику А. Попова, Н. Хананашвілі «Громадська 
експертиза: принципи організації та умови ефективності» (Москва, 2010) висвіт-
лено найважливіші сутнісні характеристики громадської експертизи, загальні 
принципи організації та проведення, виявлено механізми, за допомогою яких 
зазначену діяльність можна інституціалізувати як важливу форму взаємодії гро-
мадського сектора та державної влади. Автори запропонували конкретні заходи, 
потрібні для розвитку інституту громадської експертизи [14, с. 2]. 

Ідеї наукового доробку вчених викликають інтерес, нерідко стаючи предметом 
наукової дискусії в сучасній юридичній літературі. Утім навіть фундаментальні 
наукові дослідження із зазначеної проблематики, що розглядають питання 
концепції, організації та проведення правового моніторингу, не звертають належ-
ної уваги на розробку методів, критеріїв і показників визначення ефективності 
норм права. Не проведено аналізу вказаного правового явища на загально-
теоретичному рівні, а наявні теоретичні розробки не формують необхідної системи 
наукових знань.  

Механізм оцінки ефективності нормативно-правового регулювання на 
практиці залишається актуальною проблемою, що вимагає науково-обґрунтованого 
вирішення. Крім того, більшість досліджень не відзначається фундаментальністю.  

Такий суттєвий елемент правового моніторингу, як оцінка ефективності норма-
тивно-правових актів (норм права), є найбільш проблемним і мало розробленим. На 
цій стадії зазначеного процесу формулюються відповіді на головне питання, що стоїть 
перед суб’єктом моніторингу: наскільки чинна нормативна основа сприяє досягненню 
закладеної мети правового регулювання певного кола суспільних відносин. За 
відсутності механізму визначення ефективності дії нормативних приписів засто-
сування критеріїв і показників оцінки діяльності з проведення правового моніторингу 
стає безрезультатним. 
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Among the most important independent Ukrainian studies which address issues of legal 
monitoring can be distinguished master’s thesis Y. Hradova «Institute of legal monitoring as a 
means of optimization of the national system of legislation: constitutional-legal aspect» 
(Kharkov, 2012). The author developed a comprehensive concept of the legal monitoring as a 
means of optimization of the national system of legislation and the formulation of common 
approaches regarding its implementation in Ukraine with the purpose of improvement of the 
domestic rule-making and enforcement. 

Most in detail the problem of the legal monitoring are considered in the scientific articles 
in the Ukrainian researchers, in particular I. Shutak carried out a comparative analysis of the 
effectiveness evaluation of the rule of law, which dominated in the Soviet doctrine of law, and 
legal monitoring. Professor reviewed existing in the scientific literature views on key theoretical 
and applied problems in the sphere of legal monitoring and explained the relevance of 
doctrinal development techniques legal monitoring as a system of ongoing monitoring, 
analysis and forecasting of the impact on the legal sphere. 

Special attention in our study deserves to scientific research of Polish scientists 
M. Nowicki, Z. Fialova «Human rights monitoring» (Warsaw, 2000) which is devoted to the 
questions of monitoring of classical human rights, understood as civil and political rights. The 
technique can, however, also use the research of social rights, environmental protection, etc. 
Legal monitoring is regarded as an effective mechanism in the public interest. The authors 
thoroughly covered such important issues as: 1) logistics legal monitoring; 2) construction of 
strategy of legal monitoring; 3) the concept of the legal monitoring; monitoring analysis of law; 
4) methods of collecting and processing information, etc. 

Scientists interest, often acting as a subject of scientific discussion in modern legal 
literature. However, even basic scientific research on this subject that are considering the 
concept, organization and legal monitoring, paying inadequate attention to the development of 
methods, criteria and indicators of efficiency of law in the implementation of this activity. The 
result remain without attention to the holistic analysis of this legal phenomenon on the theoretical 
level, and existing theoretical calculations do not form a system of scientific knowledge.  

A mechanism for evaluating the effectiveness of normative-legal regulation in practice 
remains a pressing issue that requires a science-based solutions. In addition, most studies is 
fundamental.  

This essential element of the legal monitoring, as assessment of the effectiveness of 
regulatory acts (the law), is the most problematic and not enough developed. At this stage of 
this process, answers the main question before the subject of the monitoring is: how the 
current regulatory basis allows to achieve the objectives laid the legal regulation of certain 
circle of social relations. In the absence of a mechanism for determining the effectiveness of 
normative regulations, the use of criteria and indicators for evaluating the conduct of the legal 
monitoring becomes ineffective. 

Keywords: legal monitoring, legislating, legal act, the draft law, expert analysis, 
methodology, technology. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЯМИЙ ВПЛИВ МОРАЛІ 
НА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ 

Г. Перетятко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
e-mail: galinajus@gmail.com 

Досліджено питання методології впливу моралі на правотворчість в Україні. 
Виокремлено форми та способи такого впливу, а також з’ясовано його передумови. У 
контексті дослідження детально аналізується законодавство України та міжнародні акти з 
метою з’ясування способів прямої форми впливу моралі на правотворчість. Значну увагу 
приділено прикладам та практичному застосуванню отриманих під час дослідження 
результатів. 

Ключові слова: мораль, законотворчість, законотворчий процес, проект нормативно-
правового акта, форми впливу на правотворчість, моральні категорії. 

Питання підвищення ефективності правового регулювання, його удоско-
налення та виявлення чинників, які на це вливають, завжди були актуальними та 
активно досліджуються науковцями і сьогодні. 

Як відомо, загальносоціальними передумовами ефективності права є, зокрема, 
його відповідність стану правосвідомості і моралі, рівню загальної культури, гро-
мадській думці [4, с. 100]. Саме тому науковці чималу увагу в дослідженні право-
вого регулювання приділяють питанням взаємодії права та моралі (насамперед на 
стадії правотворчості). 

Серед функцій права виділяють санкціонування наявних у суспільстві мораль-
них норм, звичаїв чи традицій [10, с. 108]. Також наголошується на тому, що 
більшість суспільних відносин регламентують не правові норми, а інші соціальні 
норми (мораль, звичаї, традиції) [9, с. 89]. Серед критеріїв оцінки законопроектів є 
ступінь відповідності закону нормам моралі [5] та зазначено, що «моральну 
застарілість» чинних законів треба враховувати під час удосконалення правового 
регулювання суспільних відносин, аби не перевантажувати правової системи і не 
ускладнювати діяльності, пов’язаної з реалізацією права [14, с. 90]. 

Це означає, що науковці ґрунтовно досліджували правотворчість, підвищення 
ефективності правового регулювання шляхом удосконалення правотворчого про-
цесу в аспекті взаємодії права і моралі, однак системного дослідження ролі моралі 
у цих процесах досі немає.  

У своєму дослідженні ми спробуємо визначити форми та способи впливу 
моралі на правотворчість в Україні, розглянемо законодавчо визначені передумови 
та деякі вияви такого впливу.  

Проаналізувавши наукові дослідження [1] у сфері впливу моралі на 
правотворчість, виокремлюємо такі його форми: 

1) пряма – можливість прямого застосування моральних; 
2) непряма – через моральні принципи правотворця. 
Пряма форма впливу моралі на законотворчість відбувається такими спосо-

бами: 1) законодавець санкціонує моральні норми шляхом закріплення у норма-
тивно-правовому акті можливості прямого застосування цих норм (у законодавстві 
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вказано, що певні відносини регулюються моральними нормами); 2) регламентація 
суспільних відносин нормами моралі через норми об’єктивного права (у юридичну 
норму включено моральні категорії). 

У цьому дослідженні ми розглянемо способи прямого впливу моралі на 
правотворчість. 

Санкціонування моральних норм шляхом закріплення у нормативно-
правовому акті можливості прямого застосування цих норм. Так, стосовно певних 
суспільних відносин не встановлено конкретно визначеної моделі поведінки 
суб’єктів права, а зазначено, що модель поведінки визначається іншим соціальним 
(неправовим) регулятором – мораллю. У законодавстві це подано за допомогою 
таких правових конструкцій: «… якщо не суперечить моральним засадам 
суспільства», «… додержуватися моральних засад суспільства», «відповідності 
моральним засадам суспільства» тощо [9]. Це стосується більшості приватних 
відносин, стосовно яких законодавство характеризується переважанням диспози-
тивних норм. Такий спосіб впливу моралі на правотворчість найбільш поширений 
у регулюванні цивільних та сімейних відносин.  

У деяких випадках законодавець моральні норми визначає як обов’язкове 
джерело регулювання певних відносин. Для прикладу, у Цивільному кодексі Укра-
їни (ч. 4 ст. 13) зазначено про необхідність дотримання особою моральних норм 
під час здійснення цивільних прав. Також не може суперечити моральним засадам 
суспільства зміст правочину, умова, визначена у заповіті, спосіб самозахисту, 
реалізація права на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної 
самобутності, а також права на вільний вибір форм та способів вияву своєї 
індивідуальності тощо. 

У Сімейному кодексі зазначено, що суб’єкти сімейних правовідносин мають 
право на самостійне визначення у певних випадках моделі поведінки, яка не 
суперечить моральним засадам суспільства. Зокрема, це стосується можливості 
врегулювати сімейні (родинні) відносини за договором, що є обов’язковим до 
виконання у разі, якщо він не суперечить, зокрема, моральним засадам суспільства. 

Як приклад впливу моралі у сфері публічного права можна навести право суду 
у вирішенні сімейного спору за заявою заінтересованої сторони врахувати 
місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони 
або одна з них, якщо вони не суперечать, зокрема, моральним засадам суспільства. 
Тобто у цьому випадку суддя для здійснення правосуддя може керуватися 
моральними засадами суспільства. 

Так, через державно-юридичне санкціонування нормам моралі у правовому 
регулюванні суспільних відносин відводиться окреме місце. Законодавець, 
врегульовуючи певні суспільні відносини, зважаючи на їхній характер, надає 
нормам моралі обов’язкової сили. Такий підхід до визначення способу врегу-
лювання відносин дає змогу уникнути протиріч між правом і мораллю, що 
підвищує його ефективність та забезпечує праву актуальність із плином часу. 
Окрім того, така урегульованість відносин приватного характеру забезпечує адек-
ватність правового врегулювання відносин у суспільстві. 

Регламентація суспільних відносин нормами моралі через норми об’єктивного 
права. З’ясування другого із вищеназваних способів прямого впливу моралі на 
правотворчість видається доцільним через дослідження використання моральних 
категорій у процесі розроблення проектів нормативно-правих актів. 

Як відомо, низка оціночних понять, закріплених у чинному законодавстві, є 
суто моральний зміст – це так звані морально-оціночні поняття. Доречність їхнього 
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використання у нормативно-правових актах є неоднозначною. З одного боку, це 
сприяє узгодженню правових і моральних норм, підтримує актуальність правових 
норм із плином часу. Так, за допомогою морально-оціночних понять законодавець 
регламентує елементи складу правопорушення, злочину, а саме формулює ознаки 
як з об’єктивного, так і суб’єктивного погляду [7]. З іншого боку, це може спри-
чинити ризики виникнення суб’єктивізму, свавілля та упередженості суб’єктів 
правозастосування та правореалізації. Через те важко погодитись з деякими 
науковцями, що шляхом законодавчого закріплення таких категорій, як «добросо-
вісність», «добрі нрави», «розумність», справедливість», «гуманність» обмежу-
ється свавілля уповноважених осіб [12].  

На нашу думку, використання у правотворчості моральних категорій за умови 
дотримання передумов їхнього закріплення у нормативно-правових актах [9] є 
виправданим і доцільним.  

Однак постає питання, які саме поняття вважати морально-оціночними. Мож-
на взяти за основу дефініцію суспільної моралі, що міститься у ст. 1 Закону 
України «Про захист суспільної моралі»: суспільна мораль – система етичних 
норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних 
духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський 
обов’язок, совість, справедливість. 

Як випливає з досліджень деякими науковцями питань моралі, наведені у 
вищезазначеній дефініції моральні категорії можна доповнити такими морально-
оціночними поняттями, як щастя, доброзичливість [12], безчестя, несправед-
ливість, толерантність [11], добросовісність, гуманність [1113]. Юристи-практики 
стосовно застосування оціночних правових норм слушно зазначають, що такі 
ознаки, як «цинічний», «непристойний», «антиетичний» (у контексті визначення 
порнографії) мають оціночний характер і допускають різне тлумачення, залежно 
від моральних критеріїв суб’єкта правозастосування [8]. З урахуванням цього, 
вважаємо, що «негідні інстинкти» [2], додатково до названих категорій, теж можна 
зарахувати до таких понять. З метою комплексного дослідження доцільно, на наш 
погляд, виявити у законодавстві усі названі моральні категорії. Окрім того, 
використання самого поняття «мораль» теж свідчить про вплив моралі на 
законотворчість. 

Конституція, кодекси та закони України як «носії» моральних категорій. 
Конституція України. У Конституції України поняття «гідність» найпоши-

реніше порівняно з іншими моральними категоріями. Окрім цього, в Основному 
Законі України наявні й такі поняття, як «моральність», «недобросовісність», 
«честь», «совість». Попри те, що «справедливість» важливий і невід’ємний прин-
цип діяльності правової держави, у Конституції України названа моральна катего-
рія є лише засадою бюджетної системи України.  

В Основному Законі України (ст. 35) моральність виступає як підстава 
обмеження лише права на свободу світогляду і віросповідання. Для прикладу, у 
Конституції Російської Федерації (ст. 55) «нравственность» згадується як підстава 
обмеження усіх прав і свобод.  

Міжнародні акти. Згідно з Конституцією України чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. Для дослідження і порівняння з національ-
ними нормативно-правовими актами оберемо найважливіші для України та 
міжнародної спільноти такі ратифіковані Верховною Радою України правові акти: 
Загальну декларацію прав людини (1948), Міжнародний пакт про економічні, 
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соціальні і культурні права (1966), Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права (1966), Європейську соціальну хартію (1996), Конвенцію про за-
хист прав людини і основоположних свобод (1950). 

Досліджувані міжнародні правові акти закріплюють основні права людини з 
притаманними кожному із них особливостями. Зважаючи на це, закономірно, що 
вплив моралі на ці акти у деяких виявах однаковий. Так, спільним для названих 
вище міжнародних актів є те, що у їхній преамбулі гідність людини (окрім 
Конвенції й Хартії) та справедливість (окрім Хартії) є основою й обґрунтувано 
проголошення закріплених у них прав людини.  

Окрім зазначеного, досліджувані міжнародні акти закріплюють низку прав, що 
відображають вплив моралі на їхнє формування, зокрема:  

– право на справедливий розгляд справи судом (передбачено Декларацією, 
Конвенцією та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права); 

– право на свободу совісті (передбачено Декларацією, Конвенцією та Між-
народним пактом про громадянські та політичні права); 

– право на справедливі умови праці, включаючи, зокрема, справедливу заро-
бітну плату (передбачено Декларацією, Конвенцією, Міжнародним пактом про 
економічні, соціальні і культурні права та Хартією). 

Стосовно спільних для досліджуваних міжнародних актів обмежень, то ними 
передбачається, що ніхто не повинен зазнавати такого, що принижує його гідність, 
поводження і покарання.  

Кодекси України. Найпоширенішими моральними категоріями у кодексах є 
«добросовісність» («недобросовісність») – близько 36 % від загальної кількості 
моральних категорій. Майже в однаковій кількості разів у кодексах використано 
такі моральні категорії, як «мораль» («моральність», «аморальність»), «честь», 
«гідність», «справедливість» («несправедливість») – 20–22 %. На категорії «со-
вість», «гуманність», «непристойний» припадає загалом менше 2 %; «толеран-
тність», «цинічний», «антиетичний», «негідні інстинкти», «безчестя» не викорис-
тано у жодному кодексі. 

Окремо зазначимо, що Кримінальний процесуальний кодекс України від 
13.04.2012 р. порівняно з Кримінально-процесуальним кодексом України від 
28.12.1960 р. є значно, так би мовити, «моральнішим» у частині використання у пер-
шому Кодексі таких категорій, як «честь», «гідність», «совість», «непристойний» (дві 
останні категорії з усіх кодексів України вживаються лише у цьому), а також у сім 
разів більше, ніж у попередньому Кодексі, використано категорію «справедливість». 

Закони України. Стосовно законів України зазначимо, що у них, на відміну від 
кодексів, домінують інші моральні категорії.  

Проаналізувавши прийняті (станом на 06.02.2012) Верховною Радою України 
закони на предмет наявності у них моральних категорій, зазначимо, що останні є у 
122 законах України (що становить близько 2,7 % прийнятих Верховною Радою 
України законів протягом 1992-2012 рр.).  

Найпоширеніші моральні категорії у законах - це «мораль» («моральність», 
«аморальність») та «честь і гідність» (відповідно, 41 та 23 % від усієї кількості 
вжитих у законах моральних категорій). Менш поширеною у законах є «справед-
ливість» (близько 15 %). Поняття «совість» трапляється майже у 5% випадків 
вживання у законах моральних категорій, а поняття «добро» («добросовісність»), 
«гуманність» та «толерантність» - загалом менше 1 %. 

Зазначимо також, що моральні категорії «цинічний», «антиетичний», «негідні 
інстинкти» наявні лише у Законі України «Про захист суспільної моралі». 
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Поняття «щастя» також не використано у законах України. Хоча Кодекс про 
шлюб та сім’ю Української РСР містив положення щодо «забезпечення щасливого 
дитинства кожній дитині», яке Законом України «Про внесення змін і доповнень до 
Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР (23 червня 1992 р. № 2488-XII) із 
цього Кодексу виключено. До прикладу, Декларація Незалежності США 1776 р. 
передбачає невід’ємне право на прагнення до щастя [3]. 

Найчастіше моральні категорії вживаються у законах, прийнятих у 1992-1993 
роках, найрідше – у 2006 р. та 2009 р. Не прийнято жодного такого закону у 
2007-2008 рр. Верховна Рада України VІ скликання (з 2007 р. до 2012 р.) найбільше 
законів із моральними категоріями прийняла у 2011 р. (9 од.) (у 2010 р. – 6 од., у 
2009 р. – 1 од.). 

Найбільш «моральними» за кількістю різновидів вжитих у законі моральних 
категорій (окрім Закону України «Про захист суспільної моралі») є Закони України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про охорону дитинства» та 
«Про охорону прав на сорти рослин». 

Відповідно до результатів проведеного нами дослідження, більшість норма-
тивно-правових актів, які містять моральні норми, належать до сфери публічного 
права. Однак такий результат дослідження пов’язаний із тим, що публічне право за 
своєю суттю більшою мірою потребує здійснення нормативно-правового регламен-
тування відносин саме такими актами, ніж приватне.  

Зазначимо, що попри наведене, кількість суб’єктів і суспільних відносин, на які 
поширюється дія актів приватного права із використанням моралі, є більшою. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, сфера дії публічного права за колом суб’єктів вужча, 
ніж приватного. По-друге, моральні норми у приватному праві мають значно ширшу 
дію, ніж у публічному, через їхній загальний характер. У публічному праві більшість 
норм, що містять моральні категорії, мають вузьку сферу застосування.  

Наприклад, повага до людської гідності є однією із загальних засад кримінального 
провадження; засуджені мають право, зокрема, на гуманне ставлення до себе і на пова-
гу гідності тощо. У приватному праві норми, що містять моральні категорії, мають 
значно ширшу дію, а у деяких випадках – загальну. У разі здійснення цивільних прав 
особа повинна додержуватися моральних засад суспільства; зміст правочину не може 
суперечити, зокрема, моральним засадам суспільства [17] тощо.  

Найпоширенішими моральними категоріями у досліджуваних міжнародно-
правових актах є – «мораль» («моральність»), «справедливість», «гідність». У 
Загальній декларації прав людини додатково вживається поняття «совість». 
Зазначимо, що такі здобутки демократії, як «гуманність» використано лише у 
Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, а «добра» («добросовіс-
ності»), «толерантності» - немає у жодному з названих правових актів. 

У всіх досліджуваних міжнародно-правових актах моральні категорії вжи-
ваються більш-менш однакову кількість разів. Однак у найдавнішому за прийнят-
тям актів – Загальній декларації прав людини 1950 р. – моральних категорій 
найбільше, а у найновішому – Європейській соціальній хартії 1996 р. – найменше. 
На нашу думку, це є закономірним, оскільки Європейська соціальна хартія охоп-
лює лише права людини у соціальній сфері, а Загальна декларація прав людини – 
усі права. 

Порівнявши результати дослідження законів та Кодексів України з результа-
тами дослідження міжнародних актів, зазначимо таке. 

Права людини, передбачені міжнародними актами, більшою мірою «насичені» 
мораллю, аніж ті, що передбачені актами України. Окрім цього, перелік прав 
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людини, які визнають міжнародні спільноти і містять моральні категорії, є біль-
шим. Заслуговує на у вагу і той факт, що мораль є підставою обмеження реалізації 
значно більшого кола «міжнародних» прав, ніж тих, що передбачені законами та 
кодексами України. 

Зважаючи на те, що згідно з Конституцією України міжнародні договори є 
частиною законодавства України, видається, що зазначене вище не повинно 
викликати проблем у правозастосуванні та правореалізації. Однак міжнародні акти 
мають декларативний характер і реалізація передбачених ними прав людини 
потребує відповідного правового забезпечення, яке є не таким «моральним». 

Із результатів нашого дослідження випливає, що вияв моралі у законодавстві 
України є закономірним та неминучим. У більшості випадків вияви моралі у законах 
та кодексах, які прийняті нещодавно, пов’язані із впровадженням європейських 
стандартів у правове регулювання України. Наприклад, саме це є однією з причин 
«моралізації» чинного Кримінального процесуального кодексу України. 

Також чинниками впливу на вживаність у законодавстві моральних категорій є 
«змістовність» діяльності законодавчого органу – Верховної Ради України, а також 
соціальні та політичні процеси у державі, які на це впливають, зокрема, політичні 
кризи (наприклад, політична криза 2007–2008 рр.). Також такі результати аналізу 
пов’язані зі здобуттям Україною у 1991 р. незалежності, що пояснює значний відсоток 
законів, у яких використовуються моральні категорії, прийнятих у 1992–1993 рр. 

У багатьох випадках роль моральних норм у регулюванні суспільних відносин 
доцільно посилити, зокрема, у частині встановлення засад, на підставі яких 
здійснюється правове регулювання тих чи тих відносин. Наприклад, у Кодексі 
адміністративного судочинства України серед принципів адміністративного судо-
чинства зазначені законність та верховенство права, однак не згадані спра-
ведливість і гуманність. У Цивільно-процесуальному кодексі України про справед-
ливість та гуманність як про принципи правового регулювання цивільно-проце-
суальних правовідносин теж не йдеться. 

З огляду на викладене видається, що адекватний вплив моралі на 
правотворчість в Україні можливо забезпечити шляхом запровадження у право-
творчий процес експертизи проекту нормативно-правового акта стосовно його 
відповідності моральним засадам суспільства.  

Російські науковці обґрунтовано зазначають, що моральний вимір потрібно 
застосовувати до усіх елементів юридичної системи суспільства і як засіб цього – 
проведення спеціальної експертизи законів на предмет того, щоб вони не 
погіршували моральної ситуації в країні [13]. Зважаючи на те, що в Україні зако-
нотворчий процес є досить складним і вже передбачає експертизи, вважаємо 
доцільним проводити таку експертизу в межах тих, які вже відбуваються (або як 
варіант – зазначати про це окремим пунктом у пояснювальній записці до проекту). 
Доцільно, щоб таку експертизу здійснював розробник цього проекту із залученням 
представників громадськості.  

Така експертиза сприятиме гуманізації законодавства України, його 
демократизації та підвищить ефективність правозастосування (у разі збігу 
правових та моральних норм). 

Подальшими напрямами дослідження вбачаємо розроблення пропозицій щодо 
змін і доповнень законодавства, яке регламентує правотворчий процес в Україні, з 
метою запровадження експертизи проекту нормативно-правового акта стосовно 
його відповідності моральним засадам суспільства. 
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OF MORALITY ON LEGISLATION IN UKRAINE 
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The issue of raising the efficiency of legislative regulation, its improvement and detection 
of factors influencing it, has always been relevant and is actively studied by scientists today. 

In this article the issue of methodology of influence of moral on legislation of Ukraine was 
studied. The forms of such influence were pointed out and also its preconditions and methods. 
In particular the direct form of moral influence on legislation has been found to be carried out 
in these ways: 1) the legislator sanctions moral norms by stating in a legal act the possibilities 
of direct application of these norms (it is directly stated in legislation that some relations are 
regulated by moral norms); 2) The regulation of social relations with moral norms through 
norms of objective law (moral categories are included in the legislative norm). 

In the context of the study the legislation of Ukraine is thoroughly analysed with the goal 
of finding the ways and preconditions of the indirect influence of moral on legislation. Special 
attentions is paid to examples and practical uses of results obtain while studying results. 

Keywords: moral, legislation, legislative process, the project of legal act, forms of 
influence on law-making, moral category. 
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ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 
І. Погрібний 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
пр-т 50-річчя СРСР, 27, м.Харків, Україна 

Розкрито природу прогностичної функції правової політики, визначено основні методи 
її реалізації. Охарактеризовано стан і перспективи розвитку юридичного прогнозування в 
Україні. 

Ключові слова: правова політика, прогноз, прогностична функція, юридична 
технологія, методи прогнозування. 

Упродовж останніх двох з половиною десятиліть правова система України 
перебуває у стані перманентних реформ. Досить часто ці реформи набувають 
вигляду спонтанного і хаотичного процесу, оскільки здійснюються безсистемно, 
методом спроб й помилок, без кваліфікованої оцінки можливих наслідків тих чи 
тих рішень. Результатом цього є критичне збільшення різноманітних проблем не 
лише правового, але й політичного, економічного, соціального характеру. За таких 
умов зростає необхідність впровадження науково обґрунтованої, цілеспрямованої, 
послідовної та узгодженої правової політики, яка становить комплекс стратегічних 
ідей, завдань, програм, пріоритетів, тактичних методів, засобів і способів 
вдосконалення механізму правового регулювання, спрямованих на реальне 
гарантування прав і свобод людини й громадянина, зміцнення дисципліни, 
законності та правопорядку, формування правової державності й високого рівня 
правової культури населення. 

Питання правової політики перебувають у полі зору багатьох українських та 
зарубіжних науковців. У працях С. С. Алексєєва, К. Ю. Голуба, А. П. Мазуренка, 
А. В. Малька, М. І. Матузова, В. А. Рудковського, В. В. Трофімова, К. В. Шундіко-
ва, І. В. Яков’юка досліджено питання природи правової політики, її співвідношен-
ня з іншими видами державної політики, чинники, що впливають на її здійснення, 
розкрито принципи, методи, засоби її реалізації. Важливе теоретичне і практичне 
значення має також питання функцій правової політики. У юридичній науці 
виділяють такі функції правової політики: функцію підвищення ефективності 
права, регулятивну, прогностичну, оцінну, культурно-виховну, стимулювальну та 
ін. Кожна з них має незаперечне значення, але, на нашу думку, в сучасних умовах 
особливої уваги потребує прогностична функція правової політики. В. В. Трофімов 
правильно вказує на те, що правова політика – це цілеспрямована діяльність 
держави зі створення апробованих правових рішень, які з максимальною точністю 
прогнозують правові наслідки. Ці правові рішення мають бути новими, можливо, 
неординарними, але обов’язково науково обґрунтованими. Також потрібно, щоб ці 
рішення були соціально адекватними (виконували функцію «відображення») і 
водночас містили в собі ефект «випереджального відображення» [12, с. 101]. 
Попри безперечну важливість прогнозного супроводження правової політики, його 
системного наукового дослідження сьогодні немає. 

Мета статті - розкриття природи прогностичної функції правової політики, 
визначення основних методів її реалізації, характеристика її стану та перспектив 
розвитку в Україні. 
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Поняття «прогноз» (від грецьк. πρóγνϖσιζ) буквально означає передзнання, 
передбачення. Однак у науковому сенсі прогноз є не просто передбаченням, 
пророкуванням майбутнього. Під науковим прогнозом розуміють висловлювання у 
вигляді ймовірнісного твердження певного ступеня достовірності щодо невідомих 
або невстановлених фактів на підставі вивчення та узагальнення досвіду минулого 
та інтуїції про розвиток систем у майбутньому [10, с. 45]. Прогнози становлять 
певну вірогідну модель, за допомогою якої можна передбачити наслідки і вжити 
заходів, спрямованих на досягнення соціального результату. В сучасних умовах 
прогнозування означає систематичне дослідження перспектив розвитку того чи 
того явища або процесу із використанням новітніх наукових засобів, достовірність 
яких забезпечується вибором правильних методів прогнозування і надійною 
вихідною інформацією [7, с. 180]. У політичному плані прогнозування становить 
процедуру продукування фактографічної інформації стосовно майбутніх станів 
суспільства на основі попередньої інформації щодо проблем державної політики 
[6, с. 229]. Воно є одним з виявів стратегічного мислення, спрямованого на 
конструювання науково обґрунтованого, бажаного стану державно-правової сфери 
буття. Значення наукового прогнозу зростає в умовах становлення інформаційного 
суспільства, коли формується «єдиний прогностично-евристичний базис аналізу та 
програмування майбутнього розвитку людства» [6, с. 91]. 

Функція прогнозування за своєю природою досить близька до функції 
планування. Принципова різниця між ними полягає в тому, що планування – це 
перелік конкретних напрямів діяльності, а прогнозування передбачає встановлення 
кінцевого результату, що має настати у разі виконання чи невиконання пунктів 
плану, та здійснюється на основі аналізу значного обсягу інформації, з 
урахуванням геополітичної ситуації, рівня економічного розвитку, інших 
об’єктивних та суб’єктивних чинників. Разом з тим між функціями прогнозування 
та планування існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність, оскільки остання 
неможлива без науково обґрунтованого моделювання запланованих дій та 
аналітичних висновків щодо доцільності їхнього проведення [2, с. 266]. 

Правова політика, як один з найважливіших напрямів державної політики, 
потребує постійних експертних оцінок соціальних, фінансово-економічних, 
правових, зовнішньополітичних, кримінологічних та інших наслідків тих рішень, 
які приймають у галузі правотворчості, правозастосування, правоохоронної 
діяльності. Своєчасний науковий прогноз дає змогу виявити сфери суспільних 
відносин, що потребують вдосконалення правового регулювання, негайної 
модернізації та поетапного реформування, науково обґрунтувати необхідність 
інституційних і галузевих змін, доцільність чи недоцільність взаємного 
запозичення галузями права форм і методів регулювання суміжних, споріднених 
суспільних відносин. Прогноз дає змогу оцінити інноваційний потенціал проектів 
нормативно-правових актів, осмислити можливі перешкоди на шляху їхньої 
реалізації, розробити механізми адаптації законодавства до закономірних потреб 
соціального розвитку. 

Рух України в напрямі євроінтеграції вимагає приведення її правової системи у 
відповідність європейським стандартам і принципам, серед яких чільне місце 
посідають концептуальні засади «належного врядування». Концепція «належного 
врядування» містить, зокрема, вимогу стратегічного бачення (strategic vision), 
згідно з якою політичні лідери та громадськість повинні мати довготермінову 
перспективу щодо розвитку держави і суспільства [13]. Це також актуалізує 
прогнозну складову правової політики України, і в цьому напрямі є вже деякі 
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зрушення. Згідно із Законом «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», державне прогнозування 
економічного і соціального розвитку – це науково обґрунтоване передбачення 
напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки або окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в 
майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів 
економічного та соціального розвитку. Прогноз економічного і соціального 
розвитку є засобом обґрунтування вибору тієї чи тієї стратегії та прийняття кон-
кретних рішень державними органами, органами місцевого самоврядування щодо 
регулювання соціально-економічних процесів [5]. 

Звісно, наукові прогнози не обмежуються соціально-економічною сферою, вони 
мають велике значення для розвитку будь-якої галузі права. Яскравим прикладом 
реалізації прогностичної функції є розробка у 2000 р. Концепції реформи 
адміністративного права. У самій Концепції було наголошено, що вона змістовно 
складається з узгодженої сукупності теоретичних і практичних ідей, висновків, 
положень і пропозицій, які мають внести необхідні уточнення, доповнення та зміни 
як у доктринальну складову, так і в нормативну систему адміністративного права 
України. По суті, це був прогноз про те, яке місце мусить займати адміністративне 
право в системі права України в умовах динамічного розвитку громадянського 
суспільства, формування прогресивного соціально-економічного укладу та демо-
кратичної правової держави. І хоча вказана Концепція на офіційному рівні не була 
підтримана, деякі її положення заслуговують на увагу. Зокрема, у Концепції було 
наголошено на тому, що традиційно галузь адміністративного права пов’язують з 
державним управлінням, владним впливом держави на різноманітні суспільні 
процеси. Водночас було зроблено прогноз про те, що найближчим часом у 
відображенні соціального значення адміністративного права буде перенесено акцент 
з його «управлінської» функції на «правозабезпечувальну» та «правозахисну», які 
пов’язані із забезпеченням реалізації прав і свобод людини та захистом їх у разі 
порушення. І справді, у сучасній науковій літературі все частіше предмет 
адміністративного права стали визначати як сукупність управлінських, право-
забезпечувальних та правозахисних відносин. Що стосується інших, більш конкре-
тизованих прогнозів, то не усі з них підтвердилися. Так, у Концепції було зроблено 
прогноз щодо кодифікації адміністративного законодавства, внаслідок якої мали 
з’явитися Адміністративний кодекс України, Кодекс основних правил поведінки 
державного службовця в Україні, Адміністративний процесуальний кодекс України, 
Кодекс України про адміністративні проступки, Кодекс загальних адміністративних 
процедур в Україні, Кодекс державної служби в Україні. Сьогодні можна конста-
тувати, що за останні чотирнадцять років було прийнято лише Кодекс адміні-
стративного судочинства України [9, с. 137–138]. Це свідчить про необхідність 
вдосконалення теоретичних і практичних засад наукового прогнозування як 
важливого напряму правової політики України. 

Складний характер прогностичної діяльності у сфері права дає підстави 
говорити про її технологічний характер. Так, А. С. Гатілова вказує, що правове 
прогнозування - це різновид юридичної технології. Технологія правового прогно-
зування є системним утворенням, структурні елементи якого перебувають у різно-
варіантному функціональному взаємозв’язку. Основними елементами технології 
правового прогнозування є: 1) «стратегічний компонент», зміст якого складають 
мета, завдання, принципи правового прогнозування та плани його проведення; 
2) інституційна складова, під якою розуміють суб’єктів цієї діяльності; 3) дії та 
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операції суб’єктів правового прогнозування, за допомогою здійснення яких стає 
можливим досягнення і вирішення його мети і завдань; 4) засоби, прийоми і способи 
здійснення згаданих дій та операцій; 5) правила застосування відповідних засобів, 
прийомів і способів; 6) методи пізнання об’єктів прогнозування [4, с. 31, 36]. 

Вважаємо, що базовим методом правового прогнозування є історичний. 
Передумовами науково обґрунтованого прогнозу є «потік об’єктивної історичної 
реальності, що несе через історичне нинішнє залишки минулого і зародки майбутнього 
у вигляді історичних закономірностей» [8, с. 214]. Ще на початку ХХ ст. Є. В. Тарлє, 
відзначаючи публіцистичність і наукову некоректність більшості прогнозів, бачив 
причину цього не стільки в недосконалості методології, скільки в недостатньо 
широкому охопленні історичного матеріалу. Вузькість емпіричної бази прогнозів не 
дає змоги, на думку автора, врахувати всього різноманіття чинників, що можуть 
змінити логіку подій; отже, ймовірність реалізації передбачення значно знижується. 
Науковець був переконаний у тому, що підвищити ефективність передбачення, надати 
йому характер науковості можна шляхом екстенсивного збільшення історичного 
знання. Такий шлях зумовлений специфікою першооснови будь-якого передбачення, 
якою є причиновість і повторюваність [11, с. 123–151]. 

Серед інших методів правового прогнозування потрібно звернути увагу на такі: 
– фактографічний метод, для якого характерне базування на фактично 

наявному матеріалі про об’єкт прогнозування. Інформацію, необхідну для 
прогнозування наслідків правових рішень, можна отримати з відповідей на запити, 
що скеровують у державні органи (організації), які здійснюють правове регулю-
вання певної сфери суспільних відносин або застосовують на практиці положенння 
того чи того акта; із матеріалів судової, прокурорської та іншої правозастосовної 
практики в тій галузі, в якій здійснюється прогнозування наслідків; із наукових 
публікацій з питань прогнозування наслідків, матеріалів науково-практичних 
семінарів, конференцій та нарад; публікацій у засобах масової інформації; 
соціологічних досліджень тощо. Практичне значення застосування фактографічних 
методів у діяльності із правового прогнозування полягає у виявленні «больових 
точок» і позитивних практик правового регулювання, які надалі можуть слугувати 
вихідним матеріалом для підготовки прогнозних сценаріїв, а також 
використовуватися під час визначення можливих шляхів подолання проблемних 
ситуацій і закріплення позитивних практик. 

– статистичний метод, тобто сукупність прийомів обробки кількісної 
інформації про об’єкт прогнозування за принципом виявлення математичних 
закономірностей розвитку і взаємозв’язків характеристик об’єкта з метою 
отримання прогнозних моделей. 

– метод математичного моделювання, основою якого є статистичний матеріал, 
що відображає кількісний аспект досліджуваних явищ і процесів. Щоправда, за 
сучасного рівня знань не можна побудувати універсальної математичної моделі, 
що описує розвиток соціальної системи в усьому її різноманітті. Йдеться лише про 
моделі, що описують окремі тенденції розвитку об’єкта в ідеалізованих умовах. До 
того ж математичні моделі соціальних процесів можуть претендувати лише на те, 
щоб підвищити якоюсь мірою рівень розуміння досліджуваного явища [1, с. 16]. 

– метод екстраполяції, який полягає в поширенні висновків, отриманих під час 
вивчення минулого та поточного стану досліджуваного об’єкта (у конкретних часових 
і просторових межах), на його майбутній стан. Застосування екстраполяції за умови 
правового прогнозування дає можливість визначити основний напрям розвитку об’єк-
та прогнозування, що має стрижневе значення для побудови прогнозного сценарію. 
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– порівняльно-правовий метод, який рекомендують використовувати для 
визначення динаміки регулювання суспільних відносин на національному рівні з 
урахуванням відповідних практик зарубіжних держав тоді, коли предмет прогно-
зування має там розвинуте правове регулювання. 

– метод експертних оцінок, який передбачає залучення провідних спеціалістів 
у певний галузі до вирішення питань, що виникають на стадії складання прогнозу 
та під час оцінки результатів прогнозування, аналізу проектів нормативно-право-
вих актів тощо [4, с. 35–36]. 

Прогнозування у сфері правової політики має спиратися на моніторинг чинних 
правових норм. Поняття «моніторинг» означає постійне спостереження за яким-
небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. Його 
широко використовують у різних сферах науково-практичної діяльності [3, с. 30]. 
Моніторинг у праві є безперервною діагностикою стану нормативно-правового 
регулювання певних сфер суспільних відносин з метою встановлення його ефек-
тивності, виявлення прогалин, колізій та інших недоліків законодавства. Ці недо-
ліки дають змогу сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо їхнього усунення, 
вони створюють відповідне підґрунтя для наукового прогнозу. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що правова політика загалом є пріоритетною 
сферою державної діяльності, що полягає у визначенні стратегії і тактики право-
вого розвитку суспільства, формулюванні основних принципів регулювання 
суспільних відносин, окресленні напрямів реформування галузей та інститутів 
права. В умовах постійного зростання динамізму суспільних відносин особливого 
значення набуває прогностичне супроводження програм і заходів правової політи-
ки. Правове прогнозування дає змогу на підставі дослідження динаміки правової 
сфери, реалізації положень чинного законодавства, тенденцій діяльності держав-
них і суспільних інститутів, закономірностей розвитку правомірної і протиправної 
поведінки громадян, індивідуальної, групової та суспільної правосвідомості надати 
науково обґрунтовані висновки стосовно можливих варіантів розвитку правової 
ситуації, позитивних і негативних наслідків реалізації запланованих заходів, 
впровадження відповідних нормативів і стандартів. Сформульовані в ході розробки 
прогнозної моделі розвитку об’єкта дослідження пропозиції створюють переду-
мови для своєчасного коригування механізму правового регулювання, оптимізації 
правотворчості і правозастосування, випереджувального розвитку законодавства. 
Все це зумовлює потребу подальшого вдосконалення технології правового прогно-
зування в цілому та її окремих складових. 
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Due to the chaos of legal reforms in Ukraine, the necessity of implementing science-
based, purposeful, consistent and coordinated legal policy is growing. 

The article deals with the nature of the prediction function of legal policy, the main methods of 
its implementation and the characteristic of its state and prospects of its development in Ukraine. 

Legal policy as one of the most important tendencies of public policy requires regular expert 
assessments of social, financial and economic, legal, foreign policy, criminological and other 
consequences of the decisions taken in the field of law-making, law enforcement and police activity. 

Prediction allows evaluating the innovation potential of normative acts, reflecting the 
possible barriers to their implementation and developing mechanisms for adapting legislation 
to the needs of regular social development. 

It is noted that the historical method is the basic method of legal prediction. There are 
such methods of legal prediction as: factual, statistical method, mathematical modeling and 
extrapolation method, comparative legal method, expert evaluations. 
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Prediction in legal policy should be based on monitoring of existing legal norms. 
Monitoring in law is a continuous diagnostics of legal regulation of certain spheres of social 
relations in order to establish its effectiveness, to determine gaps, collisions and other 
shortcomings of the legislation. These deficiencies prove possible to formulate proposals for 
eliminating errors. They create an appropriate basis for scientific prediction. 

According to study of dynamics of the legal sphere, implementation of the current 
legislation, tendencies of state and public institutions, natural development of lawful and 
unlawful behavior of citizens, individual, group and public awareness of justice, legal prediction 
provides scientific conclusions of possible options for the development of the legal situation, 
positive and negative effects of the planned measures, implementation of relevant norms and 
standards. 

Keywords: legal policy, prognosis, forecasting function, legal technology, forecasting 
methods. 
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У статті проаналізовано юридичну природу судового регламенту, встановлено його 
якісні властивості та розроблено його технологічні процедури. 

Ключові слова: нормативно-правовий акт, регламент, правотворчість, правотворча 
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У сучасних умовах правового розвитку України актуальними залишаються 
завдання щодо підвищення якості правового регулювання. Якість правового 
регулювання залежить насамперед від дотримання технологічних правил у процесі 
підготовки та прийняття тих чи інших юридичних актів. Одними з різновидів таких 
актів є судові регламенти, юридична природа яких малодосліджена. 

Метою цієї статті є виявлення юридичної природи судового регламенту і на її 
підставі встановлення технологічних особливостей його підготовки, прийняття та 
оприлюднення. 

Деякі аспекти судових регламентів у юридичній літературі висвітлено у 
працях О. М. Верещагіна, А. К. Вершиніної, Б. В. Малишева, Є. В. Сем’янова та ін.  

Так, Б. В. Малишев зазначає, що актами судової правотворчості за способом 
виникнення юридичної норми, яка в них міститься, є і нормативно-правові акти 
судової влади, зокрема затверджені вищими судовими органами процесуальні 
правила розгляду справи. Такі акти містять норми права, які є не результатом 
вирішення конкретної справи, а наслідком цілеспрямованої правотворчої 
діяльності вищих судових органів [4, с. 129]. 

Є. В. Сем’янов стверджує, що судова правотворчість залежно від форми та 
змісту актів, що приймаються судовими органами, виявляється у прийнятті судами 
нормативно-правових актів, що забезпечують їхнє функціонування та взаємодію з 
іншими органами (наприклад, різного виду регламенти) [8, с. 163, 176]. 

Треба згадати і спеціальне монографічне дослідження К. С. Вершиніної [1], у 
якому вона розглядала регламент як загальноправовий феномен, а регламенти судових 
органів як такі, що прийняті в порядку реалізації ними правотворчих повноважень. 

Однак, незважаючи на те, що про функціонування судових регламентів як про 
особливі результати судової правотворчості згадують лише деякі автори, вивчення 
судової практики відповідних судових органів підтверджує правотворчу природу 
судового регламенту. 

Наприклад, Міжнародний суд ООН, Суд Європейського Союзу, Європейський 
суд з прав людини, більшість вищих судів загальної та конституційної юрисдикції, 
а також їхні структурні підрозділи функціонують на підставі прийнятих ними 
регламентів. 

Так, Європейський суд з прав людини прийняв у 2006 р. регламент, який 
містить нормативні приписи про організацію та роботу суду (Розділ І), а також 
процес у ньому (Розділ ІІ) [5]. Крім того, згідно зі ст. 148 Федерального 
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конституційного закону Австрії, детальніші положення про організацію та 
провадження Конституційного суду регулюються регламентом, що приймається на 
підставі федерального закону Конституційним судом [10], а згідно зі ст. 127 
Конституції Хорватії «внутрішня організація Конституційного Суду Республіки 
Хорватії регулюється його регламентом» [3]. В Україні прикладами судових 
нормативно-правових актів можуть бути регламент Конституційного Суду України 
[6], регламент Пленуму Верховного Суду України, положення про науково-
консультативні ради при вищих судових інстанціях та ін. [7] 

Аналіз судового регламену дає змогу виокремити такі його ознаки: 1) є актом 
правотворчості; 2) приймається спеціально уповноваженими судовими органами; 
3) містить правила внутрішньої організації та процедури діяльності цих судових 
органів; 4) ці правила мають піднормативний (підзаконний) характер та приймаються 
на виконання відповідно до нормативних документів, що визначають правовий статус 
судових органів; 5) поширює свою дію насамперед на відповідні судові органи. 

Зазначимо також, що судовий регламент, як і будь-який правотворчий акт, 
приймається спеціально уповноваженими судовими органами. 

Ця властивість судового регламенту підтверджується, зокрема, у регламентах 
Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини, Суду Європейського 
Союзу, Конституційного Суду Хорватії, Верховного Суду Об’єднаного королівства 
Великобританії та Північної Ірландії та ін. 

Наприклад, у преамбулі регламенту Міжнародного суду ООН зазначено, що 
він прийняв його, виконуючи статтю 30 Статуту Міжнародного суду ООН [9]. А 
згідно з цією статтею Суд уповноважується на створення регламенту, що повинен 
визначати порядок виконання ним своїх функцій і, зокрема, на встановлення 
правил судочинства [9]. 

Як випливає із преамбули регламенту Європейського суду з прав людини, він 
був прийнятий на виконання Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод 1950 [5], яка у п. d) ст. 25 уповноважує Суд на прийняття 
на пленарному засіданні регламенту [5].  

Згідно з преамбулою регламенту Конституційного Суду Республіки Хорватії 
він прийняв його відповідно до ч. 3 ст. 131 Конституції Республіки Хорватія, яка 
уповноважує Конституційний Суд врегулювати регламентом внутрішні питання 
його організації [3]. 

Водночас, як зазначено у регламенті Верховного Суду Великобританії, він 
прийнятий на виконання повноваження, передбаченого розділом 45 Конституційного 
акту про реформу 2005 р. Згідно з пунктом 1 розділу 45 президент Верховного Суду 
уповноважується прийняти правила (що іменуються як регламент Верховного Суду), 
які регулюватимуть діяльність та процедуру, що повинна дотримуватись у суді.  

Іншою характерною ознакою судового регламенту є наявність у ньому 
нормативно-правових приписів, що встановлюють організацію внутрішньої 
діяльності судового органу та порядок реалізації його повноважень. Такі 
нормативно-правові приписи приймаються на виконання відповідно до приписів 
нормативних документів, що визначають їхній правовий статус, тобто володіють 
піднормативним характером. 

Ці ознаки судових регламентів випливають, зокрема, із регламентів Між-
народного суду ООН, Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду 
України. 

Так, приписи регламенту Міжнародного суду ООН передбачають організацію 
його внутрішньої діяльності, визначають процедури реалізації повноважень. 
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Аналіз змісту регламенту Міжнародного суду ООН на предмет його 
піднормативності Статуту Міжнародного суду ООН дає змогу констатувати, що у 
44 із 109 його статей наявні 63 посилання на те, що ті чи інші правила 
приймаються відповідно до Статуту Міжнародного суду ООН. 

Наприклад, у ч. І ст. 15 регламенту зазначається, що вона прийнята відповідно 
до ст. 29 Статуту. Стаття 29 встановлює, що з метою прискорення вирішення справ 
Суд щорічно утворює камеру у складі п’яти суддів. Водночас, ч. І ст. 15 Регламе-
нту встановлює, що камера спрощеного судочинства, яка утворюється щорічно, 
складається з п’яти членів Суду, включаючи Голову та Віце-голову, які входять до 
неї за посадою, та ще трьох членів. 

Регламент Міжнародного суду ООН у частині ІІІ «Провадження у спірних 
справах» та частині IV «Консультативне провадження» містить процедурні пра-
вила, що встановлюють та деталізують порядок реалізації повноважень, передба-
чених Статутом Міжнародного суду ООН у главі ІІ «Компетенція суду», главі ІІІ 
«Судочинство» та главі IV «Консультативний висновок».  

Наприклад, згідно зі ст. 43 Статуту, судочинство формується з двох частин – 
письмового, яке складається з повідомлень суду та сторонам меморандумів, 
контрмеморандумів, з відповідей на них, а також усіх паперів та документів, що їх 
підтверджують, та усного, яке полягає у заслуховуванні судом свідків, експертів, 
представників, повірених та адвокатів. Водночас регламент Міжнародного суду 
ООН у статтях 44-53 підрозділу 2 «Письмове судочинство» та у статтях 55-72 
підрозділу 3 «Усне судочинство» встановлює процедури їхнього здійснення. 

Регламент Європейського суду з прав людини, прийнятий відповідно до 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 та протоколів 
до неї, також встановлює внутрішню організацію суду та процедури здійснення 
передбачених ними повноважень. 

Так, у 39 із 104 правил регламенту ЄСПЛ міститься 67 посилань на відповідні 
приписи Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 
Наприклад, відповідно до пункту 2 ст. 39 Конвенції прийняте правило 62 регламен-
ту ЄСПЛ. Це правило встановлює, що переговори стосовно дружнього врегулю-
вання мають бути конфіденційними і не повинні впливати на доводи сторін у 
змагальному процесі. 

Регламент ЄСПЛ у приписах розділу І «Організація та робота Суду» шляхом 
встановлення правил про суддів, про головування у суді, про бюро, канцелярію, 
палати та ін. визначає його внутрішню організацію відповідно до приписів 
Конвенції 1950 р., а у приписах розділу ІІ «Процес» встановлює процедурні пра-
вила реалізації своїх повноважень, передбачених Конвенцією 1950 р. 

Регламент Конституційного Суду Хорватії у 36 із 103 статтей містить 89 
посилань на конституційний закон про Конституційний суд, відповідно до якого 
вони прийняті. Водночас, як зазначено у його статті 1 «Вступні зауваження», 
регламент визначає внутрішню організацію Конституційного суду, яка включає в 
себе органи Конституційного суду та адміністрацію Конституційного суду, а також 
загальні правила діяльності, пов’язаної із зверненням до Конституційного суду та 
слуханнями у ньому. 

Іншою характерною ознакою судових регламентів є поширення його дії на 
відповідний судовий орган. Так, реалізація приписів регламенту Міжнародного 
суду ООН є обов’язковою саме у його діяльності, приписи регламентів Євро-
пейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу мають внутрішню 
обов’язкову дію для цих судових органів, так само і регламенти вищих судових 
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інстанцій у національних правових системах володіють обов’язковим характером 
щодо цих судових органів. 

Відтак, врахування головних ознак судового регламенту дає змогу визначити 
його як правотворчий акт судових органів, що встановлює конкретизовані правила 
їхньої внутрішньої організації і процедури діяльності та поширює свою дію на ці 
судові органи. 

Вищепроаналізовані ознаки судових регламентів відображають їхні головні 
властивості, а їхня сукупність формує природу судових регламентів. Зазначимо, що 
під час підготовки, прийняття та оприлюднення судових регламентів суб’єкти 
нормотворення повинні надати його проекту цих потрібних властивостей. 
Наявність усіх потрібних властивостей судового регламенту підтверджує якісний 
характер судового регламенту, а їхня відсутність свідчить про його дефектність. 

Якість судового регламенту можна оцінювати за різними критеріями. 
Особливостями компетенційного показника якості судового регламенту є його 
прийняття спеціально-уповноваженим судовим органом у формі регламенту. Специ-
фіка соціального критерію якості судового регламенту полягає у відповідності 
запитам судових органів в організації та впорядкуванні їхньої внутрішньої ді-
яльності. Своєрідні властивості нормативно-правового стандарту якості судового 
регламенту виявляються в наявних у ньому процесуальних нормативно-правових 
приписах, що деталізують процедури реалізації повноважень судового органу 
відповідно до актів, що їх передбачають, а також у поширенні його дії на 
відповідний судовий орган. Особливість документального критерію якості судового 
регламенту полягає у відокремленому розподілі нормативно-правових приписів, що 
визначають його внутрішню організацію та процедури здійснення його повноважень, 
а також у зручному відшуканні необхідної нормативно-правової інформації та 
користуванні нею.  

Для досягнення якості судового регламенту та уникнення дефектів у ньому 
доцільно дотримуватися правил технології підготовки та прийняття судових 
регламентів (технологія регламентної судової правотворчості). 

Як відомо, будь-яка правотворча технологія складається з інструментальної та 
процедурної частин. Інструментальна частина правотворчої технології – це пра-
вила щодо відбору та використання техніко-правових засобів. До інструментальної 
частини належить відповідний комплекс правил застосування логічних, мовних, 
соціологічних, документальних, спеціально-юридичних засобів. Процедурна части-
на правотворчої технології є частиною правил, які встановлюють послідовність 
застосування підібраного комплексу засобів у процесі правотворчої діяльності. 

Технологічні процедури підготовки, прийняття та оприлюднення судового 
регламенту пов’язані з: 1) виявленням потреб в організації та впорядкуванні своєї 
внутрішньої діяльності та з підтвердженням повноважень щодо самостійного 
їхнього вирішення; 2) виробленням процесуальних правових позицій відповідно до 
нормативно-правових приписів «статусних» актів; 3) оформленням процесуальних 
нормативно-правових приписів у самостійному документі; 4) наданням йому 
прямої дії в часі та відносно тривалого періоду для набуття ним чинності 
5) доведенням змісту судового регламенту як до суддів відповідних судових 
органів, так і до невизначеного кола осіб. 

Зазначимо також, що на кожному з етапів регламентної судової правотвор-
чості суб’єкти нормотворення повинні підбирати відповідні техніко-правові 
засоби, що дають змогу досягати якісних властивостей судового регламенту. Ці 
питання потребують подальшого наукового дослідження. 
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The article is dedicated to examination of legal nature of the rules of court, articulation of 
their qualitative haracteristics as well as elaboration of technological procedures of the rules of 
court drafting. 

Characteristic features of the rules of court are the following: 1) they arethe result of law 
making act; 2) they are adopted by specially authorized judicial bodies; 3) they envisage the 
rules of internal organization and procedural activity of the above mentioned judicial bodies; 
4) the rules of court are by-laws by their nature in so far as they are adopted incompliance with 
and in accordance with the normative legal acts establishing legal status of the judicial bodies; 
5) their operation is primarily directed to the judicial bodies. 

The abovementioned features of the rules of court reflect their main characteristics while in 
aggregate these features determine the legal nature of the rules of court. The law-making 
subjects hould furnish the rules of court draft with the above listed characteristics while preparing, 
adopting and promulgating the rules of court. The rules of court are of high quality if they imply all 
the above listed characteristics. Lack of any characteristic means deficiency of the rules of court. 
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Drafting of the rules of court of high quality with nodeficiency implies technology of 
drafting and adoption of the rules of court. Technology of judicial lawmaking in volve both 
technical legal remedies and technologic procedures 

The issues of technical legal remedies for the rules of court drafting of high quality is 
worth being the subject offurther scientific research. 

Keywords: normative legal act, regulations, law-making, law-making technology. 
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КОЗАЦЬКЕ ПРАВО ЯК ІСТОРИЧНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОГО 
ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст.) 
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вул.Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 
e-mail: bmarjan@bigmir.net 

Досліджено виникнення козацького права та забезпечення його дії в Запорізькій Січі. 
Проаналізовано вплив козацького права на державотворчі процеси в Україні другої 
половини XVII ст. Висвітлено рецепцію козацьких правових звичаїв у кодифікаційних 
проектах Гетьманщини XVIII ст. 

Ключові слова: козацьке право, Запорізька Січ, українське державотворення, право-
вий звичай, Гетьманщина. 

Еволюційний розвиток національної правової культури в Україні потребує 
серед іншого ідейного наповнення кращими здобутками попередніх поколінь. 
Питання правової спадщини українського народу викликає жваве обговорення у 
наукових колах і дає можливість підійти всебічно до вирішення сучасних потреб 
Української держави. Особливу цінність становить оригінальний, автентично ук-
раїнський досвід правотворення, яскравим прикладом якого було козацьке право як 
система звичаєво-правових норм, породжених суспільним феноменом козацтва. 

Безперечно, козацьке право не є невідомою сторінкою в історії українського 
права. Його вивченням займалися видатні історики і правознавці, серед яких 
Д. Багалій, М. Грушевський, О. Єфименко, П. Куліш, М. Слабченко, І. Черкаський, 
Д. Яворницький і багато інших. В умовах незалежної України ці дослідження стали 
ще активнішими, про що свідчать цікаві публікації І. Бойка, І. Грозовського, 
О. Гуржія, В. Кульчицького, І. Усенка, Т. Чухліба та ін. авторів. Заразом немає 
чіткої та послідовної історико-теоретичної характеристики козацького права як 
історичного типу українського звичаєвого права, чинного на українських землях 
упродовж XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст. Тому метою цієї статті є з’ясування саме цього 
аспекту козацького права як суспільно-правового феномену. 

Безумовно, виникнення й існування козацького права було б неможливим, 
якби не його безпосередній творець – українське козацтво. У 1475 р. Кримське 
ханство отримало протекторат від Османської імперії, що додало татарам упевне-
ності в їхніх агресорських діях в Україні. Польське королівство, Велике князівство 
Литовське, а з 1569 р. і Річ Посполита продемонстрували повну неспроможність 
захищати місцеве населення від татарських набігів, убивств чоловіків, викрадень 
жінок і дітей. Альтернативою державницьким механізмам захисту від зовнішніх 
загроз стала ініціатива місцевого українського населення, яке консолідувалося з 
оборонною метою в окремі загони воїнів, що розміщувалися здебільшого у 
південних прикордонних зонах [10, c. 7–8]. Кількісне зростання таких «степових 
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воїнів» детермінувалося і тим, що українське селянство в умовах Речі Посполитої 
зазнало значних обмежень в особистих, політичних, релігійних і соціально-
економічних правах. Тому значна частина українського селянства ризикувала своїм 
життям на волі для благородної мети захисту Батьківщини, зберігаючи свою 
гідність поза межами кріпосної системи. 

Ці люди називали себе козаками. Вперше термін «козак» згадується вже 
наприкінці XIV ст. У половецькій мові він означав «вартовий», «воїн», а в турецькій 
– «вільна людина», «волоцюга». Козаки займалися степовими промислами, ловили 
рибу у річках і лиманах, воювали з татарами, визволяли полонених, відбирали у 
татар награбоване майно. Вони об’єднувалися в загони та створювали віськові 
табори (січі). Визначальною подією стало створення у 1553–1554 рр. на о. Мала 
Хортиця Запорізької Січі українським князем Д. Байдою-Вишневецьким [13, 
c. 108-109]. Вона стала адміністративним і духовним центром українського козацтва. 

Існують різні думки щодо сутності політико-правового статусу Запорізької 
Січі, проте більшість науковців схиляються до думки, що вона не була державою 
чи звичною військовою базою, а автономним адміністративно-політичним об’єд-
нанням (квазідержавним утворенням), яке мало певні ознаки демократичної унітар-
ної республіки, заселеної воїнами, втікачами та самітниками. Поступово територія 
Запорізької Січі зростала, включивши до свого складу території Придніпров’я від 
Кременчука до Дніпровського лиману [6, c. 157]. 

Козацтво як суспільний стан, що остаточно утвердився в XVI ст., суттєво 
відрізнявся від попередніх типів суспільних груп: у нього був особливий зовнішній 
вигляд, світогляд, спосіб життя, і найважливіше – особиста воля, чого не було в 
українського селянства. Щобільше, вони були вільними не тільки політично чи 
соціально-економічно, а й вільними від звичних побутових обов’язків, сім’ї. Хоча 
на козаків формально поширювалося законодавство держави, умови їхнього життя 
диктували нові, актуальніші правила поведінки. З часом авторитет цих правил 
зростав, унаслідок чого вони отримували суспільне визнання та реальну юридичну 
дію у формі правових звичаїв. Державна влада надавала щодо них мовчазну згоду, 
адже козацтво, а згодом і Запорізька Січ були оплотом її національної безпеки.  

Так виникло козацьке право – підсистема звичаєво-правових норм, утворених 
практикою суспільного стану козацтва, визнаних суспільством і державою як юри-
дично обов’язкові, а також звичаєво-правових інститутів, які ці норми об’єднували. 
Реального розвитку та ствердження як юридичного феномену козацьке право отри-
мало на Запорізькій Січі, адже там існував інституційний механізм його адміні-
стративно-правового забезпечення та судової апробації. 

Звісно, козацьке право не могло формуватися виключно на підставі право-
відносин нового суспільного стану. У нього були й глибокі історичні корені, і пев-
на рецепція звичаєво-правових норм. Тому можна виділити три головні чинники 
утворення козацького права, які визначали його змістовне наповнення: спадкува-
ння більш давніх правових норм українського народу (йдеться про чинні в час 
формування козацтва українські правові звичаї, в т.ч. копне право, адже козаки – 
насамперед колишні селяни); формування нових норм на основі військової, 
суспільної, адміністративної та судової практики (ці норми були наділені духом 
свободи, демократії, поєднаним із військовою дисципліною); рецепція звичаєво-
правових норм інших народів.  

Останній чинник потребує детальнішого роз’яснення. По-перше, козаки 
перебували в сусідстві з кочовими народами степу, вели подібний спосіб життя, 
тому запозичували правові норми татар й інших народів (передусім щодо суворості 
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покарань). По-друге, до козацького товариства нерідко приєднувалися представ-
ники інших національностей (поляки, білоруси, росіяни тощо), які залучали в 
козацьке право певні елементи своєї правової культури. 

Треба визнати правоту І. Грозовського, що у XVI ст. козацьке право було 
корпоративним і становим, адже діяло спочатку в межах нечисельної козацької 
спільноти, а потім – тільки в суспільному стані козацтва. Крім того, воно наділяло 
населення Запорізької Січі різним правовим статусом відповідно до їхнього сус-
пільного поділу: січовиків (постійних жителів Січі); синдюків (тих, що проживали 
у зимівниках); селян (користувачів земель Запорізької Січі) та сторонніх осіб 
(тимчасових відвідувачів Запорізької Січі) [8, c. 78]. Деякий відбиток ця початкова 
корпоративність залишила і на наступних етапах розвитку козацького права. 

З утвердженням Запорізької Січі як військового та політичного центру роль 
козацького права зростала, а його система еволюціонувала та вдосконалювалася. 
Визначаючи сферу регулювання цього історичного типу українського звичаєвого 
права, професор В. Кульчицький зазначав, що норми козацького права стверджу-
вали ті суспільні відносини, які формувалися серед козацтва: закріплювали 
військово-адміністративну організацію Січі, встановлювали правила військових 
дій, діяльність судових органів, порядок землекористування, укладання договорів, 
визначали види злочинів і покарань [14, с. 324–325]. Очевидно, це й пояснює 
інертність козацького права у регулюванні сімейних відносин, адже їх у 
Запорізькій Січі зазвичай не відбувалося. 

Козацьке звичаєве право надавало великого значення регулюванню владних 
відносин. Звичаєво-правова організація влади на Запорізькій Січі передбачала її 
триступеневу структуру: вищий рівень (загальна військова рада та Кіш), середній 
рівень (паланкове управління) та низовий рівень (курінне управління) [1, с. 11]. За 
цією моделлю будувався не тільки весь адміністративний апарат Запорізької Січі 
та визначався статус її чиновників (від кошового отамана до канцеляристів), а й 
згодом було утворено механізм Козацької держави з поділом на 
загальнодержавний, полковий і сотенний рівні влади. 

Хоча кошовий отаман був політичним лідером Запорізької Січі, мав вищу 
військову, адміністративну, судову та навіть духовну владу, це було потрібно 
виключно задля чіткого виконання складних військових операцій, в яких 
важливий авторитетний керівник із широкими повноваженнями. Натомість ця 
велика влада не була загрозою для демократії, оскільки зрівноважувалася час-
тотою переобрання кошового отамана (його переобирали щорічно). Беззапе-
речною гарантією козацької демократії за звичаєвим правом була діяльність 
загальної військової ради – представницького органу козацтва. На рівні паланок 
і куренів теж були ради, де кожен козак мав право голосу [11, с. 162]. Очевид-
но, ці інститути козацького права були успадковані від вервного права, де віча 
як демократичні зібрання існували на рівні держави, окремих князівств, міст і 
сіл. Щоправда, через об’єктивні причини ця правова норма доволі фрагмен-
тарно діяла у копному праві XIV–XVIII ст. 

Основними підставами набуття права власності за козацьким звичаєвим 
правом були: створення речі власноручно; отримання плоду від речі (дерева, твари-
ни тощо); розподіл військової, мисливської чи рибальської здобичі; укладення 
договору (у т. ч. шляхом торгівлі); отримання спадщини; знахідка (у т. ч. скарб); 
давність володіння [6, с. 159]. Окремою (і найбільш поширеною) підставою набут-
тя права власності на землю була займанщина, тобто освоєння земель, які не 
перебували у чиїй-небудь власності. Займанщина отримала значне застосування на 
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Запорізькій Січі, оскільки її оточували неосвоєні землі без визначеного режиму 
правової належності. Запорозькі козаки до 1775 р. володіли значною територією на 
лівому та правому берегах Дніпра. Володільцями цієї землі вони вважались на 
підставі першого займу [9, с. 163]. Унаслідок цього інститут займанщини став 
важливою частиною козацького права. 

Козацьке право розрізняло власність приватну та колективну. Хоча існування 
приватної власності в умовах Січового товариства було доволі обмеженим, воно 
зумовлювалося українською правовою ментальністю, індивідуалізмом, а відтак 
становило життєву необхідність. Натомість формування права колективної влас-
ності зумовила колективна праця козаків під час мисливської чи рибальської 
ватаги, чумацької валки, торговельної компанії чи військового походу. Професор 
І. Бойко, класифікуючи колективну власність запорожців, розрізняє три види: 

– загальновійськову – належала всій Запорізькій Січі, а її розпорядником 
виступав Кіш відповідно до рішень загальновійськової ради чи кошового отамана; 

– курінну – власність куреня (на Січі було 38 куренів), розпорядником якої був 
кошовий отаман; 

– власність промислово-торговельних організацій (насамперед чумацьких і ри-
бальських) [6, с. 159]. 

Звичаєве право Запорізької Січі, що ґрунтувалося на засадах рівноправності 
учасників козацького товариства, не допускало жодних дискримінацій козаків у 
майнових відносинах. Цікаво, що навіть для визначення, кому дістануться гірші чи 
кращі землі за розпорядженням Коша, використовували жеребкування. Такі 
жеребкування проводили щорічно, адже згадані земельні ділянки надавалися 
козакам у користування терміном на 1 рік [19, с. 296]. 

У козацькому праві підставами виникнення зобов’язання були договір і шкода 
(делікт). На Запорізькій Січі укладалися різні цивільно-правові договори купівлі-
продажу, міни, дарування, позики, підряду, найму та ін. Найпоширенішим був 
договір міни, який переважав навіть у зовнішній торгівлі [6, с. 165–166]. Під час 
укладення договорів козаки дотримувалися формальностей, передбачених україн-
ським звичаєвим правом. Відтак, факт укладення договору супроводжувався руко-
биттям, могоричем, присутністю свідків тощо. Рукобиття означало те, що договір 
вважався укладеним з моменту побиття чи потискання рук. Свідки забезпечували 
непорушність умов договору, в разі потреби могли підтвердити його у суді. До 
моменту випиття могорича сторони могли змінювати умови договору, проте після 
цього вони вважалися непорушними [2, с. 12]. 

Козацьке право передбачало цивільну відповідальність за такі делікти: 
заподіяння шкоди майну, потраву (випас худоби на чужій земельній ділянці), 
розкрадання тощо. Відшкодуванню підлягала пряма дійсна шкода, що відшкодову-
валася за згодою сторін або на підставі рішення козацького суду [6, с. 169]. Від 
цивільної відповідальності козацьке звичаєве право відрізняло кримінальну 
відповідальність. Це й не дивно, адже така диференціація була і в копному праві: 
щодо цивільних правопорушень, на відміну від злочинів, копні суди не проводили 
попереднього розслідування [20, с. 123]. 

Суб’єктом злочину за козацьким правом Запорізької Січі могли бути особи, 
що досягли 16-річного віку. Осудними вважалися навіть психічно хворі люди. 
Залежно від об’єкта злочинного посягання дослідники козацького права класифі-
кують злочини, вчинені на Запорізькій Січі, так: проти особи (вбивство, тілесні 
ушкодження, побої, образи), проти власності (розкрадання, переховування викра-
деної речі, знищення майна), проти військової служби (ухилення від виконання 
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військового обов’язку чи порушення правил його виконання, дизертирство), проти 
публічної влади (розкрадання скарбниці, зловживання службовим становищем, 
неправдиві свідчення в суді, підробка грошей і документів), проти моралі (зґвалту-
вання чи образа жінки, приведення жінки на Січ або статеві відносини на Січі) [21, 
с. 21–22]. Цікаво, що корисливі злочини не були поширеними на Запорізькій Січі, а 
крадіжки чи грабежі мали не стільки корисливий мотив, скільки хуліганський і 
були «виявом молодецтва та зухвалості».  

Покарання у запорізьких козаків залежало від ступеня тяжкості вчиненого 
злочину і мало на меті кару та перевиховання злочинця, відновлення прав поте-
рпілого, превентивне залякування та покуту гріха [5, с. 177–178]. З огляду на 
особливості суспільного життя Запорізької Січі формувалася і система пока-
рань, до якої належали: смертна кара, вигнання зі Січі, фізичні покарання (по-
биття, каліцтва), позбавлення волі (короткострокове), ганебні покарання (на-
приклад, посадження на дерев’яну кобилу). Смертна кара поділялася на просту 
та кваліфіковану. Проста здійснювалася шляхом повішання (за горло, вниз 
головою чи гаком за ребро). До кваліфікованих смертних кар належали сад-
жання на палю, закопування живцем і забиття киями [17, с. 246–247]. Оскільки 
найтяжчим злочином у Запорізькій Січі вважалося вбивство одного козака 
іншим козаком, за нього призначалося найважче покарання – кваліфікована 
смертна кара. Винного в цьому злочині живцем закопували в могилу разом із 
трупом його жертви [5, с. 182]. 

Чинність норм козацького права на Запорізькій Січі забезпечувалася не 
тільки їхнім загальним визнанням, а й судовими органами, які, своєю чергою, 
також були результатом звичаєвої правотворчості. Традиційно вищим суддею 
Запорізької Січі був кошовий отаман. Крім нього, вищою інстанцією була 
Військова рада. Більшість судових справ вирішували військові судді, а слідство 
та виконання судових рішень покладалося на військового осавула. Судовими 
функціями наділялися й інші представники козацької старшини, курінні та 
паланкові отамани. Козацька демократія проявилася у процесуальному праві 
Запорізької Січі принципом «де три козаки – два третього судять» [16, с. 120]. 
Очевидно, цей принцип був найдоцільнішим у вирішенні спорів і розкритті 
злочинів під час військових походів. 

Отож, на момент початку народно-визвольної війни під проводом Б. Хмель-
ницького козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права вже 
було утвореним, мало внутрішню систему та регулятивні властивості. Відтак, 
формування Української козацької держави в 1648–1654 рр. було аж ніяк не 
історичною випадковістю чи казусом тогочасної міжнародної політики, а законо-
мірним результатом еволюції українського права. Козацьке право стало важливою 
передумовою відродження Української держави у XVIIІ ст., будучи юридичним 
підґрунтям для реалізації українським народом права на самовизначення шляхом 
розбудови власної державності. У цей період козацьке право втратило свою 
колишню корпоративність і вийшло далеко за межі Запорізької Січі. Як висловився 
О. Шевченко, козацьке право в умовах відродження Української держави в середині 
XVII ст. спільно з копним правом поширилося на всю її територію, ставши загаль-
ним правом цієї держави [12, с. 160]. 

Оскільки державі притаманні визначальні властивості (територія, публічна 
влада, народ), спробуймо проаналізувати, як саме козацьке право вплинуло на 
формування цих ознак. Організація публічної влади Української козацької держави 
відповідала демократичним традиціям козацького права, закладеним ще на 
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Запорізькій Січі. Вони спричинили виборність посади гетьмана, а паланково-
курінний устрій Запорізької Січі став прототипом полково-сотенного устрою 
Гетьманщини. Мілітарний відтінок норм козацького права зумовив і те, що назви 
посад і органів влади Української козацької держави були військового поход-
ження: гетьман, полковник, сотник, хорунжий, обозний, Генеральна військова кан-
целярія тощо. Хоча у містах домінувало магдебурзьке право, козацьке право його 
доповнювало та пристосовувало до українських реалій. Натомість у селах перева-
жали козацькі правові звичаї, дотримання яких контролювали сільські керівники 
(отамани, назва яких також мала козацьке походження). 

Народ Української козацької держави проживав переважно на Лівобережжі, 
оскільки Правобережжя було спустошене війнами. Для більшості з них ці землі 
були новими (переселення під час війни), тому їм довелося призвичаюватися до 
нових умов суспільного життя. У цей час провідним суспільним станом Лівобе-
режжя було козацтво. Особиста свобода громадян нової держави стирала відмін-
ності між колишніми селянами, міщанами та козаками. Відтак, слово «козак» пос-
тупово ставало синонімом слова «українець», так само як «Військо Запорозьке» 
стало офіційною назвою тогочасної Української держави. Тому й не дивно, що 
козацьке право й українське право в цей час неодноразово ототожнювалися. 

Основу території Української козацької держави становило Лівобережжя, 
більшість земель якого були вільними. Це дало можливість звичаєво-правовому 
інституту займанщини, відомому козацькому праву, набути нового розвитку та 
визначити майнові права на землю в усій Українській державі. Найбільш виразно 
цей процес відображають матеріали судової справи про земельний спір між 
козаками с. Покошиці та Новгород-Сіверським Спаським монастирем. На судово-
му засіданні козаки с. Покошиці аргументували свої права власників так: «Коли 
при помочі Божій малоросіяни з гетьманом Богданом Зиновієм Хмельницьким 
кров’ю своєю визволили Малоросію від ярма лядського і від держави польських 
королів… в ту пору земля на двох берегах Дніпра була спільною… і тому всі 
добра малоросіянам стали власністю через займи. Вони ж займи свої позначали 
різними способами: одні оборували (обсадили деревами – М. Б.), інші – копцями 
обносили та рови викопували, кляками обмежували і що хотіли в тих займах 
будували, гаї вирощували та сади розводили, хутори, слободи, села на своє ім’я 
селили, до себе в користь приводили, на болотах, де бачили для встановлення 
млину, там їх будували» [15, с. 26]. 

Дія норм козацького права забезпечувалася функціонуванням національної 
судової системи. Її вищу ланку становили суд Гетьмана, суд Ради генеральної 
старшини, Генеральний військовий суд, Генеральна військова канцелярія. Серед-
ньою ланкою судової системи Української козацької держави були полкові суди. 
Більшість справ у першій інстанції вирішували сотенні, міські та сільські (ота-
манські, копні, вотчинні) суди. Спеціалізованими судами Гетьманщини були цер-
ковні, ярмаркові, цехові, митні, третейські суди та суд грецького братства в Ніжині 
[4, с. 4]. Безперечно, під впливом судової практики названих інстанцій козацькі 
правові звичаї отримували не тільки судові гарантії їхньої чинності, а й зазнавали 
еволюції в нових умовах, взаємодіяли та синтезувалися з копними правовими 
звичаями. Видається, що саме з копного права козацьке право перейняло інститут 
звільнення злочинця від смертної кари дівчиною, який навряд чи міг повноцінно 
практикуватися в Запорізькій Січі. Згаданий звичай полягав у тому, що дівчина з 
доброю репутацією могла врятувати від смертної кари злочинця, взявши його в 
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чоловіки. Засуджений мав право відмовитися від такої пропозиції, прийнявши 
смертну кару [3, с. 209]. 

Норми козацького звичаєвого права стали важливим кодифікаційним матері-
алом при укладенні проектів «Права, за якими судиться малоросійський народ» 
(1743), «Суд і розправа в правах малоросійських» (1758), «Екстракт мало-
російських прав» (1767) та ін. [14, с. 325]. У п. 5 ст. 4 «Прав, за якими судиться 
малоросійський народ» зазначалося, що у випадку наявності прогалин у законо-
давстві судді повинні були керуватися «по добрих звичаях протягом довгого часу 
використовуваних, які закону Божому, громадянським правам і чистому сумлінню 
не супротивні, бо такі добрі звичаї силу права мають» [18, с. 90–91]. 

Чимало статей кодифікаційного проекту 1743 р. містять і прямі посилання на 
звичаєве право. Наприклад, у статтях про смертну кару для святотатців і лже-
священиків, обчислення оплати праці ката, набуття цивільних прав та ін. були 
бланкетні диспозиції, що відсилали до правових звичаїв [22 с. 50]. Отож, тогочасні 
кодифікаційні проекти не мали на меті цілковито усунути звичаєве право із 
регулювання суспільних відносин Української козацької держави. Водночас ко-
зацьке право на підставі їхніх статей мало можливість отримати додаткове 
санкціонування у законодавстві. Щоправда, цього не сталося внаслідок відсутності 
юридичного затвердження «Прав, за якими судиться малоросійський народ» та 
інших проектів російською владою. 

Ліквідація адміністративно-правової автономії Гетьманщини, її полково-
сотенного устрою та розгін Запорізької Січі у 80-х рр. XVIII ст. суттєво обмежили 
застосування козацького права. Однак і на початку ХІХ ст. воно продовжувало у 
зменшеному обсязі діяти в українських губерніях Російської імперії. Юридичне 
припинення чинності козацького звичаєвого права в Україні відбулося у 40-х рр. 
ХІХ ст. внаслідок введення в дію на цій території Зводу законів Російської імперії 
[7, с. 286]. Де-факто деякі норми козацького права на українських землях засто-
совували аж до початку ХХ ст. 

Так, козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права фор-
мувалося у степових суворих умовах, доповнювалося народними надбаннями 
попередніх епох і стало визначальним чинником формування правової системи 
молодої Козацької держави. Його норми ґрунтувалися на принципах свободи, 
справедливості, рівноправності та громадського інтересу. Феномен козацького права 
став вагомим вкладом в автентичність української правової традиції, її демократичні 
цінності та здатність до самовідродження. Козацьке право, хоч і засноване на 
запорізьких звичаях, мало значний законотворчий потенціал, було важливим 
матеріалом кодифікацій XVIII ст., однак втратило своє колишнє значення у ХІХ ст. 
під тиском бюрократичного адміністративного апарату Російської імперії. 

Стаття: надійшла до редакції 12.04.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 
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This article is devoted to Cossack law – such as the historical type of customary law in the 
Ukrainian lands in XVI century. – 40’s of the XX century. Cossack law was a subsystem norms of 
Ukrainian customary law, which established by practice of Cossacks social group, recognized by 
society and the State as legally binding, and also customary legal institutes, that these norms a 
pooled. 

The emergence of Cossack law and his actions in Zaporizhzhya Sich are researched. 
Three main factors of formation of Cossack law, wich determined the substance of it, are 
founded: succession of older legal norm of Ukrainian people; the formation of new rules, wich 
based on military, social, administrative and judicial practices; reception customary legal norms 
of other nations. With the approval of Zaporizhzhya Sich as a military and political center role of 
Cossack law increased, and its system evolved and improved. 

The influence of the Cossack law to state building process in Ukraine in the second half of 
the XVII century is analyzed. At the beginning of a liberation war led by Bohdan Khmelnytsky 
Cossack law as a historical type of Ukrainian customary law has been formed, had internal 
system and regulatory properties. During this period, the Cossack law has lost its former 
corporatism and went far beyond Zaporizhzhya Sich. Cossack law together with the «kopa» law 
in the revival of the Ukrainian state in the middle of the XVII century spread throughout its entire 
territory, becoming the common law of its State. 

The reception of the Cossack legal customs in the codification projects of Hetman state 
XVIII century is highlighted. Norms of Cossack customary law were important codification 
material for making the projects «Prava, za yakymy sudyt’sya Malorosiyskyy narod» (1743), 
«Sud i rozprava» (1758), «Extract Malorosiyskykh prav» (1767) and others. 

Keywords: Cossack law, Zaporizhzhya Sich, Ukrainian statehood, legal custom, Hetman 
state. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ШКОЛИ НА ЮРИДИЧНОМУ 

ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
І. Бойко, В. Кахнич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Охарактеризовано етапи становлення та розвитку історико-правової школи на 
юридичному факультеті Львівського університету. Значну увагу зосереджено на аналізі 
розвитку наукової історико-правової школи, розкрито наукову діяльність найбільш 
видатних істориків права і держави юридичного факультету в галузі історії держави і права. 

Ключові слова: історико-правова наука, кафедра, наукова діяльність. 

У системі юридичних наук і правової освіти історія держави і права України є 
самостійною науковою та навчальною дисципліною. Історія держави і права 
України – одна з найважливіших складових духовної культури українського 
народу. У ній відображено великий досвід виникнення, трансформації і подаль-
шого розвитку державно-правових форм та інститутів, що функціонували на 
українських землях, а також становлення і розвиток правового статусу конкретних 
державних органів, соціальних груп населення, джерел права і правових систем у 
певному історичному просторі та хронологічній послідовності. Будучи доволі 
динамічної наукою, історія держави і права України намагається виявити глибинні 
і фундаментальні причини трансформації українських державно-правових інститу-
тів та з’ясувати наслідки їхнього історичного генезису [1, c. 3]. Мета будь-якої 
науки полягає в тому, щоб дати правдиві та об’єктивні знання про закономірності 
розвитку природи й суспільства. Стосовно історії держави і права України це 
означає, що вона повинна історично об’єктивно, правдиво, науково розкривати 
найголовніші закономірності виникнення та розвитку державно-правових систем, 
що існували та змінювали одна одну на українських землях.  

Становлення та розвиток історико-правової науки і школи на юридичному 
факультеті Львівського університету безпосередньо пов’язані з історією кафедри 
історії держави і права [2, c. 66–71]. Ця кафедра була заснована у складі юридичного 
факультету, згідно з дипломом австрійського імператора Йосифа ІІ у 1784 р. Протягом 
1784-1887 рр. вона мала назву «Кафедра історії німецького та австрійського права». З 
1874 р. по 1887 р. кафедру очолював К. Ліске, який читав історію австрійського права. 
Крім нього, на кафедрі працювали Г. Рошковський, який читав філософію права і 
міжнародне право, Ф. Гризецький – церковне і державне право, А. Фанагор – польське 
приватне право, Ф. Зьродловський – римське право.  

У 1887 р. спільним рішенням ректорату і сенату (вченої ради університету) на 
юридичному факультеті створили ще й кафедру історії польського права. Це була 
друга така кафедра на території коронного краю Галичини і Лодомерії. Першу 
створено 1877 р. в Кракові у Яґеллонському університеті. З того часу завідувачем 
кафедри призначено проф. О. М. Бальцера, який очолював її понад сорок років, 
користуючись заслуженим авторитетом і повагою в середовищі львівської 
інтелігенції, викладачів і студентів університету. У той час на кафедрі активізу-
валося вивчення історії ранньофеодальної Польщі, станового самоврядування у 
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Польському Королівстві, періоду шляхетської Речі Посполитої (1505-1788 рр.) та 
іншого. Починаючи з 1887/1888 навчального року проф. О. Бальцер започаткував 
на кафедрі виклад предмета «Історія польського процесуального права». Курс 
читали протягом двох семестрів, по 5 годин щотижня. У 1894 р. через зміни нав-
чальних планів на кафедрі було вирішено читати ще й курс з «Історії державного 
устрою Австрії». За нього відповідав проф. О. Бальцер [3, c. 65–72].  

Кафедру історії польського права реорганізували у кафедру німецького права. 
П. Домбковський був призначений її завідувачем 1 січня 1916 р. Після закінчення 
Першої світової війни, коли відродилася незалежна Польська держава, Міністер-
ство освіти і віросповідань Польщі 1 квітня 1919 р. присвоїло П. Домбковському 
вчене звання професора звичайного, а сенат у Львівському університеті обрав його 
на посаду завідувача реорганізованої кафедри давнього польського приватного 
права юридичного факультету Львівського університету.  

Тоді у Львові склалася тривожна політична ситуація. Тривала українсько-
польська війна за Східну Галичину, яка розпочалася 1 листопада 1918 р. – між 
Західноукраїнською Народною Республікою і Польською державою. Заняття в 
Львівському університеті довший час фактично не проводили, кафедра і факультет 
не діяли. Після смерті професора історії права Львівського університету А. Галь-
бана П. Домбковський додатково (тимчасово) очолив ще й кафедру історії західно-
європейського права, а по смерті проф. О. Бальцера (1933) став провідним виклада-
чем повного курсу історії держави і права Польщі.  

Згідно з ухвалою Ради Міністрів Польщі від 26 лютого 1920 р. Львівському 
університету передано у користування будинок Галицького крайового сейму, який 
припинив свою діяльність фактично у 1914 р., а юридично 1918 р.  

В роки Другої світової війни кафедра, як і університет вцілому, не діяла. Після 
відновлення у 1944 р. роботи університету створено кафедру теорії і історії дер-
жави і права. Під такою назвою кафедра функціонувала до 2008 р. У різні роки 
кафедру очолювали проф. П. Домбковський (1925-1934; 1944-1946), проф. П. Нед-
байло (1946-1954), доц. В. Калинович (1954-1960), проф. В. Сокуренко (1960-1990).  

На кафедрі історії держави, права та політико-правових учень Львівського 
національного університету імені Івана Франка функціонує історико-правова 
школа, започаткована ще в австрійський період діяльності юридичного факультету 
Львівського університету, коли були створені кафедри історії німецького та 
польського державного устрою і права [6, с. 79–81].  

Засновником історико-правової наукової школи можна вважати Освальда 
Бальцера (1858–1933). Він народився у Ходорові, навчався на юридичних факультетах 
Львівського (1878–1880), Яґеллонського (1881–1882) та Берлінського (1883) 
університетів, а також на філософському факультеті Львівського університету (1882). 
У 1883 р. отримав ступінь доктора права, а в 1885 р. - габілітувався. З 1887 р. й до 
смерті О. Бальцер був звичайним професором і завідувачем кафедри історії польського 
права Львівського університету [4, c. 108–110]. У міжвоєнний період він водночас був 
директором інституту історії польського права Львівського університету. Ще у 1891–
1894 роках учений був головним редактором часопису «Історичний квартальник» 
(«Kwartalnik Historyczny»), згодом став ініціатором видання «Книг польського права» 
(«Ksiąg prawa polskiego»), заснував збірник «Вивчення історії польського права» 
(«Studja nad historję prawa polskiego») [10, c. 173; 36, s. 20–49]. 

Якщо говорити про витоки історії польського права як окремого напряму 
наукових досліджень у Львівському університеті, то він започаткований ще в 1811 р. 
зі створенням кафедри польського права, торговельного та вексельного права та 
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процесу, яку очолив Я. Добжанський. Цей учений, поляк за національністю, надавав 
вивченню польського права значної уваги. Проте за наступних завідувачів кафедри 
(М. Штубенрауха, Ф. Туни та Й. Шольца) дослідження історії польського права було 
не на високому рівні, а головну увагу приділяли вивченню торговельного та 
вексельного права. Тому вже у 1856 р. цю кафедру перетворено на кафедру цивіль-
ного процесу, торговельного та вексельного права [33, s. 348–349]. 

У 1850–1880-х роках історією польського права, зокрема джерелами до її 
вивчення, на юридичному факультеті Львівського університету займався А. Фан-
гор. Саме після А. Фангора історію польського права у Львівському університеті 
розпочав вивчати О. Бальцер. 

У 1886 р. у Варшаві було опубліковано працю О. Бальцера «Генеза Коро-
лівського трибуналу. Дослідження з історії польського судочинства XVI ст.» 
(«Geneza Trybunału koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI 
wieku») [20, s. 2–3]. Ця об’ємна монографія складається з чотирьох розділів, а саме: 
«Королівське судочинство за останніх Ягеллонів», «Спроби реформи за Сигіз-
мунда І та Сигізмунда Августа», «Шляхта проводить реформу» та «Ординація 
Королівського трибуналу від 1578 р.». Об’єктом розгляду О. Бальцера у цій праці 
була судова реформа 1578 р., згідно з якою найвищою судовою інстанцією у Речі 
Посполитій став Королівський трибунал. Однак, щоб зрозуміти причини її прове-
дення, учений детально проаналізував систему судочинства та державної влади 
Польщі упродовж майже усього XVI ст. Така методика дослідження властива й для 
наступних праць науковця. 

На початку монографії «Генеза Королівського трибуналу...» О. Бальцер 
охарактеризував особу короля Польщі, зазначивши, що «у середньовіччі король 
був представником права, джерелом найвищої справедливості, найвищим зверх-
ником судочинства в краї» [20, s. 9]. Саме з цієї причини вчений зупинився на 
аналізі королівської влади в Польщі в першій половині XVI ст., зокрема на ролі 
короля у судочинстві. Крім того, О. Бальцер акцентував увагу на таких подіях, як 
утворення Речі Посполитої 1569 р., а також збільшення вагомості шляхти у 
вирішенні державних справ після смерті Сигізмунда Августа. 

У праці «Історія устрою Польщі» («Historya ustroju Polski») [22], виданій 
1914 р., О. Бальцер узагальнив свої університетські лекції з історії держави та 
права Польщі. У вступі до цього дослідження вчений подав загальну характе-
ристику слов’ян, яких специфічно поділив на дві великі групи: західних (поляки, 
чехи та ін.) і північно-східно-південних (українці, болгари тощо). 

Хронологічними межами, якими Освальд Бальцер обмежив свою характерис-
тику історії державного устрою Польщі, є Х ст. та 1795 р. На цьому часовому від-
тинку вчений виділив декілька етапів, а саме: 

– друга половина Х – початок ХІІІ ст.: період «княжого права», який 
позначився «переважанням державного елементу над суспільним», тобто сильною 
владою князя та браком прав у більшості суспільних верств; 

– 1211–1505 роки: період самоуправління станових суспільних організацій. У 
цей час суспільство звільнилося від надмірного впливу держави та розпалося на 
декілька відмежованих одне від одного станів (духовенство, шляхту, міщанство, 
селянство), які володіли власними правами, обов’язками, привілеями. Особливістю 
цього періоду було те, що кожний з цих станів домагався привілеїв лише для себе, 
не думаючи про інших; 

– 1505–1788 роки: період шляхетської республіки. Характерними ознаками 
цього періоду є вивищення шляхти над представниками інших станів. Міщани та 



І. Бойко, В. Кахнич 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 90 

селяни втрачають більшість своїх прав і підпадають під вплив шляхти; 
духовенство утримує свої привілеї, але поступається шляхті у впливі на державні 
справи. О. Бальцер стверджував, що цей період був періодом «переважання 
суспільного елементу над державним». О. Бальцер також виділив декілька етапів у 
цьому періоді: Радомська устава 1505 р., яка закріпила певну перевагу шляхетсь-
ких сеймиків над загальним сеймом; законодавча діяльність Чотирилітнього сейму 
(1788–1792), зокрема прийняття Конституції 3 травня 1791 р., що спричинила 
зміни в устрої шляхетської Речі Посполитої, усунувши попередню диспропорцію 
«переважання суспільного елементу над державним» [22, s. 2–3]. 

Зазначимо, що Освальд Бальцер відкидав як неправомірну думку про 
походження польського права з норманського, яка на той час широко побутувала, 
особливо серед німецькомовних істориків та юристів. 

У першому розділі праці «Історія устрою Польщі», під час характеристики 
періоду «князівського права» на теренах Польщі, О. Бальцер торкнувся питання 
ґенези Польської держави та суспільного устрою Давньої Польщі. Зокрема, він 
зазначав, що первісно існували лише два стани: вільні та невільні. О. Бальцер 
писав: «Князь розпоряджається краєм у публічних відносинах, є власником кожної 
незайнятої осадниками землі. Мешканці перебувають щодо нього у стосунку 
безпосередніх підданих (не ленників). Князь розпоряджається щодо війни та миру, 
є найвищим вождем, призначає та усуває урядників, здійснює найвищу урядову та 
судову владу, має право збору податків і данин з населення» [22, s. 4–9]. 

Під час характеристики організації влади О. Бальцер звертає увагу й на раду 
старійшин, яка то розширювала, то втрачала свої повноваження залежно від особи 
князя на польському троні. Особливим пунктом учений розглянув судочинство: 
його здійснював князь, спираючись на раду старійшин; в містах суд могли чинити 
й городові кметі. 

Населення держави сплачувало князю данину (домашньою худобою чи 
дичиною, медом («чаша»); «поволовий», «поральний», «подвірний», «подимний» 
податки) та надавало йому певні послуги: військові (воєнна виправа, «присічка» 
(рубання дерев, щоб загородити дорогу ворогу), будівництво мостів і доріг, 
сторожа), для утримання спокою та безпеки («крик», «слід»), для комунікації князя 
та його урядників («підводи», «повіз»). О. Бальцер зазначив, що в цей період 
головну роль продовжувало відігравати звичаєве право, для якого були властиві 
«формалізм, символіка, простота, партикуляризм» [22, s. 9]. 

Особливе зацікавлення О. Бальцера викликало питання престолонаслідування 
у Давній Польщі. Адже саме воно, врешті-решт, призвело до поділу її території на 
окремі князівства: у ХІІІ ст. ліквідовано верховну владу Великого Краківського 
князя. Проте, зважаючи на князівську роздробленість, роль згуртування польських 
земель взяла на себе Церква. Тому детально дослідник зупинився на відносинах 
Польщі з Римським престолом. 

Деталізованої характеристики престолу Великого Краківського князя 
О. Бальцер торкнувся у праці «Боротьба за Краківський престол у 1202 та 1210/11 
роках» («Walka o tron Krakowski w latach 1202 i 1210/11») [30]. Зокрема, в цьому 
дослідженні вчений аналізує причини падіння правління великопольського князя 
Владислава ІІІ (1194–1202) та встановлення влади Лєшка І Білого. 

Другий розділ праці «Історія устрою Польщі» стосується періоду само-
врядування станових суспільних одиниць. О. Бальцер зазначає, що таке самовря-
дування постало на основі привілеїв, які полягали у двох основних вольностях: 
виходу з-під влади князівських податкових органів і князівських судових урядників 
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(з обов’язком сплачувати лише основні податки). Самоврядування насамперед 
отримали духовенство, шляхта та міста, зокрема судове самоврядування – кметі. 

Освальд Бальцер детально охарактеризував кожний суспільний стан: 
духовенство (привілеї 1207, 1211 та 1214–1215 років), шляхту (занепад князівської 
дружини та формування ленних відносин: надання землі в обмін на службу князю; 
отримання шляхетських гербів), міщанство (заснування (локація) міст, сплата 
чиншу (грошового податку) на користь власника міста, Магдебурзьке право), 
кметів (утворення ґмін, переведення польських сіл на німецьке право з урядом 
«солтиса» чи на волоське право з урядом «князя» тощо) [22, s. 11–16]. 

Дослідник детально проаналізував судочинство в містах і селах, заснованих на 
нормах різного права, зокрема, лавні, війтівські (солтиські) суди, які судили міщан 
і кметів. З їхньої компетенції були вилучені найважчі кримінальні справи, які мав 
розглядати суд пана (власника населеного пункту). Самі війти та солтиси 
перебували під ленним судом: ним керував пан у присутності сусідніх війтів і 
солтисів. Тобто в населених пунктах, які належали князю чи приватним земле-
власникам (зокрема духовенству), виникли інститути станових судів. О. Бальцер 
також зазначав, що за часів правління Казимира Великого було проведено реформу 
вищого судочинства (1361): першою та другою судовими інстанціями залишалися 
панський і ленний суди; створено Вищий краківський суд (третя судова інстанція) 
та Суд «шести міст» (четверта судова інстанція). 

Заміну князівської влади в Польщі на королівську О. Бальцер датував ХІІІ ст. – 
коронацією Локетка після об’єднання польських земель. Далі вчений охарактери-
зував унії Литви та Польщі, зокрема, Кревську (1385), Віленську (1401), Городель-
ську (1413), спадкування трону у Польському королівстві. Його увагу привернула 
також місцева влада: земські, повітові та старостинські уряди, а також вищі 
надвірні та станові уряди. 

Окрема розвідка О. Бальцера присвячена питанню спадкування престолу в 
Польщі [24]. Ця тема була надзвичайно цікавою, оскільки після смерті Казимира ІІІ 
Великого припинилася династія П’ястів і відбувалися певні династичні зв’язки з 
угорським королем Людовиком. 

В «Історії устрою Польщі» О. Бальцер охарактеризував також загальну 
структуру влади в Польщі: сенат, сеймики та сейми. Особливу увагу вчений приді-
лив так званим конфедераціям (самоврядним організаціям певних станів або їхніх 
частин для досягнення їхніх цілей), а також організації судочинства, яке поділя-
лося на земське, старостинське та королівське [22, s. 19–23]. 

Також О. Бальцер охарактеризував державні фінанси, організацію війська, 
розвиток права, зазначивши, що з ХІІІ ст. існували дві основні форми законодав-
ства – земські привілеї та статути. Останні стосувалися насамперед судового права. 

Третій розділ «Історії устрою Польщі» присвячений шляхетській Речі 
Посполитій. Тут автор зробив основний наголос на характеристиці шляхти як 
особливого замкненого стану тодішньої суспільної ієрархії Польської держави. 

У цей період відбувся занепад міст, особливо через реформи «права складу» в 
1507–1538 роках, які дозволили роздрібний продаж, що створило міщанству 
конкуренцію з боку купців. У 1565 р. також було прийнято норму, згідно з якою 
товари, вироблені в краї, за кордон могли вивозити лише купці, а не місцеві 
мешканці. 

Особливу увагу вчений приділив сейму та сеймикам Речі Посполитої. Він 
зазначав, що від 1569 р., тобто Люблінської унії, для Польщі та Литви існував 
спільний Сейм, що складався зі сенату (члени – архієпископи, єпископи, воєводи 
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та каштеляни, міністри) та Посольської ізби (члени – посли, вибрані на 
передсеймових сеймиках кожного воєводства) [22, s. 9–25]. 

Детальний аналіз польсько-литовських уній з наголосом на Люблінській унії 
1569 р. О. Бальцер зробив у праці «Історична традиція польсько-литовської унії» 
(«Tradycya dziejowa uniji polsko-litewskiej») [29]. Тут учений навів характеристику 
Кревської, Віленської, Городельської польсько-литовських уній як спроб об’єднання 
Польського королівства та Великого князівства Литовського в єдиний державний 
організм, причини їхньої незавершеності, а також причини успішності унії 1569 р. 

У праці «Історії устрою Польщі» О. Бальцер зосередився й на питаннях 
конфедерацій у Речі Посполитій, виборі короля, правах провінцій і судочинстві, 
зокрема функціонуванні нижчих земських, гродських і підкоморських судів, 
державних фінансів і війська. 

Стосовно розвитку законодавства за часів Речі Посполитої, Освальд Бальцер 
писав про дві великі спроби кодифікації права, а саме в 1532–1534 та 1776–
1780 роках, а також низку статутів для окремих польських провінцій, зокрема 
Мазовщини. Урядовим реформам на цій польській землі науковець присвятив 
окрему працю під назвою «Мазовецький сейм під королівським урядуванням. 
1526–1540 рр.» («Sejm Mazowiecki pod rządem koronnym. 1526–1540 r.») [26]. 

Останній розділ своєї монографії «Історія устрою Польщі» О. Бальцер 
присвятив реформам устрою Польщі, розпочатим у 1788 р. Зокрема, він зазначив, 
що Конституція, прийнята 3 травня 1791 р., не змінила становища шляхти в 
державі, зберігаючи її привілеї, проте підвищила становище міщанства та 
селянства. Окрім того, були здійснені реформи сейму та правління короля – 
відтепер король вже не був виборним, королівська влада стала спадковою [22, 
s. 32–33]. 

Значення реформ, проведених Чотирилітнім сеймом, О. Бальцер вбачав у їхньо-
му спрямуванні на зміцнення Польщі й «зрівноваження держави та суспільства». 

Детальніший аналіз Конституції 3 травня 1791 р. автор здійснив в 
однойменній праці. У ній учений також обґрунтував думку про «засаду рівноваги у 
суспільстві та держави і суспільства». Адже, як стверджував О. Бальцер, кожний 
стан суспільства, окрім загальних інтересів, має також такі, які стосуються лише 
його представників і жодним чином не торкаються представників інших станів. 
Саме задоволення цих інтересів і домагається цей стан – інтересів як матеріальних, 
так і моральних. Як приклад, він описав повинності різних станів у середньовіччі 
та в Новий час. Це допомогло вченому охарактеризувати потреби та вимоги їхніх 
представників, які призводили до соціального напруження в державі, 
спричинюючи кризи. 

Освальд Бальцер вважав, що Конституція 3 травня 1791 р. була виразом 
«суспільного та політичного відродження [...], марального відродження народу» 
Польщі, проте вона не набрала тих зовнішніх форм, які були в ній задекларовані. У 
Конституції 3 травня 1791 р. було скасовано «золоті вольності та винятковість 
шляхти». О. Бальцер вважав вагомим той факт, що відмова від цих привілеїв 
відбулася без революції та кровопролиття, а з власної волі народу. 

У праці «З питань устрою Польщі» («Z zagadnień ustrojowyvh Polski») [31] 
О. Бальцер проаналізував причини занепаду Речі Посполитої наприкінці XVIII ст. Він 
зробив висновок, що Польща не змогла зберегти тоді своєї державності через геогра-
фічне положення та агресивні дії сусідніх держав, притаманну слов’янам неспромож-
ність створення та утримання міцної державної організації та неправильну зовнішню 
політику Речі Посполитої у XVIII ст., оперту на некорисні для держави союзи. 
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О. Бальцер цікавився не лише історією держави та права Польщі, а й історією 
права інших слов’янських народів. Дослідження цієї тематики було потрібне як для 
порівняння, так і зважаючи на те, що Польща була населена також українцями, 
білорусами, представниками інших національностей (вірменами, євреями, німцями). 
Порівняльне дослідження історії права слов’янських народів О. Бальцер започаткував 
у 1900 р. своєю ґрунтовною працею «Порівняльна історія слов’янського права. 
Основні напрями розвитку науки і її важливі завдання» («Historya porównawcza praw 
słowiańskich. Glówne kierunki rozwoju nauki i jej istotne zadanie») [21]. 

Учений зазначав, що першу спробу порівняти польське право з правом 
сусіднього полякам народу зробив у 1800–1801 роках польський дослідник Єжи 
Чацький у праці, присвяченій праву поляків і литовців. Саме 1800 рік О. Бальцер 
вважав датою виокремлення історії польського права як окремого напряму 
юридичної науки. 

У праці «Порівняльна історія слов’янського права...» Освальд Бальцер 
висловив певні методологічні позиції історично-правової наукової школи. Він 
писав: «Ми, що працюємо під гаслом начального догмату школи історичної, 
вважаємо, що кожне право в своїх зачатках є правом суто народним, і тому воно 
повинно мати початок домашній, рідний» [21, s. 7]. Пізніше, за словами 
О. Бальцера, право розвивається завдяки законодавчій діяльності. 

З огляду на цю позицію, О. Бальцер розкритикував німецького дослідника 
Августа Шльоцера, який в 1767 р. уперше висловив думку про те, що законник 
Київської Русі «Руська Правда» був заснований на норманському праві. Учений 
зазначав, що це твердження А. Шльоцера було надзвичайно негативним і для 
польської науки. Адже згодом висловлювалися думки, що польське право було 
засноване на правових засадах скандинавів, німців, франків та інших монархічних 
народів [21, s. 9–19]. 

Для дослідження права слов’янських народів О. Бальцер застосував порів-
няльний метод. Також він стверджував, що одним з найсуттєвіших поглядів історич-
но-правової наукової школи має бути засадничий погляд про народні, «родинні» 
початки права. Насамкінець О. Бальцер прийшов до висновку, що «історія 
слов’янського права є лише однією частиною обширнішої історії права арійських 
народів, як та остання частиною історії права усього людства загалом» [21, s. 63–64]. 

О. Бальцер став ініціатором видання джерел з історії польського права [19]. На 
початку ХХ ст. О. Бальцер досліджував права львівських вірмен. Говорячи про 
витоки дослідження цієї тематики у Львівському університеті, зазначимо, що нею 
розпочав займатися ще Ф. Бішоф, який у 1855–1864 роках був професором 
німецького права. Зокрема, Ф. Бішоф був автором праць «Документи з історії 
вірмен у Львові» («Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lemberg») та «Старе 
право вірмен у Львові» («Das Alte Recht der Armenier in Lemberg»), виданих у 
1864 р. [9, c. 214]. У 1863/1864 н. р. Ф. Бішоф навіть читав студентам юридичного 
факультету Львівського університету лекції з права львівських вірмен. 

О. Бальцер був знайомий з науковим доробком Ф. Бішофа й тематика права 
львівських вірмен зацікавила його. Зокрема, в 1909 р. опубліковано розвідку 
О. Бальцера «Вірменське судочинство в середньовічному Львові» («Sądownictwo 
ormianskie w średniowiecznym Lwowie») [26]. У цій праці вчений порушив такі 
питання: права вірмен за привілеєм, наданим польським королем Казимиром ІІІ 
Великим Львову 1356 р.; роль старійшин вірменської громади як складової вірмен-
ського судочинства в добу середньовіччя; вірменське війтівство та вірменські 
війтівські суди; королівське законодавство 1469–1523 років щодо вірменського 
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судочинства. Також О. Бальцер навів тексти документів, які стосуються права 
львівських вірмен, зокрема, «Привілей заснування вірменського війтівства у Львові 
від 23 листопада 1462 р.» [26, s. 178–181], низку королівських декретів. 

У праці «Вірменський статут, затверджений Сигізмундом І у 1519 р.» («Statut 
ormianski w zatwterdzeniu Zygmunta I z r. 1519») [28] О. Бальцер розглянув один з 
головних правових документів, який забезпечував регулювання життя та 
діяльності вірмен Львова від XVI ст. «Вірменський статут» був затверджений 
Сигізмундом І на Пьотрковському сеймі 5 березня 1519 р. Цьому документу 
передувала суперечка львівських вірмен і міських влад Львова щодо норм вір-
менського права в міському судочинстві. Детально проаналізувавши латинський 
текст «Вірменського статуту» 1519 р., присвячені йому наукові праці, а також інші 
статути вірменського права, засновані на вірменському звичаєвому праві, зокрема 
«Датастанагірк», О. Бальцер охарактеризував статті, які не ввійшли до «Вір-
менського статуту» 1519 р. Далі вчений проаналізував статті статуту 1519 р., 
почерпнуті з таких пам’яток права вірмен, як «Датастанагірк», «Сирійсько-римська 
юридична книга», а також зі збірників польського та німецького права. 

Потім О. Бальцер зробив аналіз привілеїв, наданих польськими королями 
вірменам Львова. Зокрема, він зазначив, що один з перших таких привілеїв був 
наданий вірменам польською королевою Ядвігою у 1387 р. У ньому йшлося про те, 
що вірменська громада Львова може користуватися своїм власним юридичним 
статутом. Проте у цьому привілеї наголошувалося на таких правах не лише для 
вірмен, а й для українців, «сарацинів» (татар) та євреїв. У привілеї Львову 1356 р. 
Казимир ІІІ Великий надав вірменам, євреям, татарам і українцям право сидіння 
«suae nationis iure» («на своєму національному праві»). Згодом, у 1474 р. міська 
влада Львова на вимогу старійшин вірменської громади підтвердила права вірмен 
Львова судитися за нормами свого права. 

О. Бальцер намагався простежити історію кодифікації вірменського звичаєвого 
права аж до статуту 1519 р. Про «Вірменський статут» учений зазначив, що най-
більшу увагу він зосереджує на матеріальних справах, натомість мало уваги 
звертає на процесуальне право. 

Наступна праця О. Бальцера, присвячена праву вірмен на теренах Речі 
Посполитої – «Порядок судів і справ на вірменському праві від 1604 р.» («Porządek 
sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604») [25]. Цей правовий документ, назву 
якого винесено у заголовок праці О. Бальцера, створено у Львові для потреб 
вірменських судів. Його текст був остаточно сформований старійшинами 
вірменської громади в 1604 р. О. Бальцер охарактеризував три редакції згаданого 
документа: найстарішу вірменською мовою та дві новіші польською мовою [25, 
s. 4–64]. Учений зазначав, що у багатьох аспектах «Порядок судів...» спирається на 
«Вірменський статут» 1519 р. У досліджуваній праці О. Бальцер навів польський 
текст «Порядку судів...» 1604 р., зробив його детальну характеристику, зокрема 
описав відносини вірмен зі своїми старійшинами та львівським війтом, вірменські 
суди, специфіку винесення вироків, порядку апеляцій, укладання заповітів, борго-
вих розписок тощо. 

Як бачимо, дуже велику роль в історико-правових дослідженнях О. Бальцера 
відігравали історичні джерела, як-от, нормативні акти, на підставі аналізу яких і 
здійснювалися дослідження. Так, О. Бальцер в дослідженні історії права 
надзвичайно вагому роль надавав вивченню та публікації давніх джерел, які могли 
б допомогти висвітлити питання законодавства та державного устрою Польщі від 
часів середньовіччя до 1795 р. 
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Однією з таких праць є «Державна скарбниця та Королівський архів в 
перед’ягеллонську добу» («Skarbiec i Archiwum Koronne w dobie przedjagielloń») 
[27, c. 623]. Зокрема, в додатках до цієї ґрунтовної праці наведено назви доку-
ментальних матеріалів, які можуть стати важливим джерелом для дослідників 
історії польського права. Також у ній охарактеризовано «державну королівську 
скарбницю, як [...] юридично-державний інститут», без якого неможливе 
функціонування пізньосередньовічної Польщі. 

До джерелознавчих праць О. Бальцера належать також «Канцелярії та муніци-
пальні записи XVIII ст.» («Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII») [23] та «Modus 
eligendi regis від початку XVI ст.» («Modus eligendi regis z poczatku XVI wieku»). 

Ще одним дослідником історії держави і права Польщі був Алойзій Віняж 
(1868–1912). Він народився у Львові, був випускником юридичного факультету 
Львівського університету (1889), навчався також у Відні та Берліні. У 1890 р. 
А. Віняж отримав ступінь доктора права, а в 1895 р. – габілітувався. Певний час він 
працював секретарем Львівського університету, а впродовж 1896–1912 років був 
доцентом кафедри історії польського права юридичного факультету цього вищого 
навчального закладу. А. Віняж написав, зокрема, такі праці з історії польського 
звичаєвого права: статті «Божі суди в Польщі» («Sądy Boże w Polsce») (1891) та 
«Забобони в статутах Казимира Великого» («Prejudykaty w Statutach Kazimierza 
Wielkiego») (1895) [12, c. 290]. 

Одним з учнів О. Бальцера був український правознавець Микола Чубатий – 
дослідник історії українського права. Він народився 1889 р. у Тернополі. Упродовж 
1913–1917 років навчався на філософських факультетах Львівського та Віден-
ського університетів, а у 1917–1918 роках – на юридичному факультеті Львівсь-
кого університету. Зокрема, саме тоді за порадою О. Бальцера він розпочав 
спеціалізуватися у сфері дослідження історії українського права. У час існування 
ЗУНР М. Чубатий брав активну участь у політичній діяльності. У 1919 р. він мав 
зайняти посаду доцента кафедри історії українського права Кам’янець-
Подільського університету, проте війна перешкодила цим планам. Упродовж 1921–
1923 років М. Чубатий був професором історії українського права Українського 
таємного університету у Львові. За своє життя він написав близько тисячі праць. 
Серед них на період його роботи з організації Українського університету у Львові 
та праці у ньому припадають: «Державний лад на Західній Області Української 
Народної Республіки» (Львів, 1920), «Огляд історії українського права» (Львів, 
1921, 1922), «Правне становище Церкви в козацькій державі» (Львів, 1925). 

Серед послідовників О. Бальцера був і проф. Пшемислав Домбковський (1877–
1950), який займався історією польського судочинства та історією західноєвро-
пейського права. Він народився у Львові, в 1898 р. закінчив юридичний факультет 
Львівського університету, після чого продовжив навчання в університетах Берліна 
та Парижа [5, c. 23–24]. У 1900 р. П. Домбковський отримав ступінь доктора права. 
В 1906 р. він габілітувався з польського права на підставі роботи «Покарання в 
польському середньовічному праві» («Rękojemstwo w prawie polskim średniowie-
cznym»), а в 1913 р. – з німецького права на підставі праці «Право застави в саксо-
нському, швабському та німецькому «зерцалах» («Prawo zastawu w zwierciadłach 
saskim, szwabskim i niemieckim»). З 1906 р. Пшемислав Домбковський працював на 
юридичному факультеті Львівського університету. У 1916–1919 роках очолював 
кафедру історії німецького права, а в 1920–1939 роках – кафедру давнього польсь-
кого права. Водночас керував інститутами історії польського судочинства та історії 
західноєвропейського права Львівського університету. Вчений займався історією 
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польського цивільного права, історією литовського та німецького права. Серед 
праць П. Домбковського – «Абетка давнього польського права» («Ksąga alfabety-
czna dawnego prawa polskiego») (Львів, 1932) [37, s. 90]. 

П. Домбковський заслуговує особливої уваги, адже, як стверджує проф. 
Б. Й. Тищик, це був вчений з великої літери. На формування його наукового світогляду 
вплинули такі відомі вчені-юристи Львівського університету, як В. Абрагам, 
С. Шаховський, С. Гломбінський, лекції та практичні заняття яких П. Домбковський 
відвідував, будучи студентом. Проте найбільший вплив на нього мав професор 
О. Бальцер (читав лекції з історії польського права та історії державного устрою 
Австрії). Саме під його впливом П. Домбковський написав працю «Польське приватне 
право» (1910–1911), базовану на архівних джерелах (що характерне для представників 
наукової школи О. Бальцера). Згодом за порадою О. Бальцера П. Домбковський 
глибше зосередився на вивченні польського приватного права. Цій тематиці 
присвячені такі праці вченого, як «Ще раз про відповідальність у польському праві» та 
«Про затвердження угод під загрозою безчестя у польському середньовічному праві». 
У цих працях вже простежується розширення наукових інтересів ученого на проблеми 
історії права давньої Польщі. У міжвоєнний період він написав підручник для 
студентів «Нариси польського приватного права» (1920), досліджував політику 
руських сеймиків XVII–XVIII ст. щодо євреїв, зміст статей «Руської Правди» та 
питання поширення французького права у Польщі. Учений виховав багатьох відомих 
юристів, викладачів юридичного факультету Львівського університету: Кароля 
Кораного, Войцеха Гейноша, Яна Адамуса, Станіслава Шреньовського, Леслава Паулі, 
Едварда Гінтовт-Дзевалтовського, котрі поглиблювали дослідження історії держави і 
права зарубіжних країн та Польщі [17, c. 14–23]. 

Серед найближчих наукових сподвижників П. Домбковського варто назвати 
Земовита Соху. Він народився 1903 р. у Теребовлі. У 1921–1925 роках навчався на 
юридичному факультеті Львівського університету й лише в 1930 р. отримав ступінь 
доктора права на підставі наукової роботи «Про законодавство єпархіальних соборів у 
Польщі в XV та XVI ст.» («O ustawodawstwie synodów diecezjalnych w Polsce w XV i 
XVI w.»). Спочатку З. Соха працював демонстратором кафедри історії устрою Польщі 
О. Бальцера (1925–1927), згодом – асистентом кафедри канонічного права В. Абрагама 
(1930–1933), асистентом кафедри історії польського права П. Домбковського (1933–
1939). Найвідомішою працею З. Сохи є «Декілька зауважень про законодавство 
єпархіальних соборів у Польщі в XV i XVI ст. на пізнішому суспільному тлі» («Kilka 
uwag o ustawodawstwie synodów diecezjalnych w Polsce w XV i początku XVI wieku na tle 
ówczesnych prądów społecznych») (1927). 

Наукова школа «Історія держави і права неслов’янських народів» розвивалася у 
Львівському університеті з другої половини 1850-х років, адже саме з 1855 р. на його 
юридичному факультеті існувала кафедра німецького права (спочатку нею завідував 
Ф. Бішоф, згодом – Г. Бруннер). У 1865 р. Ф. Бішоф опублікував праці «Статті з 
історії магдебурзького права» («Beiträge zur Geschichte des Magdeburger Rechts») та 
«Про німецький правовий кодекс Краківської бібліотеки» («Über des deutschen 
Rechtskodex der Krakauer Bibliothek»), у яких підсумував свій науковий доробок з 
історії німецького права львівського періоду діяльності [9, c. 214]. З другої половини 
1850-х років він викладав студентам-юристам Львівського університету історію 
німецької держави та права, яку згодом почав викладати Г. Бруннер. 

Німець Г. Бруннер свої наукові погляди виклав у працях «Дарування землі 
меровінгів і агілолфінгів» («Die Landschenkungen der Merowinger und Agilolfinger») 
(Берлін, 1885), «Основи історії німецького права» («Grundzüge der deutschen 
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Rechtsgeschichte») (Лейпциг, 1901) та «Історія німецького права» («Deutsche 
Rechtsgeschichte») (Лейпциг, 1887–1892). 

У 1870–1880-х роках історію німецької держави та права на юридичному 
факультеті Львівського університету викладав і досліджував Е. Буль. 

Згодом наукова школа напряму «Історія держави і права неслов’янських 
народів» у Львівському університеті була представлена вже згаданим П. Дом-
бковським (історія права німців), а також іншими дослідниками. Серед них 
назвемо історика середньовічного права Альфреда Гальбана (1865–1926). Він 
народився у Кракові, навчався на юридичному факультеті Яґеллонського 
університету, згодом – у Берліні та Парижі. У 1887 р. отримав ступінь доктора 
права, а в 1894 р. габілітувався з канонічного права (робота «Про папську турботу» 
(«O opiece papieskiej»), 1889), згодом – з німецького права («Дослідження з історії 
нерухомої власності в германських народів» («Studia nad historyą własności 
nieruchomej u ludów germańskich»), 1892). Протягом життя А. Гальбан працював у 
Фінансовій прокуратурі у Відні, Галицькому намісництві, проводив наукові дослід-
ження у Санкт-Петербурзі, Києві та Харкові, викладав на юридичному факультеті 
Чернівецького університету. З 1905 р. він був звичайним професором порівняль-
ного правознавства з обов’язком викладання спецкурсів з німецького права у 
Львівському університеті. До наукових зацікавлень ученого належало середньовіч-
не німецьке право. Серед його праць – «Римське право в германських національних 
державах» («Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten») (1899–1901), 
«До історії німецького права на Поділлі, Волині та Україні» («Zur Geschichte des 
deutschen Rechtes in Podolien, Wolhynien und der Ukraine») (1896) [13, c. 321]. 

Як і П. Домбковський, історик права М. Бобжинський (1849–1935) займався 
польським і німецьким правом. Він народився у Кракові, закінчив юридичний 
факультет Яґеллонського університету (1871), згодом навчався в Страсбурзькому 
університеті. У 1872 р. отримав ступінь доктора права, наступного року 
габілітувався з польського права, а в 1875 р. – з німецького права. У 1870-х роках 
М. Бобжинський працював доцентом, згодом – професором юридичного факультету 
Яґеллонського університету. Впродовж 1893–1901 років обіймав посаду почесного 
професора польського та німецького права Львівського університету, викладаючи 
курси «Історія парламентаризму у Польщі» та «Історія італійців у Польщі». Серед 
наукових зацікавлень М. Бобжинського були історія Польщі, історія польського та 
німецького права. Серед його праць юридичної тематики – «Про нішавське 
законодавство Казимира Ягелончика» («O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza 
Jagiellończyka») (1873), багатотомник «Пам’ятки польського стародавнього права» 
(«Starodawne prawa polskiego pomniki») (1874–1885), «Нарис історії німецького 
права» («Historia prawa niemieckiego w zarysie…») (1876) [7, c. 217–218]. 

Автор праці «Історія німецького права» («Historja prawa niemieckiego») (1886) 
Александр Янович народився у 1843 р. у Львові. Він закінчив юридичний факуль-
тет Львівського університету, у 1867 р. отримав ступінь доктора права. Упродовж 
1881/1882 н. р. обіймав посаду приват-доцента на кафедрі цивільного права, у 
1882/1883 н. р. – приват-доцента історії держави та права юридичного факультету 
Львівського університету. З 1883 р. учений був надзвичайним професором, а з 
1887 р. звичайним професором німецького права. 

Канонічне право було об’єктом вивчення та дослідження викладачів юридич-
ного факультету від часу його заснування. Так, ще у 1784 р. у його структурі було 
створено кафедру канонічного права (згодом – кафедра канонічного та римського 
права, окрема кафедра канонічного права) [33, s. 348–349]. 
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Наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. канонічне право у Львівському 
університеті досліджували проф. Я. Амброз, Ф. Зоммаруга, Я. Добжанський, 
Б. Барон, А. Гаймбергер, Ф. Коттер, О. Мор. Проте ці вчені, окрім канонічного 
права, займалися й іншими галузями права (римським, торговельним та 
вексельним), тому їхні дослідження не були комплексними та систематизованими. 
Лише в останній чверті ХІХ – першій третині ХХ ст. наукове дослідження в галузі 
канонічного права на юридичному факультеті Львівського університету набуло 
розвитку. Цьому сприяли Юзеф Кашніца, Владислав Абрагам, Леон Гальбан, 
Тадеуш Сільницький, Пйотр Калва, Єжи Яглаж. 

Юзеф Кашніца народився 1834 р. у місті Динів (нині Підкарпатського воєводства 
Польщі). Юридичну освіту здобув у Яґеллонському та Віденському університетах, 
отримав ступінь доктора права за роботу «Право та церковне право: вступне 
дослідження місця церковного права в юриспруденції сучасності» («Recht und 
Kirchenrecht: einleitende Untersuchung ueber die Stellung des Kirchenrechts zur 
Rechtswissenschaft der Gegenwart») (1856). У 1860-х – першій половині 1880-х років 
Ю. Кашніца працював державним службовцем у Відні, професором енциклопедії 
права та канонічного права Головної школи у Варшаві. У 1885–1887 роках він займав 
посаду звичайного професора канонічного права Львівського університету [9, c. 593]. 

Владислав Абрагам (1860–1941) народився в Самборі. Навчався на 
юридичному факультеті Львівського, Яґеллонського та Берлінського університетів. 
У 1883 р. отримав ступінь доктора права, а 1886 р. габілітувався з канонічного 
права на підставі роботи «Інквізиційний процес у законах Інокентія III та в 
сучасній науці» («Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej 
nauce»). Після цього В. Абрагам два роки пропрацював приват-доцентом 
канонічного права у Яґеллонському університеті, а впродовж 1888–1939 років був 
професором канонічного права Львівського університету. До 1936 р. В. Абрагам 
також керував у Львівському університеті інститутом канонічного права. До 
наукових інтересів В. Абрагама належали канонічне право середньовічної Польщі, 
давнє польське звичаєве право, сімейне право. Він став тогочасним провідним 
істориком права, який спеціалізувався на канонічному праві. Серед праць 
Владислава Абрагама початкового періоду його наукової діяльності – «Церковна 
організація в Польщі першої половини ХІІ ст.» («Organizacja Kościoła w Polsce do 
połowy wieku XII») (1890), «Постання Римо-католицької Церкви на Русі» 
(«Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi») (1904), «Початки Римо-
католицького архієпископства у Львові» («Początki arcybiskupstwa łacińskiego we 
Lwowie») (1909), «Польща та християнізація Литви» («Polska a chrzest Litwy») 
(1914), «Укладання шлюбу у польському звичаєвому праві» («Zawarcie małżeństwa 
w pierwotnem prawie polskiem») (1925) [11, c. 119]. 

У праці «Утворення Римо-католицького єпископства в Кам’янці-Подільсь-
кому» («Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim»). Абрагам 
торкнувся таких питань, як утворення єпископства та капітули, охарактеризував 
наступних Кам’янецьких єпископів. 

Історик канонічного права Леон Гальбан народився 1893 р. у Кракові. Він 
вивчав право у Львівському (1912–1914), Віденському (1914–1915) університетах, 
а також у Греноблі. У 1916 р. Л. Гальбан отримав ступінь доктора права, а в другій 
половині 1920-х років габілітувався з канонічного права. Після цього протягом 
1926–1939 років він працював доцентом і професором канонічного права Львівсь-
кого університету. До наукових зацікавлень Л. Гальбана належали історія поль-
ського канонічного права, історія Церкви. Цим питанням присвячені його праці 
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«Релігія у Третьому Рейху» («Religia w Trzeciej Rzeszy») (Львів, 1936), «Конфлікт 
папства та імперії» («Konflikt papiestwa z cesarstwem») (Львів, 1939) [38, s.93]. 

Історик Церкви Тадеуш Сільницький народився у 1889 р. Він навчався на 
філософському факультеті Львівського університету, в 1914 р. здобув ступінь 
доктора права за роботу «Право вибору королів у Яґеллонську добу» («Prawo 
elekcji królów w dobie jagiellońskiej»). З 1920 р. Т. Сільницький відвідував семінар 
В. Абрагама на юридичному факультеті Львівського університету, а в 1927 р. 
габілітувався з канонічного права на підставі роботи «Архідияконство в Польщі» 
(«Organizacja archidiakonatu w Polsce»). Протягом 1921–1929 років він був 
асистентом кафедри канонічного права Львівського університету. 

Священик Пйотр Калва (1893–1974) навчався на факультеті права та 
суспільно-економічних наук (1918–1922), а також факультеті канонічного права 
(1922–1923) Люблінського університету. У 1926 р. він отримав ступінь доктора 
права, а в 1934 р. габілітувався на підставі наукової роботи «Виникнення та 
розвиток польської «коляди» як церковної данини. Юридично-історичне дослід-
ження» («Powstanie i rozwój polskiej kolędy jako daniny kościelnej. Studium prawno-
historyczne»). У 1916–1918 роках він був вікарієм, у 1923–1934 роках викладав у 
Духовній семінарії в Кельце, Люблінському університеті. Протягом 1934–1939 
років П. Калва був доцентом канонічного права Львівського університету. В цей 
період він написав праці «Наслідки укладання цивільного шлюбу в церковному 
праві» («Skutki adopcji cywilnej w kościelnym prawie małżeńskim») (1935) та 
«Перший польський Пленарний Синод» («Pierwszy polski Synod Plenarny...») (1939) 
[15, c. 575]. 

Католицький священик Єжи Яглаж закінчив теологічний факультет 
Львівського університету, навчався також на семінарах В. Абрагама з канонічного 
права. Він отримав ступінь доктора теології, написавши працю «Про способи 
взаємодії католицьких чинників під час реформи сімейного права у Польщі» («O 
sposobach współdziałania czynników katolickich przy reformie prawa małżeńskiego w 
Polsce»). Протягом 1937–1939 років працював асистентом кафедри канонічного 
права Львівського університету. Також Є. Яглаж займався питаннями сімейного 
права, якому присвятив свою працю «Зауваження до кодифікації сімейного права в 
Польщі» («Uwagi do kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce») (1931). 

Римське право було неймовірно важливим напрямом наукових досліджень 
викладачів юридичного факультету Львівського університету від часу його створення. 
Спершу римське право у Львівському університеті викладав Б. Борзага [27, c. 232]. А у 
1797 р. кафедру цивільного, пандектного та кримінального права, яку очолював Б. Бор-
зага, перетворили на кафедру римського та цивільного права. Її очолив Ф. Маркс. 

Викладачами римського права в першій половині ХІХ ст. на юридичному 
факультеті Львівського університету були Й. Вінівартер, І. Грасль, А. Фангор, 
Ф. Коттер. Проте цих учених найбільше цікавило австрійське цивільне право та 
канонічне право. Одним з найзначніших дослідників римського права в цей час 
став А. Гаймбергер, котрий написав ґрунтовний підручник для вищих шкіл 
«Римське приватне право...» («Jus romanum privatum...»). 

Вже у другій половині ХІХ ст. (1850–1860-ті роки) римське право на юридич-
ному факультеті Львівського університету розвивав Й. Зельонацький – один з най-
відоміших тогочасних дослідників римського права, автор праць «Пандекта або 
лекції з римського приватного права» («Pandekta czyli wykład prawa prywatnego 
rzymskiego») (1862–63) та «Наука про власність згідно з римським правом» 
(«Nauka o posiadaniu i o zasiedzeniu własności według prawa rzymskiego») (1862). 
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Римське право з останньої чверті ХІХ ст. на юридичному факультеті 
Львівського університету досліджували Фердинанд Жрудловський, Станіслав 
Шаховський, Леон Пінінський, Марцелій Хлямтач, Ігнацій Кошембар-Лис-
ковський, Вацлав Осуховський та Мечислав Пойнар, Олександр Надрага. 

Фердинанд Жрудловський народився в 1843 р. у Львові. Він закінчив 
юридичний факультет Львівського університету, отримав ступінь доктора права, а 
в 1866 р. пройшов габілітацію з цивільного права. Спочатку молодий учений 
обіймав посаду суплента, згодом – надзвичайного професора (1868–1870), звичай-
ного професора (1870–1872) цивільного права юридичного факультету Львівського 
університету. У 1872–1889 роках він очолював кафедру римського права цього 
вищого навчального закладу. Саме як історик римського права Ф. Жрудловський 
здобув визнання наукових кіл. Популярними стали його праці «Інститути та історія 
римського приватного права» («Instytucye i historya prywatnego prawa rzymskiego») 
(Львів, 1889) та «Пандекта римського приватного права» («Pandekta prywatnego 
prawa rzymskiego») (Львів, 1889) [14, c. 500]. 

Станіслав Шаховський (1838–1906) навчався на юридичних факультетах 
Гейдельберзького, Паризького та Львівського університетів. У 1872 р. він здобув сту-
пінь доктора права. З 1877 р. обіймав посаду приват-доцента, з 1894 р. – надзвичайного 
професора, а з 1902 р. – звичайного професора римського права Львівського 
університету. Як юрист-науковець, С. Шаховський цікавився приватним римським 
правом, написав працю «Про заробіток грошей» («De pecunia constituta») (1868). 

Леон Пінінський народився 1857 р. у Львові. Впродовж 1874–1878 років 
навчався на юридичному факультеті Львівського університету, стажувався у 
Лейпцизі, Берліні та Відні, а в 1880 р. отримав ступінь доктора права. У 1886–1891 
роках Л. Пінінський був приват-доцентом, 1891–1898 роках – звичайним 
професором кафедри римського права юридичного факультету Львівського 
університету. Упродовж 1898–1903 років він був намісником Галичини. У 
міжвоєнний період повернувся до викладацької діяльності у Львівському 
університеті, очолюючи майже до самої смерті у 1938 р. кафедру римського права. 
Серед наукових праць Л. Пінінського – двотомник «Фактичні обставини 
придбання речі у володіння за загальним правом» («Der Thatbestand des 
Sachbesitzerwerbes nach gemeinem Rechte») (Лейпциг, 1885–1888), «Поняття та межі 
права власності у римському праві» («Pojęcie i granice prawa własności według prawa 
rzymskiego») (Львів, 1900). 

У статті «Під враженням «Роздумів» Марка Аврелія» («Pod wrażeniem 
«Rozmyślan» Marka Aurelego») Л. Пінінський проаналізував вплив філософії 
римського імператора Марка Аврелія на норми римського права, зокрема на 
«моральний обов’язок». В іншій статті, а саме «Концепція та межі права власності 
за римським правом» («Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego») 
цей відомий дослідник писав, що «право приватної власності існує споконвіку і в 
усіх державах є підвалиною врегулювання суспільних відносин». Леон Пінінський 
стверджував, що право власності належить до майнових прав і є гарантованою 
приписами закону можливістю господарського користування певною фізичною 
річчю. Далі учений охарактеризував теорію обмеженого права власності, акцен-
тував увагу на праві власності на нерухомість тощо, опираючись на праці римських 
юристів, зокрема, Ульпіана [35, s. 3–18]. 

Марцелій Хлямтач народився 1865 р. у селі Шарпанці (тепер Сокальського 
району Львівської області). Юридичну освіту здобув у Львівському, Віденському 
та Берлінському університетах. У 1898–1900 роках він був приват-доцентом, у 
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1900–1904 роках – надзвичайним професором, а з 1904 р. – звичайним професором 
кафедри римського права юридичного факультету Львівського університету. 
Розпочавши свою роботу ще у Францисканському університеті, він продовжував її 
в Університеті Яна Казимира у Львові протягом усього періоду його існування. 
Марцелій Хлямтач досліджував римське право та сучасне німецьке право. Серед 
його праць першого періоду діяльності назвемо «Правова природа передачі права 
власності на основі традиції в римському праві» («Die rechtliche Natur der 
Uebereinigungsart durch Tradition im roemischen Recht») (Львів, 1897), яка здобула 
молодому вченому визнання й допомогла отримати посаду в університеті. 

З 1900 р. надзвичайним професором, а в 1906–1916 роках – звичайним 
професором кафедри римського права у Львівському університеті був Ігнацій 
Кошембар-Лисковський (1864–1945). Вихованець юридичного факультету Берлін-
ського університету, доктор права, він габілітувався з римського права на підставі 
роботи «Теорія відводу за класичним римським правом» («Die Theorie der Exceptionen 
nach klassischen romischen Recht») (1894) й згодом працював у судових органах 
Берліна, завідував кафедрою римського права Фрайбурзького університету. Серед 
праць І. Кошембара-Лисковського львівського періоду – «Місце римського права в 
загальному цивільному праві» («Stanowisko prawa rzymskiego w powszechnej ustawie 
cywilnej») (Львів, 1911), «Концепція права» («Pojęcie prawa») (Львів, 1912) [16, c. 663]. 
Остання праця І. Кошембар-Лисковського потребує детальнішого розгляду.  

У статті «Концепція права» («Polęcie prawa») дослідник писав, що «На 
запитання, чим є право, ми, правознавці, відповідаємо: правом є система обов’яз-
кових правил для суспільного життя народу, додаючи часто для «етичного» 
суспільного життя і «на певній території», чим зазначається, що право вста-
новлюється державною владою і є обов’язковим лише у цій державі і є виразом 
державної влади. Таке поняття права є прийнятим у колах правознавців, і не 
тільки. Воно отримало визначення «формальне право», а чинне в цій державі 
формальне право – «позитивне право». 

Далі Ігнацій Кошембар-Лисковський писав, що поняття права повинно мати 
певний зміст, котрий вказує, яку роль право відіграє у суспільному житті народу та 
яке його завдання й особливості поза суспільним життям. Адже такий зміст права 
знаходимо не лише у загальних правових засадах, його повинно мати й саме понят-
тя права – він становить сутність права. На думку І. Кошембара-Лисковського, 
дефініція права має окреслити право, не яким воно повинно бути відповідно до 
суб’єктивного сприйняття, а яким воно є у реальних людських відносинах. 

Дослідник наводить такі визначення права, зокрема у римському праві, як 
«сила», «система впорядкованого егоїзму», «зібрання усіх засад, які обмежують 
свободу особистості», «політика влади» тощо. Далі він подав своє визначення 
права: «Право є етичною рівновагою у суспільних і господарських відносинах між 
людьми» [34, s. 4–45]. 

У міжвоєнний період, в очоленому Л. Пінінським і М. Хлямтачем інституті 
римського права та двох кафедрах римського права працювали відомі згодом 
юристи Вацлав Осуховський та Мечислав Пойнар [32, s. 35]. 

Вацлав Осуховський (1906–1988) народився у Тернополі. Він навчався на 
юридичному та філософському факультетах Львівського університету, стажувався 
в Римі, був доктором філософії, а з 1930 р. за роботу «Між пропозиціями: дос-
лідження проблеми специфікації в класичному римському праві» («Media sententia: 
studium nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznym prawie rzymskim») отримав ще й 
ступінь доктора права. У 1933 р. В. Осуховський, який уже працював асистентом 
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кафедри римського права Л. Пінінського, габілітувався з римського права. Згодом, 
у 1937–1939 роках В. Осуховський був надзвичайним професором римського права 
та директором наукового інституту римського права Львівського університету. 
В. Осуховський – автор праці «Про непозначені договірні правовідносини в 
класичному римському праві» («O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych 
w klasycznem prawie rzymskiem») (Львів, 1933). 

Випускник юридичного факультету Львівського університету 1934 р. Мечи-
слав Пойнар народився 1913 р. на теренах сучасного Підкарпатського воєводства 
Польщі. У 1935–1939 роках він працював асистентом кафедри римського права 
Львівського університету. 

Українець Олександр Надрага народився 1885 р. у Бережанах (нині Терно-
пільської області). З 1904 р. він навчався на юридичному факультеті Львівського 
університету. У 1911 р. молодий юрист здобув ступінь доктора права. З 1919 р. він 
був адвокатом у Львові, одним з керівників Львівської колегії адвокатів. У 1921–
1925 роках О. Надрага був професором юридичного факультету Українського 
університету у Львові, де викладав римське право. Згодом, у 1940–1941, 1944–1947 
роках він викладав історію права на юридичному факультеті Львівського 
університету. О. Надрага був членом НТШ, Спілки українських адвокатів, членом 
редакції журналу «Життя і право». 

Отож, такі наукові школи юридичного факультету Львівського університету 
останньої чверті ХІХ – першої третини ХХ ст., як історії держави і права Польщі, 
України та інших слов’янських земель, історії держави і права неслов’янських 
народів, канонічного права та римського права, можна об’єднати в єдиний нау-
ковий напрям «Історія держави і права», оскільки об’єкти дослідження, а подекуди 
й предмети дослідження цих наукових шкіл часто перетинаються. 

Наукова школа історії держави і права Польщі, України та інших слов’янських 
земель представлена, насамперед, її засновником Освальдом Бальцером, в основу своїх 
досліджень ставила критичне опрацювання першоджерел. До наукових зацікавлень 
О. Бальцера належали історія держави і права Давньої Польщі та Речі Посполитої 
(1569–1795), а також порівняльне дослідження права різних слов’янських народів. 
Заслугою О. Бальцера є обґрунтування витоків законодавства Польщі, інших 
слов’янських держав, зокрема й Київської Русі, зі звичаєвого права поляків, українців 
та інших слов’ян, а не скандинавів чи німців, про що стверджували дослідники 
німецького походження. Ця концепція «домашнього походження права» у слов’ян-
ських народів допомогла конституюванню їхніх державних структур. О. Бальцер та-
кож продовжив дослідження з історії права та судочинства львівських вірмен, 
започатковані ще в 1860-х роках Ф. Бішофом. Це дає змогу стверджувати і про належ-
ність О. Бальцера до наукової школи історії держави і права неслов’янських народів. 

Представниками наукової школи історії держави і права Польщі, України та 
інших слов’янських земель на юридичному факультеті Львівського університету 
були також А. Віняж (дослідження польського звичаєвого права), українець 
М. Чубатий (дослідження історії українського права), один з учнів О. Бальцера, за 
порадою якого розпочав спеціалізуватися з дослідження історії українського права. 
Упродовж 1921–1923 років учений обіймав посаду професора історії українського 
права Українського таємного університету у Львові, що дає всі підстави зарахувати 
його до викладачів юридичного факультету Львівського університету. 

Наукова школа історії держави і права неслов’янських народів спеціалізу-
валася передусім на дослідженні історії німецького права. Окремі дослідження 
викладачів юридичного факультету Львівського університету з цієї тематики 
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відносяться ще до 1850–1880-х років (праці Ф. Бішофа, Г. Бруннера, Е. Буля). 
Наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. цю тематику у Львівському університеті 
розвивали юристи П. Домбковський, А. Гальбан, М. Бобжинський, А. Янович, 
З. Соха, до наукових зацікавлень яких належали також історія польського права, 
римське право та канонічне право. 

Окрема наукова школа канонічного права сформувалася на юридичному 
факультеті Львівського університету зусиллями В. Абрагама, Л. Гальбана, 
Ю. Кашніци, Т. Сільницького, П. Калви та Є. Яглажа. Предметом дослідження цих 
учених передусім були організація та розвиток інститутів Римо-католицької 
Церкви на польських та українських етнічних землях. 

Римське право науковому аналізу викладачі Львівського університету 
піддавали від часу створення юридичного факультету. Одним з найбільших 
дослідників римського права в першій половині ХІХ ст. був А. Гаймбергер, а у 
1850–1860-х роках – Й. Зельонацький. 

Наукова школа римського права у Львівському університеті представлена 
Ф. Жрудловським, С. Шаховським, Л. Пінінським, М. Хлямтачем, І. Кошембар-
Лисковським, В. Осуховським, М. Пойнаром і О. Надрагою. Українець О. Надрага 
був випускником юридичного факультету Львівського університету, а в 1921–
1925 роках на посаді професора викладав римське право для студентів юридичного 
факультету Українського таємного університету у Львові. 

У радянський період історико-правову школу представляли професори 
В. С. Кульчицький, П. О. Недбайло, В. Г. Сокуренко, Б. Й. Тищик та доценти 
В. І. Калинович, М. І. Настюк.  

З проголошенням державної незалежності України почався активний розвиток 
та діяльність львівської історико-правничої школи. Цей напрямок очолили 
авторитетні професори В. Кульчицький та Б. Тищик. Вони чи не найбільше 
прислужилися у національній історико-правовій науці своїми дослідженнями 
проблем державно-правового розвитку України. У межах цієї школи аналізують 
проблеми зародження і подальшої еволюції українських державно-правових 
інститутів, вивчають національну, державно-правову традицію; виявляють основні 
причини та наслідки виникнення, розвитку і ліквідації окремих державно-правових 
систем, аналізують взаємозв’язки державних структур і правових інститутів; 
поглиблено вивчають проблеми становлення і розвитку як світової, так і 
української політичної і правової думки, досліджують новітні підходи та методи, 
які використовує сучасна історико-правова наука.  

На сучасному етапі розвитку історико-правової науки новим напрямом наукових 
досліджень викладачів кафедри є вивчення маловідомого в українській історико-
правовій науці матеріалу про правове становище західноукраїнських земель у складі 
Польського королівства (ХІV-ХVІ ст.) (д. ю. н. І. Бойко); особливостей застосування 
магдебурзького права в Україні (ХІV-ХІХ ст.) (д. ю. н. М. Кобилецький), рецепції 
окремих інститутів римського приватного права в джерела українського права 
(ХVІІ-ХХ ст.) (доц. А. Федущак-Паславська); виявлення філософських основ римсь-
кого права – християнства та ідеї стоїцизму; дослідження правових поглядів 
маловідомих або замовчуваних в часи тоталітарного режиму українських громадсько-
політичних діячів минулих століть, зокрема А. Андрієвського, С. Дністрянського, 
Є. Ерліха, Б. Кістяківського, К. Левицького, О. Малиновського, О. Огоновського, 
В. Старосольського та ін. (доц. Т. Андрусяк, доц. А. Коваль).  

Сьогодні історію держави і права досліджують: проф. Б. Тищик, д. ю. н. 
М. Кобилецький, д. ю. н. І. Бойко, доц. А. Кольбенко, доц. О. Липитчук, доц. 
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Т. Андрусяк, доц. А. Федущак-Паславська, доц. Л. Шевчук, доц. А. Коваль, к. ю. н. 
О. Ригіна, к. ю. н. Х. Моряк-Протопопова.  

Кафедра готує фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) за спеціальністю 
правознавство на денній та заочній формі навчання. При кафедрі діє аспірантура за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових вчень. Є два студентські наукові гуртки: з історії держави і права України 
та з історії держави і права зарубіжних країн. Студенти-гуртківці беруть участь в 
регіональних і міжнародних конференціях.  

Кафедра забезпечує викладання курсів: історія держави і права України; історія 
держави і права зарубіжних країн; римське приватне право; історія політичних та 
правових учень; актуальні проблеми науки історії держави і права; розвиток 
української правової думки; наступність в історії українського права; правові 
конструкції римського права у сучасному європейському праві; історія міського права 
в Україні; становлення і розвиток митних органів України; правові вчення ХХ ст.  

Унаслідок функціонування історико-правової школи протягом 1944–2012 рр. 
викладачі кафедри опублікували близько 50 монографій, 1000 статей і матеріалів 
конференцій, понад 120 підручників та навчальних посібників. На кафедрі 
підготовано понад 50 кандидатських та 6 докторських дисертацій. Станом на 2013 
р. на кафедрі ведеться підготовка 11 аспірантів.  

Співробітниками кафедри останніми роками проведено міжнародну конференцію 
«Актуальні проблеми історії держави і права Центрально-Східної Європи (присвячена 
150-річчю Освальда Бальцера) (Львів, 24-25 квітня 2009 р.), аспірантсько-студентську 
конференцію «Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик 
права Львівського національного університету імені Івана Франка» (присвячена 
пам’яті проф. В. С. Кульчицького) (Львів, 22 грудня 2010 р.), студентсько-аспірантську 
наукову конференцію «Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року – визначна 
пам’ятка українського права» (присвячена 300-річчю прийняття Конституції гетьмана 
Пилипа Орлика) (Львів, 28 квітня 2010 р.).  

Кафедра співпрацює з аналогічними кафедрами інших вищих юридичних 
закладів і факультетів України, зокрема з Харківською національною юридичною 
академією імені Ярослава Мудрого (зав. кафедри, проф. Гончаренко В. Д.), Одесь-
кою національною юридичною академією (зав. кафедри проф. Аракелян М. Р.), 
Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника (зав. кафедри 
доц. Присташ Л. Т.) та ін. Співпраця з ними виражається у взаємній участі в науко-
вих конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні 
підручників, посібників, наукових праць, статей, опонуванні дисертацій та ін.  

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою римського приватного права Люблін-
ського католицького університету імені Папи Римського Івана-Павла ІІ (Польща) 
(зав. кафедрою проф. Дембінський А.): проводять спільні наукові конференції 
викладачів і студентів, публікацію наукових статей, рецензування наукових праць).  

Діяльність наукової школи з історії держави і права зарубіжних країн започат-
кована ще у польський період. Сьогодні дослідження з історії держави і права 
проводять проф. Тищик Б. Й., доц. Кольбенко А. В., доц. Липитчук О. В., доц. Ригі-
на О. М., кандидати юридичних наук та аспіранти кафедри.  

У межах цієї школи вивчають процеси становлення та розвитку державності у 
правових системах країн Європи, Америки та Азії в добу середньовіччя, Новий та 
Новітній часи.  

Тільки за останні роки опубліковано 19 навчальних посібників, текстів лекцій, 
понад 450 статей і матеріалів, підготовано 6 кандидатів наук.  
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF HISTORICAL LAW 
SCHOOL AT THE LAW FACULTIES OF THE UNIVERSITY 

I.Boyko, W. Kahnych 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

This paper describes the stages of formation and development of the historical and law 
school at the Law Faculties of the University. Special attention is paid to the analysis of 
historical and scientific law school, reveals research activities most prominent historians of law 
and state law faculty in the history of law.  

The article shows that the Department of History of State and Law Lviv National 
University was founded as part of the Faculty of Law, according to the diploma Austrian 
Emperor Joseph II in 1784 established that during 1784-887 the Department was entitled 
«Department of History of the German and Austrian law». From 1874 to 1887 the department 
was headed by K. Liska, who gave a history of Austrian law. In addition to his work at the 
Department G. Roszkowska who read the philosophy of law and international law, 
F. Hryzetskyy - Church and state law, A. Fanahor - Polish private law, F. Zrodlovskyy - Roman 
law. Determined that in 1887 a joint decision of administration and the Senate (Academic 
Council) at the Faculty was established also chair of the history of Polish law. Argued that it 
was the second such department in the territory and province of Galicia Lodomeria. The first 
was established in 1877 in Krakow Jagiellonian University. Since the head of the department 
for prof. A. Baltsera who headed the department for more than forty years, using well-
deserved authority and respect among the Lviv intelligentsia, teachers and students. While the 
department has intensified study of the history of Poland early-feudal, caste government in the 
Kingdom of Poland, the period of gentry Commonwealth (1505–1788 gg.) And more. Since 
1887/1888 academic year Professor. A. Baltser launched at the Department a statement of the 
subject «History of Polish procedural law». Read course for two semesters, 5 hours each 
week. In 1894 due to changes in curriculum, the department decided to also read a course on 
«History of government of Austria.» For him responsible professor. A. Baltser. 
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It is shown that the history of Polish law department was reorganized into the Department 
of German law. P. Dombkovskyy was appointed its head January 1, 1916 after the First World 
War, when the independent Polish state revived, Ministry of Education and religions Poland 1 
April 1919 P. Dombkovskomu assigned the title of Professor of course, but at Lviv University 
Senate elected him to head the department reorganized old Polish Private Law Faculty of Lviv 
University. 

Outlined in Lviv in the early twentieth century. faces a complicated political situation. 
Continued Ukrainian-Polish War for East Galicia, which began November 1, 1918 - between 
the West Ukrainian National Republic and Poland. Classes at the University of L’viv longer 
actually not performed, department and faculty did not act. After the death of professor of 
history right Lviv University Halbana A. P. Dombkovskyy further (temporary) also headed the 
Department of Western European law, and the death of prof. Baltsera A. (1933) was the 
leading teacher full course of history of law in Poland. According to the decision of the Council 
of Ministers of Poland on February 26, 1920 transferred to the University of Lvov use Galician 
regional house of the Diet, which effectively ceased operations in 1914, and legally in 1918 

Deals that during the Second World War Department and the University as a whole has 
not acted. After the restoration in 1944 of the university, created the department of theory and 
history of law. Under this name department functioned until 2008 Over the years the 
department was headed by prof. P. Dombkovskyy (1925-1934 рр. And 1944–1946 gg.), Prof. 
P. Nedbaylo (1946–1954 gg.), Assistant professor. B. Kalinovych (1954–1960 gg.), Prof. 
B. Sokurenko (1960–1990 gg.). Since 1990 the department is headed by B. Tischikov 
Distinguished Professor of Lviv National University, Honored Lawyer of Ukraine, which is one 
of the leading scientists of Ukraine in the history of law, a sort of «patriarch» of science, his 
name as reputable and experienced scientist teacher widely known in Ukraine and abroad. 

Keywords: historical and legal science department, scientific activity 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ БЕЇВ ТА МУРЗ У КРИМСЬКОМУ 
ХАНСТВІ В XV–ХVІІІ ст. ТА РОСІЙСЬКИХ ПОМІЩИКІВ 

У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ХVІІІ–ХІХ ст. 
Е. Ванієв 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті аналізується правове становище кримськотатарських беїв і мурз та російських 
поміщиків у Таврійській губернії у сфері земельних відносин. Право власності кримсько-
татарських беїв і мурз у Кримському ханстві здійснювалося на основі принципів мусульман-
ського права. Право власності російських поміщиків у Таврійській губернії здійснювалося на 
основі принципів континентального права. Порівняння їх правового стану дозволяє нам 
дослідити ті зміни, які відбулися в Криму після анексії Кримського ханства Російською 
імперією 8 квітня 1783 р. та утворення Таврійської губернії у сфері правового регулювання 
земельних відносин. Ми з’ясували, що зміст правових повноважень у відносинах права 
земельної власності кримськотатарських беїв і мурз у Кримському ханстві був значно шир-
шим у порівнянні із російськими поміщиками. Право власності беїв та мурз базувалося на 
принципах справедливості, розумності та раціонального використання природних ресурсів. 
Його джерелами були: звичаї кримців, ярлики кримських ханів і цивільні правочини щодо 
землі. Право власності російських поміщиків було основане на принципах обману, незаконно-
го привласнення земельних ділянок, отримання прибутку від землі навіть ціною виснаження 
її ресурсів. Джерелами права власності за часів Російської імперії були: російське законо-
давство, ордери таврійських губернаторів та цивільні правочини щодо землі. Перерозподіл 
земельної власності та її концентрація в руках російських поміщиків призвели до порушення 
прав кримці, які були змушені залишити свої землі та емігрувати в Туреччину. Зазначені 
процеси супроводжувалися феноменом кріпацтва, який був доти невідомим кримцям. В 
цілому, разом вони були негативними для них. Російське право було чужим та незрозумілим 
для кримців. Російська влада майже не використовувала місцевих механізмів правового 
регулювання земельних відносин, таких як меват, вакуф та ін. Перерозподіл земельної влас-
ності, встановлення в Криму російського права призвели до знищення цікавих правових 
інститутів у регіоні. 

Ключові слова: бей, мурза, поміщик, право власності, земельні правовідносини, закон, 
Кримське ханство, Таврійська губернія. 

У сучасних соціально-демократичних державах середній клас є основою 
добробуту суспільства. Його чисельність та успішність в житті країни – показник 
прогресивного розвитку держави. Водночас це зумовлює виникнення процесу 
створення нової, сучасної еліти суспільства, яку становлять представники цього 
класу. Проте так було не завжди. В древньому та середньовічному світі носіями 
розвитку держави були еліта або олігархи – залежно від форми правління. Саме 
вони задавали напрямок вектору руху країни. На нашу думку, «середня» ланка 
середньовічного суспільства була першим прототипом того прошарку, який потім 
став середнім класом. У різних країнах вони називалися по-різному: феодали, 
поміщики і т. д. На території сучасної України, у Кримському ханстві, в системі 
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мусульманського права також був такий «проміжний» прошарок – 
кримськотатарські беї та мурзи. Порівняльне дослідження юридичних механізмів 
набуття та розпорядження правом земельної власності на прикладі вказаних груп 
населення в Криму, які залишили свій відбиток у формуванні багатоманітного 
українського суспільства та його ментальності, дасть нам змогу глибше вникнути в 
сутність сфери суспільних відносин. 

У дорадянській та сучасній літературі майже немає наукових робіт, 
присвячених порівняльному дослідженню юридичних аспектів набуття, володіння 
та розпорядження правом земельної власності у Криму XV–XІХ ст. середніми 
прошарками суспільства. В окремих історичних та історико-правових працях лише 
фрагментарно висвітлювалися ті чи ті аспекти цієї проблеми стосовно або кримсь-
котатарських мурз, або російських поміщиків. Деякі висновки дорадянських робіт 
вже застарілі за часом, а сучасні праці, зосереджуючись на історичному аспекті, 
повною мірою не висвітлюють його юридичного боку. 

Ми провели історико-правове порівняльне дослідження юридичних механізмів 
набуття, володіння та розпорядження правом земельної власності на прикладі 
діяльності кримськотатарських беїв, мурз, та російських поміщиків на території 
Кримського ханства та Таврійської губернії. 

Беї та мурзи, які очолювали кримські роди, соціально виокремилися як 
найповажніші, найвпливовіші люди суспільства. В. Возгрін зазначив, що «термін 
«мурза» був спотвореним словосполученням «емір-заде», тобто «син князя» 
(перс.), або, що те ж саме, дворянин» [1, с. 547]. На нашу думку, беїв та мурз не 
можна порівнювати із сучасними їм середньовічними європейськими феодалами. 
Хоча вони і дозволяли кримцям-поселянам1 оселятися на власних землях, але не 
закріпачували їх. Поселяни залишались вільними. Звання бея могла досягнути 
людина переважно старшого віку. З-поміж себе вони обирали найголовнішого – 
баш бея. Часто це була найстарша та найавторитетніша особа. Беї безпосередньо 
впливали на всі сторони життя ханства, а іноді від їхнього рішення залежала і доля 
самого хана. Дорадянські дослідники історії Кримського ханства виділяли шість 
головних бейських родів: Ширинські, Яшлавські, Мансурови, Баринови, Седжеу-
тови та Аргинови. Ханська родина для одруження віддавала перевагу саме бейсь-
ким родинам, а серед них – роду Ширинських. Володіючи значними територіями, 
беї визначали напрям розвитку земельних відносин. Землі належали не особисто 
бею, а всьому бейському роду. В. Возгрін зазначив, що «беї гарантували народові 
свободи, на противагу ханській владі, яка без цього могла перерости в деспотичну» 
[1, с. 534]. Землі бейлика належали не конкретно тому чи іншому бею, а всьому 
роду, від імені якого ними керував бей: «землі бейлика залишились патріархально-
родовим володінням» [1, с. 482]. Це зумовило появу особливостей у механізмі 
спадкування. Бейлик не переходив від бея до сина, а переважно від найстарішої 
людини до найстаршої, яка залишалася після її смерті. Керування бейликом мало 
досить короткостроковий характер. Бейлик Ширинських перебував у кадалику, що 
займав територію теперішнього Феодосійського району. У нього входило понад 40 
сіл [2, с. 57–58]. Бейлик Баринських був на території між теперішніми Білогорсь-
ком та Старим Кримом. У нього входило близько 10 сіл, включно з територією ріки 
Салгір. Бейлик Мансурових, за даними Ф. Лашкова, налічував 15 тис. десятин 
землі, у які входило близько 12 сіл. Він розташовувався на північній території 
Криму біля теперішнього Перекопу. Бейлик Аргинських знаходився біля першої 
––––––––– 

1 Кримські татари називають себе qirimlar, тобто: кримці – авт. 
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столиці ханства – Ескі Кирим, займаючи площу, за даними Ф. Лашкова, у 25637 
десятин землі [3, с. 82]. Щодо бейлика Седжеутських, то з плутаних даних, 
наведених дослідником, можна зробити висновок, що він був десь біля Білогор-
ська, по сусідству із бейликами Ширинських та Баринських, значно поступаючись 
їм у розмірах. У бейлик Яшлавських входило 11,5 десятин землі [3, с. 83]. Бейлик 
характеризувався: суб’єктом володіння – бейський рід, тобто група осіб, пов’яза-
них кровним зв’язком; територією – землі, які охоплювали простір місця розта-
шування членів роду, мали визначені межі, які не належали нікому, окрім них; 
особливим правовим режимом – право власності формально санкціонувалося з 
боку хана. Посада баш бея переходила не за спадковим правом, а за принципом 
старшості за віком. Рід обмежував бея в користуванні бейликом. Внутрішні справи 
у межах бейлика залишалися під юрисдикцією бея. Він був вправі чинити 
судочинство, отримувати від поселян ушр (десятину) з земель, інші види податків 
та прибутків, розподіляти землі бейлика між його членами за власним розсудом, 
керуючись лише нормами ісламу та шаріату. На територіях бейликів існували 
чаїри (поселянські огорожі). Ф. Лашков зарахував ці землі до приватної власності 
поселян [3, с. 86]. Він наводив справу бея Яшлавського проти мешканців села 
Яшдаг, де позивач стверджував, що «землі з часів родоначальника Абак бея до 
теперішнього часу… були у розпорядженні мешканців за договором (аріє), але 
вони не володіли ними як власники» [5, с. 111]. Це вказувало саме на орендний 
характер відносин між беями та поселянами.  

Після приєднання Кримського ханства до складу Російської імперії 8 квітня 
1783 р. правовий статус російських поміщиків визначався Грамотою на права, 
вольності і переваги благородного російського дворянства від 21 квітня 1785 р [11, 
с. 344]. Як зауважили О. І. Чистяков та Є. І. Індова, причина прийняття цього 
нормативного акту – не добра воля Катерини ІІ, а… потреба вжити заходів для 
зміцнення кріпосного ладу держави…, щоб зміцнити соціальне підґрунтя само-
державства, остерігаючись незадоволеності з боку дворянства, яке ставало іноді 
небезпечним для самих правителів [14, с. 54]. Згідно зі ст. 11 розд. А Грамоти, 
дворянин не міг бути позбавлений маєтку інакше, як за вироком суду [11, с 347]. 
Згідно зі ст. 22 розд. А Грамоти, у разі, якщо дворянин був первісним набувачем 
маєтку, йому дозволялося такий маєток дарувати, заповідати, передавати та 
продавати. Спадковим маєтком він міг розпоряджатися лише за законом 
[11,с. 348]. За ст. 23 розд. А, у разі засудження за найважчий злочин спадковий 
маєток дворянина переходив його спадкоємцю або спадкоємцям [11, с. 348]. 
О. І. Чистяков та Є. І. Індова зазначили, що у ст. 21–23 йшлося про право дворян 
розпоряджатися власними маєтками та порядок їхнього спадкування. Цим правом 
дворяни користувались давно, грамота лише підтверджувала це [14, с. 57]. Ст. 24 
розд. А заборонила будь-кому самовільно відбирати маєток дворянина без суду та 
вироку [11, с. 348]. На думку О. І. Чистякова та Є. І. Індової, «сенс цієї статті, яка 
мала значною мірою демагогічний характер, не зовсім ясний. Не зрозуміло, від 
чиїх конкретно зазіхань передбачався захист дворянських маєтків. Головна 
небезпека для дворянських маєтків завжди виходила від монархів… статтю можна 
зрозуміти так, що надалі самодержавна влада не буде віднімати маєтки у дворян, 
якщо про це не буде рішення суду. Однак абсолютних монархів не могли зв’язати 
вимоги законів, отже, правові норми, які містилися в статті, не мали практичного 
значення» [14, с. 57]. Ст. 26 розд. А підтвердила право дворян купувати села [11, 
с. 348]. Відповідно до ст. 1 Маніфесту «Про розповсюдження права власності 
володільців на всі витвори землі, що містяться на поверхні та в надрах» від 28 
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червня 1782 р., що було підтверджено у ст. 33 розд. А Грамоти, право власності 
розповсюджувалося не тільки на поверхню його земельного маєтку, а і на його 
надра [11, с. 249; 7, с. 614]; за п. 1 Маніфесту «Про розповсюдження права 
власності володільців на ліси, які ростуть в їх маєтках» від 22 вересня 1782 р., що 
було підтверджено у ст. 33 розд. А Грамоти, право власності було розповсюджено 
на всі ліси, в тому числі й заповідні, які росли на маєтку поміщика. Вони були 
залишені законодавцем у його повне розпорядження [11, с. 349; 10, с. 676]. Як 
зауважили О. І. Чистяков та Є. І. Індова, «вперше поміщикам-дворянам було 
надано широких можливостей для набуття певного майна… Грамота закріплювала 
те, що вже давно фактично склалося» [14, с. 58]. Згідно з іменним Указом від 29 
травня 1804 р., за дворянами законодавцем залишено право розпоряджатися 
маєтками, які придбані належним чином, на власний розсуд відповідно до законів 
[13, с. 345]. У ст. 37 розд. Б законодавець дозволив дворянам утворювати 
дворянські зібрання за місцями помешкання [11, с. 349; 10, с. 676]. Поміщицьке 
землеволодіння характеризувалося такими ознаками: суб’єкт – право- та 
дієздатний громадянин Російської імперії, який належить до стану поміщиків; 
територія – земельна ділянка у чітко встановлених межах, окреслених в 
генеральному плані на земельну ділянку, на яку володілець має належні право-
встановлювальні документи; звичайний правовий режим – право власності 
регулюється нормами законів Російської імперії і договорів, укладених між собою 
фізичними особами. Отже, відмінності у набутті права земельної власності між 
кримськими беями та російськими поміщиками були такими: набуття права 
власності беями регулювалося кримським звичаєвим правом адет та 
санкціонувалося мусульманським правом і владними повноваженнями хана; 
російські поміщики набували права власності згідно із законодавчою 
регламентацією своїх повноважень з боку імператорської влади або внаслідок 
укладання юридичних угод з іншими фізичними особами, які, згідно з російським 
законодавством, були наділені повноваженнями на укладання таких угод. Бей 
керував бейликом від імені усього роду – тобто не міг самостійно визначати його 
юридичну долю; поміщик володів своєю землею одноосібно і міг в будь-який час 
самостійно ним юридично розпоряджатися. Спадкування бейлика відбувалося не 
за кровним походженням, а за соціальним (наявність авторитету) і віковим 
(досягнення найстаршого віку) критеріями. Спадкування поміщицького землеволо-
діння відбувалося за законом або за заповітом без встановлення спеціальних вимог 
згідно з нормами російського законодавства. 

Мурзинське землеволодіння утворилося з декількох джерел. Воно мало специ-
фічну природу виникнення, що зумовило становлення правового режиму. Першим 
джерелом стали бейлики. Мурзи були членами бейського роду. Право власності 
мурзи утворилося шляхом використання вчення меват (вільні землі), що 
супроводжувалося санкціонуванням дій з боку хана. Право власності мурзи легіти-
мізував авторитет бея. У разі непідкорення його наказам мурза вилучався зі всього 
роду і його земля автоматично переходила до спільної власності. Мурза міг чинити 
юридичні операції із землею, але зі згоди всього бейського роду. Рід обмежував 
право мурзи розпоряджатися власним земельним маєтком. За правом шифату інші 
мурзи того ж роду мали переважне право придбання маєтку мурзи. Цей захисний 
механізм давав змогу залишити землі бейлика у спільній власності всього роду. 
Другим джерелом стала ханська влада. Хан міг жалувати землі тим з мурз, хто 
йому «підвів коня». Збереглися ярлики, у яких Сахіб Гірей пожалував Садир 
Ахмедові прісний колодязь в урочищі Кчі сакал біля річки Джитуган за 2 тис. Акче 



Е. Ванієв 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 113 

[8, с. 676].У іншому Девлет Гірей видав подібного ярлика Алчин Хасан Суфі на 
прісний колодязь [8, с. 678]. Такі землі мали усі ознаки мюльк (права приватної 
власності). Їхній господар мав право укладати будь-які угоди щодо земель, які 
йому належали: продавати, здавати в оренду, дарувати, перетворювати на вакуф 
тощо. Ф. Лашков згадував випадок жалування Сахіб Гіреєм землі із водяним 
колодязем на користь Хайдар бея [3, с. 92]. Третім джерелом утворення 
мурзинського землеволодіння стали цивільні угоди у сфері земельних відносин: 
купівлі-продажу, обміну, дарування, орендування, які укладалися між мурзами, або 
між мурзами та поселянами. Режим права власності залежав у цьому випадку від 
виду укладеної угоди. Якщо маєток переходив у повну власність господаря, 
утворювалося право мюльк, якщо у тимчасове володіння – мурза лише мав право 
користування маєтком. Для кращого юридичного закріплення чинності укладеної 
угоди мурзи часто зверталися за санкціонуванням свого мюлька до хана. Ці ярлики 
називалися мюльк нааме. Мурзинському землеволодінню були притаманні такі 
риси: суб’єкт володіння – мурза, який був членом бейського роду або став 
суб’єктом цивільно-правових угод у сфері земельних відносин; територія – землі, 
що входили до складу бейлика та мали визначені межі; землі, не займані ніким, які 
входили до складу Кримського ханства; землі, які були об’єктом цивільно-
правових угод; особливий правовий режим – мурза отримував земельний маєток у 
користування зі санкції бея, або у повну власність зі санкції хана, або внаслідок 
укладання цивільно-правової угоди. У сфері користування землями ханського 
домену, бейлика та мурзинського землеволодіння утворилися механізми взаємо-
стримування хана, беїв та мурз. Це відбулося задовго до вироблення теорії 
взаємостримування та противаг європейською правовою думкою. Отже, права 
земельної власності беїв на мурз регулювало мусульманське право. У керуванні 
власними землями вони спиралися на принципи справедливості, розумності, 
раціонального використання природних ресурсів, добросусідства. Тогочасне 
кримське суспільство не знало кріпосного права, що також прогресивно впливало 
на розвиток земельних відносин в межах держави. Це давало змогу беям та мурзам 
укладати угоди не тільки між собою, а й із поселянами, що значно розширювало 
можливості користування землями. Негативним моментом була відсутність 
законодавчого регулювання правочинів. Все трималося на взаємодовірі та авто-
ритеті сторін угоди, іноді закріплених ярликами хана. Суб’єкти угоди керувалися 
тільки нормами ісламу та власним волевиявленням. Серед тих документів, що 
збереглися, ми не маємо свідчень про злочини із землею. В судах здебільшого 
розглядали дрібні правопорушення. На нашу думку, це свідчило про те, що і 
характер розвитку земельних відносин, і засіб їхнього правового регулювання 
добре вписувалися у ментальність та світогляд місцевого населення, підходили їм. 
Мусульмани сприймали один одного як брата, землю – як власність Аллаха. Отже, 
в них не було потреби зловживати довірою із злочинним умислом.  

Наслідком перерозподілу земельного фонду Криму стала поява в регіоні 
великого поміщицького землеволодіння [7, с. 101]. Як зазначив С. Секиринський, 
російське поміщицьке землеволодіння… виникло в Таврійській губернії після 
роздачі землі царським урядом поміщикам, офіцерам армії та флоту, чиновникам 
та придворним з великого земельного фонду… Згодом поміщицьке землеволодіння 
в Таврійській губернії збільшилося за рахунок загарбання та купівлі селянських 
земель [15, с. 111]. За п. 10 Маніфесту «Про різні даровані народу милості» від 
2 вересня 1793 р. вільні землі Таврійської області, роздані місцевим губенатором, 
затверджувалися за тими, кому вони роздані й у чиєму безспірному володінні 



Е. Ванієв 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 114 

перебували, з тим, що за сплином пільгових встановлених строків, кожен був 
зобов’язаний сплачувати встановлений податок [12, с. 459]. Поміщики, жадні до 
нових земель, не побачивши звичних їм актів, аферистським способом домоглися в 
місцевої влади підтверджувальних документів на потрібні їм земельні наділи і 
привласнили їх собі. Вони намагалися активно заперечувати легітимність навіть 
тих документів, які мали на руках правомірні власники земель, посилаючись на 
їхню національність, яка нібито мала свідчити про їхню недобросовісність та 
шахрайство. Поміщики змогли не тільки узаконити право власності на майно, що 
їм не належало, але і збагатитися на цьому. Місцеві посадовці неодноразово 
констатували факти входження татарських маєтків у поміщицькі дачі та 
фіктивного перепродажу земельної власності [4, с. 135]. Про це ж зазначав й 
П. Надинський: «поміщики захоплювали самовільно як вільні земельні маєтки, так 
і ті, що перебували у користуванні селян…, застосовували хабарі, наносили на 
плани власних маєтків прилеглі земельні ділянки, після чого вважали цю землю 
своєю [7, с. 100]. Позитивними моментами в цей час були правове регулювання 
земельних відносин юридичною силою законів, формальна фіксація та 
впорядкування укладених угод. Проте численні прогалини в законодавстві, якими 
користувалися поміщики, зводили ці досягнення нанівець.  

Отже, відмінності у набутті права земельної власності між кримськими 
мурзами та російськими поміщиками були такими: підставами для набуття права 
власності для мурз слугували: адет і мусульманське право, які давали змогу 
займати вільні землі в межах бейлика, отримати ярлик на земельну ділянку від 
хана за формулою «підводу коня», та укладати юридичні угоди із іншими особами; 
поміщики ж використовували не тільки законні методи (закони, юридичні угоди), а 
й незаконні: введення в оману, підкуп, використання службового становища тощо. 
Право власності мурзи було обмежене правом шифату інших мурз того ж роду, 
волею бея та хана. За скоєне правопорушення він міг бути позбавлений власного 
маєтку. Поміщик був необмежений у своєму свавіллі. Правопорушення стали 
одними з джерел набуття права власності.  

На жаль, ми не маємо документальних свідчень про кількісні характеристики 
бейського та мурзинського землеволодіння за часів Кримського ханства. Проте відпо-
відна облікова робота була проведена в Російській імперії щодо російських поміщиків. 
Згідно з відомістю 1794 р., С. Жегуліна, віце-адмірал Мордвінов мав у власності 1678 
дес. Землі [5, с. 100], хоча С. Секиринський вказував, що він був власником 5778 дес. 
землі на Південному узбережжі Криму [15, с. 73]. Один з найвпливовіших людей в 
Криму, надворний радник Є.І. Нотара, загалом мав у власності 10436 дес. Землі 
[5,с. 101], кавалер Попов у різних повітах Таврійської області загалом накопичив 32288 
дес. Землі [5, с. 102]. За даними С. Секиринського, флотоводець Ф. Ф. Ушаков був 
наділений 8506 дес. Землі [15, с. 73]. За нашими підрахунками, за відомістю 1794 р. 
земельний фонд, яким володіли лише російські поміщики (без урахування християн-
іноземців) перевищував загальну кількість власності місцевого населення на близько 
265 тис. дес. [5, с. 98–108]. За відомістю ж 1802 р., в якій зображено лише дачі, 
загальна кількість землі татар-власників налічувала близько 57276 дес. 7037 кв. саж. 
землі, що було менше від російської, яка становила 228060 дес., близько на 170784 дес. 
[5, с. 145–158]. Станом на 31 серпня 1821 р. в Мелітопольському повіті Таврійської 
губернії налічувалося 18 дворян, з яких лише 13 було у списку, 5 – окрім того, з них – 1 
колоніст [ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 686. Л. 4–7]. За відомістю, складеною головою 
місцевого дворянства Є. Гранобарським, найбільшим власником у повіті був дійсний 
таємничий радник та кавалер в Петербурзі В. С. Попов, якому загалом належало 29 
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тис. дес. Землі [ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 685. Л. 19]. Середня кількість поміщицької 
власності в повіті, за нашими підрахунками, дорівнювала близько 4,5 тис. дес. 14 
листопада 1821 р. в Сімферопольському повіті Таврійської губернії мешкало 113 
російських дворян [ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 686. Л. 11–31], в 1821 р. в Дніпровському 
повіті їх налічувалося 46 осіб. За даними відомості, складеної в цьому повіті, 
найбільшим власником був перекопський купець Сисоєв, який мав 58 776 дес. землі 
[ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 685. Л. 24]. Середня кількість поміщицької власності в цьому 
повіті дорівнювала, за нашими підрахунками, близько 10 тис. дес. У Феодосійському 
повіті з 141 особою, 36 доказували своє дворянське походження [ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. 
Д. 686. Л. 44–83]. Отже, на момент проведення перепису російські поміщики в 
Таврійській губернії становили досить значну частку з загальної маси дворянського 
стану, тим паче, що вони діяли в набагато сприятливіших для себе умовах. У 1829 р. 
ситуація змінилась. У Дніпровському повіті налічувалось 49 дворян, з яких всі були 
чоловіками [ГААРК. Ф. 49. Д. 975. Л. 1–12]. У Перекопському повіті з 40 дворян 7 
були росіянами [ГААРК. Ф. 49. Д. 975. Л. 15–21]. У Феодосійському повіті зі 184 осіб 
137 були росіянами, з яких 26 доводили дворянство [ГААРК. Ф. 49. Д. 975. Л. 23–70]. 
Ми спостерігаємо, що частка російських дворян, як не парадоксально, зменшилася, це 
можна пов’язати із тим, що, незважаючи на створення сприятливих владою для 
російських дворян умов, вони не змогли повністю адаптуватися в Тавриді. У 1831 р. в 
повітах Таврійської губернії загальна кількість дворян розподілилася так: у 
Євпаторійському – 126 осіб, в Дніпровському – 50 осіб, в Мелітопольському – 13 осіб, 
у Перекопському – 51, з яких 38 – кримські татари, і 13 – росіяни [ГААРК. Ф. 49. Оп. 1. 
Д 1056. Л. 2–60]. Як бачимо, протягом 10-річного відрізку часу найчисельнішим 
залишався Феодосійський повіт, найменш чисельним – Мелітопольський.  

Отож, підсумуємо, кримські беї та мурзи, як і російські поміщики, були 
опорою монархів, які керували державами. Земельна власність, набута внаслідок 
здійснення правочинів або усталених звичаїв стала для них потужним 
інструментом розповсюдження свого впливу у суспільних відносинах. Шляхом 
набуття, володіння та розпорядження землями вони могли змінити свій соціальний 
статус на власну користь, здійснити економічний тиск на інших беїв, мурз, 
поміщиків або на монархів. Режим правового регулювання земельної власності 
вказаної категорії осіб, а також інструментарій засобів, який застосовували для 
вирішення проблеми, визначали розвиток й інших суміжних із земельними 
суспільних відносин. Протягом порівняльного дослідження ми виявили, що засади 
мусульманського права, які використовували за часів Кримського ханства беї та 
мурзи, більше підходили ментальності місцевого населення. Вони були засновані 
на нормах мусульманського права, які втілювались у життя на принципах 
справедливості, розумності, раціонального використання природних ресурсів, 
спільності, добросусідства. Після зміни влади російські поміщики принесли із 
собою феномен злочинів із землею. Здебільшого вони наживали великі земельні 
фонди шляхом обману, шахрайства, маніпуляцій із землею, використання та 
залучення адміністративного апарату, що негативно відбивалося на становищі 
кримських земель. Прибульці намагалися вичавити із земель максимально можливі 
врожаї, не рахуючись із людськими та природними можливостями. Вони 
використовували кріпосне право, незнайоме та неприйнятне для місцевих 
мешканців, що також негативно позначилося на рівні правового регулювання 
відносин. Позитивним моментом російської влади було впровадження 
законодавчого регулювання права власності, до якого були залучені й окремі 
інститути мусульманського права. На нашу думку, загалом у суперечливому 
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переплетінні позитивних та негативних моментів у правовому регулюванні 
земельної власності в Криму під час юрисдикції різних держав, правових систем та 
зміни влади, рівень їхнього правового регулювання знизився, що прямо вплинуло 
на добробут місцевого населення та позначилося на рівні його життя. Своєю 
чергою, це призвело до зниження значущості поміщиків у державі, адже не 
спроможні захистити свою власність, вони не могли відстояти й своїх інтересів у 
державі, що в підсумку призвело до знищення Російської імперії. 

Стаття: надійшла до редакції 13.05.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 
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COMPARATIVE-LAW ASPECT OF LAW REGULATION 
OF CRIMEAN TATARS AND BEYS OWNERSHIP 

IN CRIMEAN KHANATE IN XV – XVIII CENTURES 
AND RUSSIAN LANDLORDS OWNERSHIP 

IN TAURIDE PROVINCE IN XVIII – XIX CENTURES 
E. Vaniev 

Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In the article we comparise the law standing of crimean tatar beys and mirzes in Crimean 
Khanate and russian landlords in Taurian province in the law ownership relations. The law 
standing of crimean tatar beys and mirzes in Crimean Khanate in the law ownership relations 
was realized on the principles of islamic law. The law standing of russian landlords in Taurian 
province in the law ownership relations was realized on the principles of continental law. The 
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comparison was helped to research the changes, which was occurred in Crimea during the 
time of existence Crimean Khanate, annexation Crimean Khanate by Russian Imperium on 8 
april 1783 year and creation Taurian province in the law regulations of ownership relations. We 
explored, that content of law powers in ownership relations of crimean tatar beys and mirzes in 
Crimean Khanate was more compared to the similar content of russian landlords. It was 
founded on principles of justice, reasonableness and rational using of natural resources. 
Sources of their creation was: crimean customs, khan’s labels and civil transactions on land. 
The ownership of Russian landlords was based on principles of deception, hoarding, profit 
from land, in despite of their destruction. Sources of this creation was: russian legislation, 
taurian governor warrants and civil transactions on land. Fixation of ownership of Russian 
landlords in Taurian province was accompanied violation of the rights of Crimean tatars, which 
was deprived of their lands, was forced to emigrate on Turkey. Concentration a lot of lands in 
the hands of landlords was led for appearance in Crimea phenomenons serfdom, which wasn’t 
known to crimean tatars. Redistribution of land ownership was negative at all for crimean tatrs. 
It also didn’t bring the happiness for russians, because they didn’t knew what did with land. 
Russian law, which was regulated the land relationships between citizens, was alien and 
incomprehensible for crimean tatars. Russian power well-nigh didn’t using crimean law 
mechanisms of regulation land relationship, such as mevat, vaquf and others. This 
redistribution was destroyed the unique law tradition in Crimea. 

Keywords: bey, mirza, landlord, land ownership, land law relations, law, Crimean 
Khanate, Taurian province. 
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СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ТА ОЦІНКА АВСТРІЙСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО 
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Проаналізовано структуру, основні положення австрійського Цивільного проце-
суального кодексу 1895 р. та дано його оцінку. Розглянуто порядок здійснення цивільного 
судочинства, визначено, що судовий розгляд був основною стадією розгляду і вирішення 
цивільної справи. 

Ключові слова: Цивільний процесуальний кодекс, цивільне судочинство, судовий 
розгляд. 

Наше дослідження зумовлене зростанням в українському суспільстві значної 
уваги до ролі цивільного судочинства, завданням якого є охорона й захист прав, 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та 
вирішення цивільних справ. У сучасних умовах інтеграційних процесів на шляху 
до входження України в європейський простір важливе значення має вивчення й 
використання національних і зарубіжних здобутків у становленні та розвитку 
цивільного судочинства. Функціонування цього інституту в Україні значно покра-
щилося після прийняття Цивільного процесуального кодексу України у 2004 р. 
Перед законодавцями стало завдання розробити і затвердити якісно новий 
кодифікований акт, який відповідав би стандартам правової держави, закріпленим 
в Конституції України, основоположним принципам цивільного судочинства, 
відображеним у міжнародно-правових актах, і встановлював механізм захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та 
юридичних осіб держави. 

Проте у сучасних умовах гостро стоїть питання подальшого розвитку 
цивільного процесуального законодавства, тому виявлення закономірностей і 
особливостей кодифікаційних процесів у їхньому історичному аспекті набули 
особливої актуальності. 

В історико-правовій літературі деякі питання кодифікації австрійського 
цивільного процесуального права ХІХ ст. висвітлювали такі українські вчені: 
І. Бойко, І. Головацький, В. Гончаренко, В. Кульчицький, М. Никифорак, Б. Тищик, 
І. Усенко та ін. Проте наявні матеріали не повною мірою розкривають цю мало-
досліджену проблему. Це зумовлює необхідність наукового осмислення та 
детального історико-правового дослідження причин укладення, структури та 
основних положень австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р., 
який застосовували у Галичині і Буковині в складі Австро-Угорщини. 

У 1772 р. за результатами першого поділу Речі Посполитої Галичина була 
анексована Австрією. Остаточне входження Галичини до складу Австрії було 
юридично оформлено договором між Австрією, Пруссією та Росією від 3 травня 
1815 р. За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 р., укладеним між 
Росією та Туреччиною, до складу Австрії було приєднано також і Буковину. У 
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складі Габсбурзької монархії з 1526 р. перебувала Угорщина, яка ще з 1326 р. 
захопила населене українцями Закарпаття. 

Відразу після приєднання Галичини австрійський уряд розпочав активні дії 
щодо організації на її території органів державної влади та крайового само-
врядування за зразком австрійської системи управління. Значну увагу австрій-
ського двору зосереджено також і на нормативно-правовому забезпеченні їхньої 
організації та діяльності. Це було зумовлено насамперед тим, що на території 
Галичини у другій половині XVІІІ ст. продовжували діяти норми польського права, 
які не відповідали тогочасним історичним та суспільним реаліям, містили значну 
кількість феодальних та напівфеодальних пережитків і відрізнялися від джерел 
австрійського права. 

Австрійська держава головні зусилля в законодавчій сфері спрямувала на 
нормативно-правове забезпечення насамперед цивільно-правових відносин [1, 
с. 266]. Це було зумовлено тим, що господарська діяльність із видобутку корисних 
копалин, а також виробництва та вивезення з Галичини сировини та продовольства 
вимагала відповідного правового регулювання. Водночас австрійська влада, 
прагнучи послабити вплив польської шляхти на території Галичини, робила 
активні кроки з метою поширення правової системи Габсбурзької імперії у 
Галичині і Буковині. 

Як відомо, австрійське право розвивалось під впливом німецького права. 
Перші помітні спроби щодо кодифікації права австрійських земель були зроблені 
ще за Максиміліана І. Їхнім наслідком став Codex Austrіacus (1704–1777), у якому 
вміщено цісарські мандати, декрети та резолюції. Франц фон Карієнт першим 
систематизував австрійське право у формі інкорпорації і видав у 1704 р. у Відні всі 
нормативні акти, що були прийняті або затверджені, починаючи з правління 
Фердинанда І [4, c. 18]. 

В Австрійській монархії до кінця XVIII ст. існувала певна єдність правових 
норм стосовно здійснення судочинства. Проте були і деякі особливості в окремих 
землях Австрії, а також суперечність між міським і сільським правом. Спроби 
партикулярного розв’язання проблеми застосування австрійського права 
випередило рішення австрійської влади кодифікувати права для всіх земель і 
створити «одноформний спосіб перебігу процесу» [7, s. 3]. Результатом 
кодифікаційних робіт став Загальний судовий порядок, затверджений Йосифом II 1 
травня 1781 р., за яким австрійське цивільно-процесуальне право стало правом 
закону. Його дія поширилася у Галичині в 1784 р. § 437 Загального порядку судо-
чинства 1781 р. зобов’язував суддю дотримуватися точного застосування закону, 
дослівного тексту закону і забороняв йому відхилятися від закону через загрозу 
неправильного його застосування, забороняв «тлумачити розум закону» [6, s. 573].  

У 1790–1792 рр. в Австрії було проведено аналіз процесуальних норм 
цивільного судочинства і як наслідок внесено зміни і доповнення до законодавства 
про порядок здійснення цивільного судочинства. Кодифікаційні роботи 
австрійського цивільного процесуального права у 1790–1797 рр. стали основою для 
підготовки Цивільного процесуального кодексу, затвердженого і введеного в дію 
19 грудня 1796 р. у Західній Галичині (а у 1807 р. – в Східній Галичині і Буковині). 
43 розділи Цивільного процесуального кодексу 1796 р. містили 617 статей, які 
регулювали всі стадії цивільного судочинства, починаючи від позовної заяви і 
закінчуючи виконанням судового рішення. Судовий процес того періоду харак-
теризувався повільністю, тяганиною, дорожнечею суду і тому був фактично 
недоступним для незаможного населення, особливо для більшості населення 
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Галичини, як в ті часи було малозабезпеченим. Навіть тодішні юристи визнавали, 
що «встановлення істини стало тяжкою і коштовною справою, а правосуддя – 
повільним і непевним». З цього випливало, що за таким цивільним процесуальним 
законом суд на належному рівні не захищав прав громадян. 

У 1825 р. в Австрійській імперії було представлено новий проект цивільного 
процесуального кодексу для всіх австрійських країн, проте він не отримав схва-
лення в імператора. Дещо пізніше увійшли в дію такі його розділи: про адво-
катську ординацію 1849 р., Закон про компетенцію судів 1852 р., Закон про судо-
чинство у безспірних справах 1854 р. [2, c. 53]. 

Декретом імператора від 23 серпня 1819 р. було регламентовано порядок 
цивільного судочинства у справах про сімейні суперечки. Декрет від 24 жовтня 
1845 року ввів положення про нормальний і скорочений цивільний процес. 
Нормальним вважався судовий процес, у якому спірні правові відносини розгля-
дали у повному обсязі із застосуванням усіх процесуальних формальностей. 
Скорочений судовий розглядали як неповний через особливі обставини, внаслідок 
чого в цілому прискорювалось цивільне судочинство. Декретом від 27 жовтня 
1849 р. було встановлено скорочений процес у справах про захист порушення 
права власності. Закон від 25 січня 1850 р. визначив порядок здійснення цивіль-
ного судочинства у вексельних судових справах, а цісарська постанова від 16 
листопада 1858 р. – у судових справах про оренду.  

Новий етап розвитку австрійського цивільного процесуального законодавства 
започаткувала буржуазно-демократична революція 1848 р. Ще в австрійській 
конституції від 4 березня 1849 р. прийнято важливу демократичну засаду, що 
судовий розгляд мав відбуватися усно і публічно. Крім того, причинами кодифі-
каційних робіт у галузі австрійського цивільного процесуального законодавства 
були: інтенсивний розвиток нових соціально-економічних і політичних відносин в 
другій половині ХVІІІ – на початку ХХ ст., зміни у суспільно-економічному та 
політичному ладі Австрійської імперії зумовлювали необхідність внесення змін в 
систему норм чинного цивільного процесуального права; розбіжності у тогочасному 
цивільному та цивільному процесуальному законодавстві, адже в кожній коронній 
землі імперії були свої цивільні та цивільнопроцесуальні закони. 

Відповідно до цього розробили нові проекти цивільних процесуальних 
кодексів у 1858, 1862, 1867, 1876, 1895 рр. Чотири з них були відхилені. Тільки 
останньому, підготовленому професором Віденського університету Францом 
Кляйном і представленому нижній палаті депутатів австрійського парламенту-
рейхсрату 20 березня 1895 р., судився успіх. Його прийняли 1 серпня 1895 р. як 
закон «про судовий процес у цивільних справах» і ввели в дію з 1 січня 1898 р. Цей 
кодекс з незначними змінами діяв до розпаду Австро-Угорської монархії (1918) [3, 
c. 140–143]. Структурно він складався з двох розділів – Загальні положення і 
Провадження в судах першої інстанції. Перший розділ кодексу містив загальні 
положення про цивільний процес, а другий – регламентував порядок провадження 
справ у судах першої інстанції. Уперше в австрійському цивільному проце-
суальному законодавстві порядок здійснення цивільного судочинства ґрунтувався 
на принципах усності, гласності, відкритості, безпосередності і вільного подання 
доказів. Доповненням до австрійського цивільного процесуального кодексу 1895 р. 
було Положення про екзекуції від 27 травня 1896 р., в якому в 402 статтях детально 
було врегульовано порядок виконання судових рішень у цивільних справах і 
судових вироків у кримінальних справах в частині примусового стягнення 
грошових штрафів і судових витрат [2, c. 59]. 
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Відповідно до ст. 1 австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р., 
право самостійного захисту своїх прав у суді мала особа, яка могла самостійно 
вступати в зобов’язання. Право самостійно вступати в зобов’язання, необхідність 
законного представництва осіб, нездатних самостійно позиватись і відповідати в 
суді, необхідність особливого уповноваження для ведення справи або для 
здійснення окремих дій в суді визначалося за правилами цивільних законів. 

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. відповідно до ст. 26–29 
передбачав участь адвоката у цивільному судочинстві. Сторона в судовому процесі 
мала право виконувати судові дії особисто або через повіреного. В окружних 
судах, судових палатах і у вищому суді сторона могла вести справу лише через 
посередництво адвоката. Сторонам не була потрібна допомога адвоката для 
провадження сімейних справ в окружних судах. Сторони не потребували допомоги 
адвоката, якщо одна зі сторін була адвокатом або чиновником судового відомства. 
Проте були певні обмеження. В дільничих судах сторони мали право вести свої 
справи без участі адвоката, проте якщо ціна позову перевищувала 500 гульденів і в 
місці знаходження дільничого суду проживало більше двох адвокатів, то сторони, 
які не бажали самостійно вести справу, могли доручити ведення справи тільки 
адвокату (ст. 29). В інших випадках, у яких не вимагалося обов’язкової участі 
адвоката, сторони могли доручити ведення справ будь-якій правоздатній особі 
чоловічої статі. Ті особи, які займалися представництвом інтересів в чужих справах 
у виді промислу, могли бути усунені судом від ведення справи як повірені. 
Рішення суду щодо цього не підлягало окремому оскарженню. 

 Кожна сторона сплачувала ті судові витрати, які накладалися відповідно до 
здійснюваних ними дій у суді. Якщо в суді певні дії здійснювалися за вимогою або в 
інтересах обох сторін, то понесені витрати сплачували дві сторони порівну. Право 
сторони, що сплатила судові витрати, вимагати компенсації їх другою стороною 
визначалося ст. 41–53 Цивільно-процесуального кодексу 1895 р. [5, c. 281]. 

Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. передбачав випадки 
визнання права бідності. Теж згідно зі ст. 63 особа, яка за своїм майновим 
становищем не здатна покрити витрати щодо ведення справи, могла просити про 
визнання за нею права бідності. Право бідності могло бути визнано: за іноземцем, 
але лише у тому випадку, якщо в тій державі, до якої належав іноземець, таке право 
визнавалося за австрійськими підданими. У випадку наявності сумнівів щодо такої 
взаємності суд мав право запросити висновок міністра юстиції, який був обов’яз-
ковим для суду. Після визнання за стороною права бідності щодо конкретної справи, 
вона: звільнялася від будь-якого роду внесків і зборів у справі, причому збори щодо 
провадження приймалися на рахунок казни; звільнялася від надання забезпечення 
витрат за провадження справи, яке вимагалося від позивача-іноземця; щодо справ, за 
якими сторони можуть діяти на суді лише через адвокатів, сторони вправі вимагати, 
щоб суд призначив їм безплатного захисника з адвокатів; якщо участь адвоката не 
обов’язкова, сторона вправі звертатися з позовом в усній формі з внесенням в 
протокол місцевого дільничого суду за місцем проживання [5, c. 281–281]. 

Заяву подавали в цивільній справі в суд у формі позову, у якому зазначали 
певну вимогу і коротко перелічували всі обставини, на яких будувалася вимога 
позивача, а також всі докази, які позивач збирався використати під час розгляду 
цивільної справи для підтвердження наведених обставин. Згідно зі ст. 75 Цивіль-
ного процесуального кодексу 1895 р. позовна заява мала містити: найменування 
суду, в який її подавали; зазначення сторін, їхніх імен та місць проживання; назву 
законного представника або повіреного, що діяв за дорученням тієї чи тієї сторони; 
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зазначення предмета справи, якого стосувалося прохання; назву додатків із виз-
наченням того, чи є конкретний додаток копією чи оригіналом; підпис самої 
сторони чи законного представника або повіреного [5, c. 82]. 

Предметом цивільного позову могла бути вимога про визнання права на 
майно, визнання автентичності документа, якщо позивач мав за цим документом 
право на майно; автентичність і неавтентичність документа встановлювали 
судовим рішенням. Цивільний позов уважався прийнятим до судового розгляду з 
часу надання відповідачеві копії позовної заяви. Для збереження або переривання 
позовного терміну, за окремими винятками, достатньо було подати позовну заяву в 
суд. Вимогу, заявлену стороною в період перегляду справи, вважали прийнятою до 
судового розгляду з моменту, коли вона була заявлена під час судових рішень. 

У Галичині в австрійський період суди часто розглядали і вирішували цивільні 
позови, пов’язані із земельними питаннями, зокрема правом власності (володіння), 
і його порушеннями; цивільні спори стосовно поділу спадкового майна; справи про 
встановлення опіки.  

На першому засіданні був присутній лише головуючий або один із членів суду 
– за призначенням головуючого. Перше засідання призначалося для спроби схи-
лити сторони до примирення і для оголошення відводів про непідвідомчість справи 
судовим установам, непідсудність справи цьому суду, про виявлення того ж позову 
на розгляді іншого суду і про вирішення того ж позову попереднім рішенням, що 
набуло законної сили. На першому засіданні складали заяву про надання 
забезпечення судових витрат. Першим же засіданням могла бути припинена судова 
справа у тому випадку, якщо відповідач визнавав позов чи позивач відмовлявся від 
позову, або ж відповідач не з’являвся в суд. На тому ж засіданні позивач мав право 
просити про дозвіл змінити позовні вимоги. 

Заяву про витребування забезпечення судових витрат, дозвіл на зміну 
позовних вимог, а також заявлене на першому засіданні прохання про залишення 
позовної заяви без розгляду через недостатню правоздатність або відсутність 
законного представництва тієї чи іншої сторони розглядали на першому 
засіданні. Головуючий або призначений член суду мав право на власний розсуд 
розглянути питання про недостатність правоздатності та законного представ-
ництва тієї чи іншої сторони, про видову непідсудність і постановити залишити 
позовну заяву без розгляду. Будь-які інші вимоги на першому засіданні не могли 
бути пред’явлені. Відповідь треба було викладати у заяві. Якщо відповідач на 
першому засіданні заявив відвід суду на підставі непідсудності справи, пере-
бування цього ж позову на розгляді в іншому суді або вирішення того ж позову 
попереднім рішенням, що набуло законної сили, і якщо не було постанови суду 
про окремий розгляд за цими відводами, – в усіх цих випадках відповідач мав 
звернутися до суду, зазначивши ті обставини і докази, на які він посилався для 
підтвердження заявлених ним відводів.  

Попереднє провадження призначали у таких випадках: якщо справа мала своїм 
предметом розрахунки, за якими розгляду підлягав спір з багатьох окремих статей; 
якщо з огляду на значний обсяг і складність обставин, зазначених у змагальних 
паперах сторін, для прискорення і спрощення усного змагання треба було по-
передньо підготувати матеріал для розгляду; якщо сторони у підтвердження 
обставин, що мали вирішальне значення, подавали докази, перевірка яких не могла 
бути проведена під час усного змагання, або перевірка яких ускладнила б усне 
змагання, зокрема, якщо сторони зверталися до свідків, які мешкали у віддалених 
від суду місцях або які за обставинами повинні були допитуватися на місці. 
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Попереднє провадження закінчувалося складенням протоколів, наданням 
документів й речових доказів, що підлягали судовому огляду. Після цього 
головуючий призначав дату засідання для усного змагання сторін [5, c. 282–283]. 
Судовий розгляд цивільної справи був основною стадією здійснення цивільного 
судочинства згідно з австрійським процесуальним кодексом 1895 р. Так, від-
повідно до ст. 171, розгляд цивільної справи на засіданні суду відбувався публічно. 
До засідання суду допускали лише повнолітніх неозброєних осіб. Водночас доступ 
до засідання суду не міг бути заборонений особам, які за службовим становищем 
зобов’язані були носити зброю. Публічний розгляд справи припинявся, якщо це 
суперечило нормам моралі, суспільного порядку або якщо були підстави 
остерігатися, що публічність може ускладнити розгляд справи. Крім цього, суд мав 
право, за проханням хоча б однієї сторони, заборонити публічний розгляд, якщо 
для вирішення справи треба було з’ясувати інтимні обставини сімейного 
співжиття. Публічність могла бути заборонена на весь судовий розгляд справи або 
лише для деяких її частин, хоча в жодному випадку не могла бути усунена для 
оголошення судового рішення. У випадку закритого розгляду справи заборонялося 
будь-яке розголошення обставин її розгляду [5, c. 282–283]. 

Стаття 17 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. передбачала, що судовий 
процес у цивільних справах мав загальний характер усного змагання між сторонами. 
У справах, за якими сторони могли діяти в суді лише через адвокатів, усному 
змаганню між сторонами передував обмін змагальними паперами. В усіх інших 
випадках подання прохання, призначеного для підготування усного змагання між 
сторонами, допускалося лише в особливих випадках, передбачених законом. 

За ст. 180 Кодексу 1895 р. усними дебатами керував головуючий суду, який 
відкривав, скеровував і припиняв словесне змагання, зокрема надавав слово або не 
надавав тому, хто не підпорядковувався його вказівкам. Він допитував осіб, що 
повинні були дати свідчення, і виголошував судові рішення. Головуючий стежив, 
щоб цивільна справа була всебічно розглянута, але без зайвої тяганини і без 
перерви. Якщо ж провадження початих усних дебатів переносили на інше засідан-
ня, то головуючий відразу призначав день нового судового засідання і водночас на 
власний розсуд давав розпорядження, потрібні для розгляду справи на новому 
засіданні. Питання про такі розпорядження головуючий міг запропонувати для 
обговорення судовій колегії. Сторонам ставилося завдання упродовж встановле-
ного для них терміну подати документи, до яких вони зверталися, для огляду їх 
другою стороною, а також назвати імена та місця проживання свідків, до яких вони 
зверталися. Якщо ж сторона ухилялася від виконання цієї вимоги для затягування 
справи і подала документи або свідчення лише під час наступного словесного 
змагання, тоді суд, на прохання протилежної сторони чи з власної ініціативи, міг 
усунути це звернення до документів і посилання на свідків [5, c. 283]. 

Стаття 182 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. передбачала право 
головуючого ставити сторонам такі запитання, які б висвітлювали суттєві для 
розгляду і вирішення справи обставини, які б доповнювали недостатні свідчення за 
обставинами, наведеними ними на підтвердження своєї вимоги або для спростування 
вимоги протилежної сторони, які б подавали докази для підтвердження наведених 
ними обставин або доповнили недостатні свідчення з цього приводу, а також давали 
пояснення про все, що могло виявитися потрібним для встановлення істини у справі. 
У випадках, якщо сторона під час усного змагання надавала пояснення, що не 
збігалися зі змістом поданої нею позовної заяви (або якщо пояснення сторін 
виявилися несумісними зі змістом документів), головуючий вказував сторонам на 
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сумніви стосовно обставин, що повинні бути прийняті судом до уваги. Крім цього, 
ст. 183 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. надавала головуючому в судових 
засіданнях такі права: вимагати, щоб сторони були присутніми під час розгляду; 
вимагати, щоб сторони надали суду документи, зокрема акти та речові докази, плани, 
креслення і малюнки, на які сторона зробила посилання; вимагати, щоб сторони 
здійснили потрібні заходи для подання в суд документів, на які вони зробили 
посилання; призначати огляд на місці у присутності сторін або експертизу, а також 
допит свідків, покази яких могли допомогти пояснити моменти, суттєві для 
розв’язання справи. Ці заходи головуючий не міг здійснити, якщо обидві сторони 
спільно заявляли, що вони на це не згідні. Відповідні розпорядження головуючий міг 
зробити до початку усного змагання, якщо були підстави остерігатися, що суттєві 
для справи обставини не могли бути згодом встановлені або наступне встановлення 
їхнє супроводжуватиметься значними труднощами [5, c. 284]. 

Усне змагання відбувалося за правилами, чинними для будь-якого усного 
розгляду взагалі, і полягало у наданні доказів. Під час дебатів відповідач навіть без 
згоди позивача мав право заявити передбачену статтею 236 Цивільного 
процесуального кодексу 1895 р. вимогу про встановлення права, що виявилося 
спірним під час розгляду цивільної справи. 

Стаття 292 Кодексу 1895 р. визначала, що документи, складені в межах дії 
процесуального закону урядовцем чи посадовою особою у встановленій формі 
через надану їм обов’язковість (публічні документи), визнавалися законним до-
казом в суді. Таку ж доказовість мали документи, які хоча й були написані поза 
межами дії цивільного процесуального кодексу, але складалися посадовцями у 
межах наданої їм компетенції.  

У спадкових справах визначальним доказом у формі документа був заповіт 
спадкодавця. Згідно зі статтею 294 Кодексу 1895 р. домашні документи, підписані 
власноручно особою, від імені якої вони складені, засвідчені у встановленому порядку, 
слугували доказом у справі. Стаття 310 Кодексу 1895 р. встановлювала, що документи, 
які за формою і змістом були публічно посвідчені, вважалися оригіналами. Якщо в 
судді виникав сумнів стосовно автентичності документа, він мав право, на прохання 
однієї зі сторін або з власної ініціативи, подавати відповідний запит до посадової 
особи, що видала документ, і вимагати на нього відповідь. Якщо достовірність 
документа не можна було з’ясувати цим способом, то обов’язок довести його 
автентичність покладався на того, хто на нього посилався [5, c. 286]. 

Важливим доказом у судах були покази свідків, які мали відомості про річ чи 
право на неї. Згідно зі статтею 320 Кодексу 1895 р. свідками не могли бути: особи, 
не здатні передати бачене або почуте ними, або ті, що у період, до якого належали 
свідчення, не були в змозі бачити або чути; духовні особи – стосовно того, що вони 
дізналися на сповіді; посадові особи, які б свідченнями порушили службову 
таємницю, якщо вони не звільнені від її зберігання керівництвом. Число свідків у 
справі не обмежувалося. Всі обставини, які впливали на свідка і на достовірність 
його свідчень, оцінювалися судом за переконаннями. 

Якщо виникла потреба звернутися до експертів, то суд призначав одного або 
кількох експертів, заслухавши пояснення сторін про особу експерта (експертів). За 
ст. 351 Цивільного процесуального кодексу 1895 р., експертами були переважно 
посадовці, що володіли відповідними спеціальними знаннями. Суд мав право 
замість попередньо визначених ним експертів призначити інших. 

Стаття 368 Кодексу 1895 р. передбачала, що для вирішення справи суд мав 
право за клопотанням сторони або з власної ініціативи призначити огляд доказів і 
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запросити до огляду одного з експертів. Якщо огляд був пов’язаний з витратами, то 
головуючий або призначений ним суддя мали право вимагати, щоб сторона, яка 
клопотала про огляд, наперед внесла плату для компенсації витрат.  

Згідно зі ст. 390 Цивільного процесуального кодексу 1895 р., на підставі 
розгляду цивільної справи суд постановляв рішення, за ст. 414 рішення в цивільній 
справі виносили на підставі усного розгляду та після закінчення цього розгляду 
оголошували. Разом із рішенням мали наводити і докази, на підставі яких воно 
формулювалося. Рішення оголошували навіть за відсутності однієї зі сторін. Проте 
навіть тоді, коли рішення вже було повністю сформульоване у письмовій формі, 
суд міг обмежитися проголошенням точних слів самого рішення і найсуттєвіших 
думок, на яких воно ґрунтувалося. За умов усного оголошення визначення судових 
витрат могло бути відкладене до переведення рішення у письмову форму. Копію 
рішення у повному його викладі, з усіма судженнями, на яких воно будувалося, 
надавали кожній стороні [5, c. 287–288].  

Стаття 461 Цивільного процесуального кодексу 1895 р. передбачала можли-
вість апеляції на рішення, прийняті повітовим судом. Апеляційні суди (окружні 
суди) перевіряли рішення суду першої інстанції в межах апеляційних вимог, а 
також висновки, зроблені за попереднього винесення рішення, крім тих, які взагалі 
не підлягали оскарженню або які набули чинності через несвоєчасне вираження 
незгоди, подання приватної скарги чи завдяки дозволу на її подання. За ст. 502 
Цивільного процесуального кодексу 1895 р., на рішення крайового (окружного) 
суду мона було подати ревізійну скаргу до Вищого крайового суду у Львові. У 
дрібних цивільних справах рішення апеляційного суду не підлягало оскарженню. 
Ревізійну скаргу могли подати лише у таких випадках: коли рішення апеляційного 
суду мало низку недоліків; коли у рішенні апеляційного суду допущені такі 
недоліки, які, хоч і не роблять рішення непрофесійним, але заважають всебічному 
вирішенню і ґрунтовному обговоренню справи; коли до резолютивної частини 
рішення апеляційного суду вводилося таке фактичне положення, що суперечило 
змісту актів провадження суду першої або другої інстанції; коли рішення було 
побудоване на неправильному застосуванні закону до обставин справи [5, c. 290]. 

Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. передбачав особливе провадження, а 
також проведення за позовами про винагородження за збитки, заподіяні чинами 
судового відомства. 

Отож, прийняття австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. мало 
важливе значення для цивільного судочинства. Цивільний процесуальний кодекс 
1895 р. був наслідком кодифікаційних робіт, викликаних інтенсивним розвитком 
нових економічних відносин в Австрійській імперії, революцією 1848–1849 рр., змі-
нами в політичному ладі держави, потребою скасувати розбіжності в тогочасному 
цивільному та цивільному процесуальному праві. Він став основою для наступного 
розвитку австрійського цивільного процесуального права у напрямі запровадження 
принципів буржуазного права загалом і переходу до демократичних засад, спрямо-
ваних на визнання цінності життя людини, прав і свобод, права власності та ін. 

Позитивною рисою Цивільного процесуального кодексу 1895 р. було те, що 
він надавав широкі можливості суду для збирання, дослідження доказів, розширю-
вав право адвоката у представленні прав і законних інтересів громади, передбачав 
нові принципи цивільного судочинства (усність, гласність, вільне надання доказів 
тощо). Австрійський Цивільний процесуальний кодекс 1895 р. був головним 
діючим джерелом цивільного процесуального права, який застосовували суди 
Східної Галичини для розгляду і вирішення цивільних справ. 
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This paper examines the causes and preconditions of codification, structure and main 
provisions of the Austrian Code of Civil Procedure 1895, dissemination and application of its 
rules in Galicia during its entry into the Austrian and Austro-Hungary. Analyzed monographic 
literature on socio-political as well as legal reasons and making the structure and 
characteristics of the main provisions of the Austrian Code of Civil Procedure, 1895. 

It is concluded that, due to the intensive development of economic relationships in the 
Austrian Empire, changes in the political system and state differences in the then civil and civil 
procedural law, the contradictions between urban and rural law, there was a need for 
codification work on their organization at the legislative level. The result of the work of 
codification was an Austrian Code of Civil Procedure 1895, which consisted of two sections - 
Terms and proceedings in courts of first instance. For the first time in the Austrian civil 
procedural law procedures of justice based on the principles oral, transparency, openness, 
spontaneity and free submission of evidence. Austrian Code of Civil Procedure 1895 provided 
opportunities court to collect, research evidence has extended the right to a lawyer 
representing the rights and interests of the community. This code clearly regulated cases of 
poverty law, that person is in their financial situation is not able to cover the costs of doing 
business could ask for recognition of her poverty law. In the Austrian Civil Procedure Code 
1895 was clearly regulated procedure for submission and claim forms, procedures and 
implementation stages of civil procedure and the procedure for appeal cases and judgments. 
Austrian Code of Civil Procedure in 1895 was the main source of current civil procedural law, 
which was used by the courts to consider Galicia and resolution of civil cases. 

Keywords: Civil Procedure, civil litigation, trial. 
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РЕФОРМИ ЙОСИФА ІІ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 
ТА ЇХНЄ ПОШИРЕННЯ У ГАЛИЧИНІ (1780–1790 рр.) 

П. Едер 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Проаналізовано реформи австрійського імператора Йосифа ІІ в Австрійській імперії та 
їхнє поширення у Галичині (1780–1790 рр.). Значну увагу зосереджено на характеристиці 
реформ державного управління, судочинства, релігійній, освітній, аграрній реформах 
тощо. Особливий інтерес становить аналіз та оцінка реформ судоустрою у судочинстві в 
Австрійській імперії та їхнє поширення у Галичині. 

Ключові слова: реформа державного управління, судоустрій, судочинство, місцеве 
самоврядування.  

У сучасних умовах в Україні відбувається реформування всіх сфер сус-
пільного життя. Важливо за таких умов враховувати історичний як міжнародний, 
так і національний правовий досвід. Особливий інтерес для нас становить 
історико-правовий аналіз державних реформ в Австрійській монархії у другій 
половині XVIII ст., які були чинними і на українських землях (Галичина, Буковина 
і Закарпаття). 

У другій половині XVIII ст. розпочався новий період у житті західноукраїн-
ських земель. У цей час карта Європи була знову змінена відповідно до геополітич-
них інтересів тогочасних провідних держав. Як відомо, внаслідок першого (1772) і 
третього (1795) поділів Речі Посполитої до складу багатонаціональної Австрійської 
імперії відійшла вся територія Руського воєводства (без Холмської землі), яка в 
історико-правовій літературі більше відома як Галичина. Унаслідок війни з 
Туреччиною 1774–1775 рр. Австрія приєднала до своїх володінь ще й Буковину 
(без Хотинської землі). Під владою цієї імперії у складі Угорського королівства ще 
з XVI ст. перебувало Закарпаття. Отже, «клаптикова» імперія Габсбургів напри-
кінці XVIII ст. стала володаркою значної частини українських земель площею 70 
тис. км² з населенням 3,5 млн осіб, з яких 2,4 млн були українцями. 

Українську Галичину та південно-східні регіони Польщі австрійський уряд 
виділив в окремий коронний край – «Королівство Галіції та Лодомерії» з центром у 
Львові (назва взята з давнього титулу угорських королів, які у XIV ст. недовго 
володіли землями Галицько-Волинської держави – rex Galiciae et Lodomeriae). У цій 
адміністративній одиниці штучно об’єднали етнічні українські землі з частиною 
польських. Умовною межею між українською (східною) та польською (західною) 
частинами Галичини стала р. Сян. Адміністративно Королівство Галіції та Лодомерії 
поділялося на 19 округів, 12 з яких становили українську Східну Галичину. У 1786 р. 
на правах окремого округу до Галичини було приєднано Буковину з центром у 
Чернівцях. У 1795–1809 pp. також була приєднана Холмщина. Закарпаття, як і раніше, 
залишалося в складі Пожонського (Братиславського) намісництва як частині 
Угорщини. Фактичним керівником коронного краю Галичини і Лодомерії вважався 
губернатор, його призначав австрійський імператор і наділяв широкими 
повноваженнями. При губернаторові було губернське правління, що поділялося на 
департаменти, які відали окремими галузевими управліннями. З 1772 р. до 1849 р. у 
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Галичині змінилося 14 губернаторів. Територія Галичини у межах колишніх польських 
воєводств спочатку була поділена на 6 циркулів, що поділялися на 18 дистриктів. У 
1782 р. поділ на дистрикти ліквідували, залишивши поділ на 18 циркулів, які 
називалися також округами. З 1786 р. до 1849 р. до складу Галичини як 19 циркул 
входила Буковина. Циркули очолювали окружні старости. До їхньої компетенції 
належали всі адміністративні та поліційні справи, нагляд за торгівлею, промисловістю, 
призов на військову службу. В 1775 р. у Львові було створено Галицький становий 
сейм з обмеженою компетенцією. Фактично цей сейм було організовано у 1782 р. як 
дорадчий орган при губернаторові. На місцях адміністративна й судова влада належала 
війтові, а декількома навколишніми сільськими громадами управляв мандатор. 
Містами керували магістрати, до складу яких входили війт, бургомістр, райці 
(радники) і лавники (засідателі). Територія Закарпатської України, як і угорські етнічні 
землі, поділялася на жупи (комітети), які складалися з доміній. Усі адміністративні 
органи влади на Закарпатті підпорядковувалися Пожонському (Братиславському) 
намісницькому управлінню. Як бачимо, перебування українських земель навіть у 
складі однієї австрійської держави залишало західноукраїнські землі адміністративно й 
територіально розмежованими. 

Приєднання західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії 
збіглося у часі з першою хвилею модернізаційних реформ у цій державі, які в 70–
80 pp. XVIII ст. почала здійснювати австрійська правителька Марія-Терезія (1740–
1780), а після її смерті продовжив син Йосиф ІІ (1780–1790). Імператор Йосиф ІІ з 
1765 р. правив разом з Марією-Терезією, а з 1780 р. – самостійно. На роки їхнього 
правління припадає остаточне оформлення й розквіт австрійського абсолютизму. 
Унаслідок цієї політики в другій половині XVIII ст. в Австрії у системі управління 
відбулися суттєві зміни. Діяльність правителів стала прогресивнішою і раціо-
нальнішою. Одним з важливих обґрунтувань для будь-яких нововведень тепер 
вважалась їхня користь для держави і населення. Реформи Марії-Терезії та Йосифа 
ІІ були спрямовані на спрощення системи управління, а відтак, її централізацію, 
осучаснення аграрних відносин, обмеження міського самоврядування й цехових 
привілеїв, удосконалення системи освіти, запровадження єдиного кримінального 
кодексу, звуження впливу церкви та ін. За допомогою реформ Марії-Терезії вда-
лося: уніфікувати судову систему; створити постійну армію; запровадити загальну 
військову повинність; установити військовий прибуток; скасувати внутрішні митні 
кордони і збори; створити бюрократичний апарат; упорядкувати системи обліку й 
контролю; провести перший перепис населення і земельних угідь; скоротити 
панщину з 5–6 до 3 днів на тиждень (законами 1771 і 1775 рр.); звузити юрис-
дикцію поміщиків над селянами; надати дозвіл селянам викуповувати права на 
спадкове володіння земельними наділами; підпорядковувати церкву державі; 
зрівняти усі релігійні конфесії у правах; надати право всім жителям краю 
здобувати освіту, а в початковій школі дозволено навчатися рідною мовою; 
відкрити широку мережу світських шкіл державним коштом. 

Реформаторська політика Марії-Терезії дещо обмежила всевладдя поміщиків на 
західноукраїнських землях, забезпечила умови для підвищення матеріального й 
освітнього рівня місцевого греко-католицького та православного духовенства й 
селянства. У містах, містечках і селах була створена мережа шкіл (однокласні – 
«парафіяльні» з навчанням рідною мовою, трикласні – «тривіальні», чотирикласні – 
«нормальні» з навчанням німецькою мовою). У 1774 р. для греко-католиків заснова-
на духовна семінарія у Відні при церкві св. Варвари (так званий Барбареум), 
заборонено поміщикам вимагати від священиків і дяків виконання панщини. 
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Реформи Йосифа ІІ продовжили перетворення Марії-Терезії, проте зміни стали 
радикальнішими і практичнішими. Своїми соціальними перетвореннями (від-
криттям благодійних закладів, лікарень, притулків для глухонімих) і покращенням 
становища селян (скасування панщини і кріпосного права) він вніс значний внесок 
у модернізацію Габсбурзької монархії. Його стиль управління суттєво відрізнявся 
від стилю його попередників. Під час довгих подорожей (здійснюваних більшу 
частину під іменем Фальнекштайн) він знайомився зі своєю країною, її 
проблемами, потребами і можливостями, а в інших країнах відвідував установи, які 
могли слугувати зразком для його володінь [1, с. 204]. 

Продовжуючи справу Марії-Терезії щодо централізації держави, Йосиф ІІ 
1782 р. ліквідував придвірну канцелярію й окремі фінансові центральні органи. 
Замість них утворено Об’єднану придвірну палату (Vereinigte Hofstelle), що стала 
єдиним центром адміністративно-політичного і фінансового управління. Він 
спробував домогтися поєднання старої територіальної системи управління за 
групами провінцій з новими, сучасними галузевими структурами. Як наслідок, 
відбулися зміни у системі органів державного управління. Було створено п’ять 
центральних установ: Об’єднану придвірну палату, Канцелярію Державної ради, 
Фамільну і Придвірну канцелярію, Придвірну військову раду, Вище юридичне 
відомство. Згодом утворено й інші, а також спеціалізовані органи управління: 
Міністерство поліції (Polizeiministerium), потім реформоване в Придвірну палату 
поліції і цензури (Polizei-und Censurhofstelle); Придвірну комісію церковних і віро-
сповідальних справ; Придвірну кваліфікаційну комісію, Придвірну санітарну депу-
тацію. Для фінансових справ знову створено окремі органи: Міністеріальну банків-
ську депутацію та Банківську придвірну палату. В 1816 р. їх об’єднано у Загальну 
фінансову придвірну палату, тобто створено єдиний фінансовий керівний орган на 
чолі з президентом. До складу уряду введено посаду міністра фінансів [2, с. 37]. 

Важливим органом загальнодержавного управління продовжувала залишатись 
Державна рада. Її компетенція поширювалась на всі землі Австрії, в тому числі 
Угорщину. Йосиф ІІ доручив раді виконувати й представницькі функції у випадку 
відсутності в країні монарха. До складу ради входило три міністри з канцлером на 
чолі (він же очолював канцелярію ради) і три радники (1836 р. вона була 
перетворена у так звану Державну конференцію). Державна рада переважно вико-
нувала при монархові дорадчі функції.  

Відбулися реформи і в справі територіального поділу держави та середній 
ланці управління. Дрібніші землі (краї) Йосиф ІІ об’єднав, незалежно від їхньої 
історичної своєрідності, у більші, наприклад, Моравію і Сілезію, Галичину й 
Буковину (1786 р.). Він рішуче виступив проти так званих земельних конституцій, 
далі обмежуючи самоврядування, зменшуючи компетенцію земельних сеймів 
(ландтагів), повністю ігноруючи їхні права у сфері фінансів (встановлення 
податків). Йосиф ІІ свідомо відмовився від давньої чеської та угорської традицій 
коронуватися королем цих країн у їхніх столицях. Він наказав перевести корону св. 
Вацлава і корону св. Стефана та інші атрибути королівської влади до Відня.  

У 1783 р. Йосиф ІІ видав міську ординацію, яка передбачала створення: 
міських виділів (які відповідали колишній міській раді) та міських магістратів. 
Міські виділи (від кільканадцять до кількох десятків членів) обирали міщани; 
магістрати (у кількості одного-двох десятків міських радників) на чолі з 
бургомістрами обирали міські виділи. Фактично владу в місті здійснював 
магістрат. Виділ мав щодо цього контрольні функції. Магістрати ділились на три 
сенати, по декілька радників у кожному: цивільний, кримінальний і політичний. 
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Два перші займались відповідним до назви судочинством, третій – справами 
управління. Міська ординація за Йосифа ІІ нібито зберегла самоврядування в 
містах (виборність органів, видимість їхньої самостійної діяльності тощо), але все 
було інакше. Міськими радниками можна було обирати тільки тих осіб, які 
отримали у відповідних державних органах так званий кваліфікаційний декрет, для 
чого треба було пройти відповідну підготовку і скласти іспити. Результати виборів 
міської адміністрації, крім того, мали бути затверджені органами державної 
адміністрації, а радники і бургомістр складали присягу вірності монархові. За 
здійснення своїх функцій вони стали отримувати від держави платню. Окремим 
патентом 1786 р. названу ординацію поширено і на Львів – адміністративний центр 
коронного краю. У 1808 р. виборність міських магістратів скасували. Членів ци-
вільного і кримінального сенатів став призначати апеляційний суд, а політичного – 
земельні (крайові) власті. Тобто останні суттєві елементи міського самоврядування 
були ліквідовані [2, с. 38]. Все це стосувалося більших міст, так званих 
королівських (Kоnigliche Stаdte). Дрібніші міста магістратів не мали, підлягаючи 
патримоніальній владі своїх власників – панів. Міщанам було заборонено купувати 
у власність сільськогосподарські землі та угіддя, ліси. 

У 1782–1784 рр. було видано низку патентів у сфері судочинства. До їхнього 
видання ще діяла система попередніх нижчих судів – патримоніальних (або 
домініальних) у сільській місцевості та судів магістратів у королівських містах. 
Продовжувалась послідовна лінія щодо дедалі більшого підпорядкування цих 
органів державним структурам. Чіткіше визначено їхню компетенцію. Так, патри-
моніальні суди розглядали переважно справи цивільні (спірного і неспірного 
характеру), а також дрібні кримінальні (так звані поліційні), а суди магістратів – 
цивільні та кримінальні справи міщан нешляхетського походження. 

Цивільне судочинство першої інстанції у справах шляхти здійснювали земські 
суди (Landgericht), по одному у кожній землі (краї). Але суддів вже не обирала 
шляхта на сеймах, а вони призначалися й оплачувалися урядом, і були, до того ж, 
часто нешляхетського походження. Крім справ шляхти, Йосиф ІІ відніс до їхньої 
компетенції розгляд справ щодо монастирів, капітулів, королівських міст, всіляких 
фундацій, а також спори між шляхтою і її підданими.  

У 1787 р. створено так звані кримінальні суди (Criminalgerichte) – по одному 
для кожного округу (циркулу). Суддів цих установ теж призначали урядові власті. 
Вони стали розглядати важливіші кримінальні справи осіб з усіх верств населення, 
у тому числі й шляхти. Тобто у сфері судочинства була ліквідована окрема 
шляхетська підсудність. Не належали до їхньої компетенції справи політичні: 
образа монарха, державна зрада, бунти, фальшування грошей і документів тощо. Їх 
розглядали центральні суди, створені Марією-Терезією. Крім того, Йосиф ІІ 
продовжив започатковану його матір’ю справу організації спеціальних судів: 
торговельних, вексельних, гірничих (Mercantil-, Wechsel-, Berggerichte) та ін. 
Проведено також реформу судочинства другої інстанції. За правління Марії-
Терезії, нагадаємо, за Репрезентацій, а пізніше Губернаторств як апеляційну 
інстанцію утворено Сенати справедливості (або юстиції), потім ще й окремі сенати 
для фінансового судочинства. Йосиф ІІ ліквідував ці судові органи. Замість них 
постали у всіх землях апеляційні суди (Appellationsgerichte) – по одному на землю. 
Їх голову і членів призначав особисто монарх. Вони розглядали апеляції на 
рішення і вироки усіх нижчих судів.  

Головною судовою апеляційною інстанцією продовжувала залишатись створе-
на Марією-Терезією Найвища палата справедливості (Oberste justizstelle) у Відні, 
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яка поділялась на декілька сенатів – по одному для кожної з великих земель чи 
декількох малих (у 1780 р. створено окремий сенат і для Галичини). 

Реформуючи центральний і місцевий державний апарат, старанно підбираючи 
до нього урядовців, Йосиф ІІ видав 1783 р. для них «Пасторське послання». 
«Істинному слузі держави» наказувалось дбати про свій професійний рівень, бути 
самовідданим, акуратним у праці, чітко і своєчасно виконувати накази імператора і 
вищих урядовців. Вони застерігалися від хабарництва, зловживання службовим 
становищем та ін. Над чиновниками всіх рангів встановлювався суворий контроль 
у вигляді ревізій і «кондуітних списків» (тобто інформації про професійну 
підготовленість і якість праці). У них кожен начальник установи, відділу повинен 
був щорічно інформувати вищі інстанції стосовно праці та поведінки кожного 
урядовця. Ця інформація була таємною. Така система призводила до низькопок-
лонства, підлабузництва нижчих урядовців, відсутності будь-яких елементів 
критики чи виявів невдоволення. Однак усім чиновникам тепер гарантувалась 
тверда оплата праці, пенсії, у тому числі для вдів і сиріт. Аналогічні засади були 
введені в армії. 

У 1784 р. імператор надав німецькій мові статус єдиної державної мови. 
Правда, за його ж словами, він нібито не думав ні про «онімечування», ні про 
культурне «проникнення», а лише про зміцнення ідеї єдиної держави. У державі 
ще більше посилювалась цензура, зростала роль поліції. У 1781 р. затверджено 
патент про цензуру, який передбачав жорсткий контроль за друком, а особливо 
пресою [3, с. 314]. В столицях усіх країв створено Управління цензури 
(Bucherrevisionsamt), які стежили за недопущенням у пресі, друкованій літературі, 
публічних виставах, релігійних обрядах, церемоніях жодних критичних оцінок, 
виявів невдоволення, протесту проти імператора, властей, політичного режиму, 
церкви, духовенства. Але, на відміну від попередніх часів, цензура проводилась 
заздалегідь, тобто давала дозвіл на друкування, вистави тощо. Це стосувалося й 
навчальної, наукової літератури, де витравлялося все нетрадиційне, нове. Недарма 
в Європі під кінець XVIII ст. існувала думка, що книжка, надрукована в Австрії, не 
може мати наукової вартості. Заборонено ввіз з-за кордону без дозволу цензури 
будь-якої друкованої чи рукописної продукції. Не дозволялось створення 
політичних товариств, об’єднань, суворо переслідувались будь-які таємні союзи й 
організації. Ті, котрим дозволяли діяти, підлягали суворому нагляду поліції. В 
такий спосіб австрійська цензура значною мірою спричинила занепад науки, 
літератури, преси і взагалі інтелектуального рівня суспільства. 

Сутність йосифінізму полягала в тому, що монархія мала бути як 
благодійницькою, так і поліцейською державою. Державній структурі належало за 
допомогою освіченого правління та врядування створити найкращі умови для 
добробуту своїх громадян. Для викладення цієї програми треба було 
дотримуватися порядку, моральності і безпеки, тож обов’язки з нагляду за цим 
покладалися на засновану у 1749 р. поліцейську комісію. У 1782 р. президент 
Нижньо-Австрійського правління Йозеф Антон фон Перген створив дирекції 
провінційної поліції, чим заклав підвалини довготривалої організації поліцейської 
системи [3, с. 314]. Саме при Йосифі ІІ остаточно сформовано державну поліцію, 
важливою структурою якої була таємна політична поліція. В столицях усіх земель 
з 1784 р. працювали спеціальні Дирекції поліції з системою нижчих поліційних 
органів. У Відні створено Міністерство поліції, перетворене потім у Придвірну 
поліційно-цензуральну палату. Поліція сформувала широку мережу таємних 
агентів, інформаторів, які діяли в громадських місцях, в організаціях, установах, 
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навчальних закладах тощо. Їхня діяльність оплачувалась з фондів поліції. 
Фактично не існувало таємниці листування, під виглядом фінансово-податкових 
перевірок проводили домашні ревізії у підозрілих осіб, їхні арешти. В суспільстві 
ширилась система взаємної недовіри, непевності, страху, підозри, небажання 
перейматися політичними проблемами.  

Продовжувалась політика онімечування населення Австрійської імперії. По-
перше, на всі державні посади, зокрема вищі, зазвичай призначали австрійських 
урядовців (хіба що, може, за винятком Угорщини). По-друге, це робилося через 
колонізацію австрійсько-німецьким населенням неавстрійських територій імперії. 
Колоністи проникали у міста, формуючи міський патриціат, і в сільську місцевість, 
створюючи свої села зі системою самоврядування, німецько-австрійським правом, 
користуючись різними пільгами і привілеями. По-третє, онімечування відбувалося 
особливо інтенсивно у сфері освіти, яку майже повністю одержавлено, зафор-
малізовано і піддано суворому контролю цензури. Йосиф II закрив більшість 
університетів країни, перетворивши їх у ліцеї та залишивши університети тільки у 
Відні, Празі і Львові.  

Значні зміни відбулися у церковній політиці Австрійської монархії. Будучи 
ревним католиком і цілком підтримуючи католицьку релігію і церкву, Йосиф ІІ 
водночас продовжив політику своїх попередників, спрямовану на повне 
підпорядкування церкви державі, обмеження її впливу на державну політику, її 
прав, привілеїв і маєтностей та багатств. Його політика у сфері церковних відносин 
отримала назву «йозефіанська». Йосиф ІІ почав реалізувати свою церковну 
політику з ліквідації більшості монастирів. Так було закрито понад 600 монастирів 
з 20 тисячами монахів і монахинь, а їхнє майно конфісковано на користь держави. 
Залишено тільки ті монастирі, що займалися корисними для держави і суспільства 
справами: доброчинністю, опікою хворих, сиріт, старців тощо. Частину коштів і 
багатств монастирів використано на створення так званого Релігійного фонду 
(Religionsfond), кошти якого використовувались на оплату священиків, добро-
чинних заходів тощо. Зате зросла кількість сільських парафій, їх створено майже у 
кожному селі. Священики вважались службовцями держави, отримуючи там, де не 
могла їх повністю утримувати громада, державні доплати. 

Йосиф II 1781 р. видав патент про підтвердження терезіанських положень 
стосовно того, що без дозволу імператора чи уряду на території Австрії не можуть 
поширюватися жодні папські булли чи інші акти папських властей, навіть якщо 
вони стосуються суто релігійних проблем. Церква, як і всі чернечі ордени, 
монастирі, підлягала австрійським єпископам, а врешті-решт імператорові та 
відповідним державним властям; на рішення духовних судів не можна було 
скаржитись у Рим, папі, а тільки державним органам. Єпископи, котрі йменувались 
папою, поруч з принесенням церковної присяги мусили присягати на вірність 
імператору і державі. Промови, що виголошували в церквах священики, мали бути 
попередньо подані цензуральним органам і схвалені ними. Духовні семінарії 
віддали під контроль держави.  

Проведення цих і низки інших реформ в Австрійській імперії супроводжу-
валось значним економічним пожвавленням, яке, однак, виявилося недостатнім для 
повного оздоровлення дефіцитних державних фінансів і недосконалої податкової 
системи. Якщо повний обсяг податкових надходжень у 1775 р. становив приблизно 
45 млн гульденів, то 1784 р. він зріс всього до 48 млн, а у той же час державні 
витрати за ці роки становили, відповідно, 46 і 50 млн гульденів. Причому у ці 
мирні роки 49,5% і 54,2% цих витрат пішли на утримання армії. Збільшення 
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державного боргу, зростання видатків на чиновницько-бюрократичний апарат, на 
проведення реформ, нарешті війна 1788 р. у союзі з Росією проти Туреччини 
(Йосиф II особисто був знайомий з імператрицею Катериною II, у 1780 р. вони 
мали ділову зустріч у місті Могильові) звели нанівець всі спроби оздоровлення 
фінансів [2, с. 42]. Це, однак, не змусило імператора відмовитися від політики 
реформ. Виявляючи наполегливість, велику енергію і працездатність, захоплений 
фізіократичними ідеями, невибагливий і простий у побуті, високоосвічений Йосиф 
ІІ взявся й за проведення аграрної реформи. Ця реформа повинна була врегулювати 
правові відносини селян і поміщиків. 

Аграрна реформа в Австрійській імперії почалася 1 листопада 1781 р., коли 
було опубліковано відповідний імператорський патент, який набув чинності 
спочатку в Чехії та австрійських спадкових володіннях, а потім – у всіх інших 
землях. 5 квітня 1782 р. видано патент спеціально для Галичини. Ним було 
скасоване кріпосне право як особисту залежність селян від панів. Патенти 1781 і 
1782 рр. забороняли шляхті вимагати від селян понад трьох днів панщини на 
тиждень, обмежувалися додаткові повинності на користь землеволодінь. Його 
замінено «розумним спадковим підданством», що в принципі давало селянам 
особисту свободу і право вільного пересування у певних межах. За селянами 
закріплено право виходу з громади і села, право вільного вибору професії, право 
одружуватись без згоди панів, звернення зі скаргами на пана до суду, селяни мали 
право віддавати дітей до школи, навчатися ремеслу та ін.  

Імператорським патентом від 12 квітня 1785 р. в Галичині був проведений 
перший земельний кадастр (перепис, економічна оцінка і класифікація всіх 
земельних угідь). Після його закінчення (1789) ввели нове оподаткування. Тепер 
70 відсотків врожаю залишалося у селян, 12 відсотків – віддавалося державі, 18 
відсотків – забирав поміщик. У кінці свого панування Йосиф ІІ підписав патент 
про заміну панщини грошовою платнею. Якщо взяти до уваги, що до того часу 
пани брали собі 80 відсотків прибутків селянина, то легко зрозуміти, яке 
незадоволення викликав цей патент серед поміщиків [2, с. 42]. Після масових 
протестів дворянства 1785 р. імператор видав декрет, який уточнив право виходу 
селян. Отже, селянин повинен був заплатити панові так званий «вихід», а також 
забезпечити панові замість себе іншого працівника, який працюватиме на землі 
замість попереднього. 

Результатом аграрної реформи Йосифа ІІ була спроба обмежити 
дисциплінарну владу панів над їхніми підданими. Позитивною рисою стало право 
селян звертатися зі скаргою чи клопотанням до місцевих властей (чи суду), потім 
до окружних щодо захисту своїх інтересів тощо. Всі ці органи повинні були дати 
скаржникові письмову відповідь. Крім того, створено посади «адвокатів підданих» 
(чи селянських адвокатів – Unterthansadvocat), які оплачувала держава. Селян-
підданих ці адвокати захищали безкоштовно. У процесі державних реформ було 
обмежено кримінальну компетенцію патримоніальних судів і адміністрації. Їм 
заборонено накладати штрафи на селян, чим вони раніше часто зловживали (в 
інтересах панів, звичайно), піддавати селян тілесним покаранням. Основне пока-
рання, яке вони мали право накладати, – арешт. Але якщо він перевищував строк 
вісім днів, то підлягав затвердженню окружних судових органів. Якщо злочин був 
тяжкий, а покарання, відповідно, передбачалось суворіше, то справу розглядали 
окружні (циркулярні) судові органи. Стосовно селянських повинностей у панів, то 
вони залишались загалом без суттєвих змін. Імператор скасовував панщину 
поступово, почавши з державних, міських і церковних маєтків. 
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З 1784 р. почалось складання земельного кадастру з поділом земель на панські 
та селянські. Для цього встановлювали приблизну прибутковість земель і визначали 
єдині ставки земельного податку: 12,33% валового прибутку для селян і 17, 66% – 
для землевласників. Остаточний варіант податкового патенту опубліковано 1789 р. 
[2, с. 43]. Ці й подібні заходи імператора викликали жорсткий опір дворянства, його 
опозиція наростала. Союзником дворянства стала вища бюрократія, яка застосувала 
тактику бюрократичних зволікань, пасивного опору імператорським ідеям і рефор-
мам, перекручення їхньої суті, цілей та ін. Сприяли їм і деякі явно непопулярні серед 
загалу населення розпорядження імператора, наприклад, хоронити померлих не у 
домовинах, а в мішках тощо. Навіть державний канцлер Кауніц і міністр поліції 
Перген, тобто найближчі соратники імператора, вимагали зміни курсу, припинення 
політики реформування у всіх сферах життя. 

Маючи слабке здоров’я, перебуваючи постійно в державних турботах чи 
роз’їздах (любив інкогніто подорожувати Європою), Йосиф ІІ тяжко захворів і 20 
лютого 1790 р. помер, не доживши до 49 років. 

Отож, діяльність як Марії-Терезії, так і Йосифа ІІ мала для Австрії важливе 
значення. Перехід від епохи Середньовіччя з її дворянськими феодально-кріпос-
ницькими відносинами до епохи Нового часу був дуже складним і напруженим. 
Реформи мали на меті оздоровити суспільство, зміцнити державу, централізувавши 
її, адаптувати Австрійську монархію до нових соціально-економічних і політичних 
умов. Йосиф ІІ, проводячи політику освіченого абсолютизму, намагався зробити що-
небудь для бідніших верств населення: будував численні лікарні, притулки для 
людей похилого віку, хворих і сиріт, виховні будинки для бездомних дітей, створив 
фонд допомоги бідним, енергійно підтримував систему початкової освіти, 
упорядковував судоустрій і судочинство та ін. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 
відображали ті тенденції епохи Просвітництва, які сформувались у всій Європі ще з 
середини ХVІІ ст., і мали позитивне значення для подальшого розвитку державно-
правових інститутів Австрійської імперії.  

Стаття: надійшла до редакції 22.03.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 
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THE REFORMS OF JOSEPH II IN THE AUSTRIAN EMPIRE 
AND THEIR DISTRIBUTION GALICIA Y (1780-1790) 
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The paper analyzes the reform of the Austrian Emperor Joseph II in the Austrian Empire 
and their distribution in Galicia (1780–1790). Special attention is focused on the characteristics 
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of public administration reform, judicial, religious, educational, agricultural, etc. It is shown that 
the inclusion of the Western lands of the Austrian Empire coincided in time with the first wave 
of modernization reforms in this country that are 70-80 pp. XVIII. started its Austrian ruler 
Maria Theresa (1740–1780), and after her death her son continued the case Joseph II (1780–
1790). Emperor Joseph II in 1765 ruled with Maria Theresa, and since 1780 - on their own. In 
the years of their rule finalization of accounts and flourishing Austrian absolutism. As a result 
of this policy in the second half of the XVIII century. in Austria in the management of significant 
changes. Activities rulers became more progressive and rational. One important justification 
for any innovations now considered their benefit for the state and the public. The reforms of 
Maria Theresa and Joseph II were aimed at simplifying the management system, and thus its 
centralizing, modernizing agriculture policy, limiting municipal government and guild privileges, 
improving education, introduction of a single criminal code, narrowing the influence of the 
church and others. The results of the reforms of Maria Theresa was: unified judicial system; 
created a standing army; introduced universal military service; established military income; 
abolished internal customs borders and fees; created bureaucracy; sorted accounting systems 
and controls; conducted the first census of population and land; serfdom reduced from 5–6 to 
3 days a week (Laws 1771 and 1775); narrowed the jurisdiction of the landlords over the 
peasants; allowed farmers the right to repurchase hereditary possession of plots of land; 
subject to the state church; All religious faiths received equal rights; entitled to all inhabitants 
of the land get an education, and elementary school are allowed to study in their mother 
tongue; opened wide network of secular schools at state expense. Of particular interest is the 
analysis and evaluation of judiciary reform in legal proceedings in the Austrian Empire and 
their distribution in Galicia. 

Keywords: the reform of public administration, judicial system, judiciary, local government 
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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» 
ЯК НАУКИ ТА ЗАРОДЖЕННЯ АНТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ 

ТА ПРАВОВИХ ПЕРШООСНОВ У ПРАЦЯХ 
ПАМФІЛА ДАНИЛОВИЧА ЮРКЕВИЧА (1826-1874) 

А. Коваль 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті узагальнено погляди Памфіла Юркевича на «філософію права» як науку, 
його погляди на зародження політичних та правових першооснов у античній Греції та 
Римі. Проаналізовано погляди Памфіла Юркевича на появу перших правових ідей на 
території Стародавньої Греції, зокрема, вихідні ідеї старогрецької міфології, ідеї 
досоктатівських філософів, Сократа, Платона, Арістотеля. Висвітлено правову позицію 
П. Юркевича на його розуміння поняття «право», яке формувалось і діяло у Римі. Так, 
аналізуючи римський "corpus iuris", П. Юркевич теоретично обґрунтовує присутність у 
ньому філософського елементу, основоположної ідеї права, класифікації права тощо. 

Ідеї П. Юркевича заслуговують на популяризацію і увагу серед сучасних науковців-
юристів, бо його наукова спадщина є невід’ємною частиною надбання українського 
народу, частина європейської політико-правової ідеології та історії розвитку української 
юридичної науки. 

Ключові слова: філософія права, Памфіл Юркевич, антична Греція, політичні 
першооснови, правові першооснови. 

Сучасна юридична наука, маючи розгалужену структуру та систему знань про 
право, закон, громадянське суспільство, державу тощо, не може зволікати з істо-
рією появи перших політичних та правових ідей, з історією запозичень, транс-
формації та еволюції цих ідей у різні концепції та теоретико-правові підходи з 
власними оригінальними обґрунтуваннями та висновками щодо основоположних 
та вихідних політичних та правових понять. 

На думку автора цієї статті, важливою є і діяльність українських науковців, які 
свого часу намагались проаналізувати розвиток світової політичної та правової 
концепції, дати відповідь на найскладніші теоретичні питання тогочасного 
сьогодення. Памфіл Данилович Юркевич (1826–1874), отримавши богословську 
освіту у Полтавській Духовній Семінарії та у Київській Духовній Академії, з 
1858 р. працював у Київській Духовній Академії екстраординарним професором 
філософії, а вже з 1861 р. - професором філософії у Московському Університеті.  

Порівнюючи історію, теорію та філософію права, П. Юркевич писав: «Історія 
говорить про те, що було і сталося; і оскільки вона говорить розумній істоті, то 
називає причини, чому сталося саме так, а не інакше; в цей, а не в інший час. 
Теорія, навпаки, говорить про сутнісне - постійне і незмінне, яке є нормою 
діяльности. З цього погляду всі науки поділяють на історичні й філософські. Інша 
група наук говорить про те, що існує як норма, наприклад - естетика. Те ж саме 
можна сказати і про філософію права. Вона говорить про норми наших стосунків у 
різних об’єднаннях, наприклад, у родинах та ін.» [3. с.46]. 

Визначаючи предмет філософії права, комплексно аналізуючи значення історії 
та теорії, П. Юркевич вважає, що «треба вивчити правомірні стосунки, яких 
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зазнало і пережило людство - це предмет усезагальної історії; далі: які правомірні 
стосунки людство вважало за найкращі норми життя - це предмет історії філософії 
права. Нарешті: які правомірні стосунки треба визнати за постійний ідеал - це, 
власне, складає предмет філософії права».  

Зважаючи на те, що П. Юркевич один з перших серед українських науковців 
зробив оригінальний науковий аналіз історії, теорії та філософії права, метою цієї 
статті є його популяризація серед сучасних науковців-юристів, які цікавляться вито-
ками сучасних європейських політичних та правових ідей, а також досліджують 
історію розвитку юридичної науки, зокрема, історію української політичної та 
правової думки через призму історії праці визначних українських філософів-правників.  

Людство значний проміжок часу (декілька мільйонів років) жило примітивним 
(подібним до тваринного) способом і лише з появою людини розумної (приблизно 
п’ятдесят тисяч років тому) поступово почало усвідомлювати, що від нього самого 
залежить організація свого життя, що включає життя у сім’ї, роді, племені тощо. 
Тож людина безперервно змінює та удосконалює свій побут, культуру поведінки та 
світогляд (магічний, міфологічний, релігійний, філософський та світський), 
перебуваючи у суворій дійсності (реальності) і абстрактному світі не завжди 
зрозумілих понять, ідей та теорій. 

Саме перші понятійні абстракції як продукт людського розуму, а також процес 
їхньої еволюції та імплементації в різних світоглядних системах є предметом 
практично всіх основоположних гуманітарних наук (наукознавство, історія, 
філософія, культурознавство, релігієзнавство, методологія, логіка, соціологія і, 
звичайно, юриспруденція). Усі ці науки занурюються в історію розвитку люд-
ського розуму, намагаючись відтворити всі фактичні реалії життя людей різних 
часів (історичних періодів та епох). Кожна наука через призму свого особливого 
методу дослідження намагається узагальнити і виділити особливості життя людини 
у різні часи на різних територіях світу. 

Так, юриспруденція, визначивши предметом свого дослідження осново-
положні абстрактні поняття: право, держава, закон, намагається всесторонньо 
проаналізувати їх на всіх етапах історії людства. Незважаючи на те, що на 
території античної Греції перші філософи, зокрема, Демокріт, Сократ, Платон, 
Аристотель, Епікур, Полібій тощо заклали основи європейського сучасного 
розуміння права через призму свободи, справедливості, божественності, природ-
ності та рівності, історія зародження юриспруденції як суспільствознавчої науки, 
на думку деяких вчених, безпосередньо пов’язана з історією Стародавнього Риму і 
сягає кінця IV - початку III ст. до н. е. Тоді починається діяльність римських 
юристів (Гнея Флавія, Гая, Павла, Ульпіана), з’являються у вжитку латинські 
терміни (Jurisprudencia - праворозсудливість; juris-prudentia - правознавство; Jus - 
право, справедливість, закон, правнича установа, правоздатність, перевага, приві-
лей, особливе право, влада, суд, правосуддя, суддівське рішення, вирок, суд як 
установа; Prudentia – передбачення, розумність, мудрість; тощо) [8] Характеризу-
ючи термін юриспруденція, Ульпіан писав: «juris prudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia, що означає «Правознавство є 
знання речей божественних і людських, що справедливо і що несправедливо» [11]. 

З появою християнства як «чистої релігії Христа» з ідеєю рівності всіх перед 
Богом, суспільство Стародавнього Риму змінилось. Перші повстання рабів проти 
імператорів та всього державного апарату могли знищити імперію. Запозичені 
християнством космополітичні філософські ідеї грецьких та римських стоїків про 
душу і тіло, про те, що кожна людина є громадянином всесвіту, назавжди змінили 
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світогляд кожного європейця. Після максимальних спроб знищення християн з 
метою збереження влади імператор Костянтин вперше визнав християнство на 
рівні з іншими релігіями, сам став християнином, а згодом визнав його як панівну 
релігію в державі. З ліквідацією язичницього світогляду і з поширенням хрис-
тиянства у середньовічній Європі науковці пов’язують і докорінну зміну 
світогляду людей. Амвросій Медіоланський, святий Августин, Марк Аврелій, Тома 
Аквінський вплинули на визнання і першість в організації суспільства 
новоствореної церковної організації, яка формувалась за принципом духовної 
ієрархії священнослужителів на чолі з Папою Римським, який одночасно повністю 
підпорядкував собі світську державну владу за принципом «cuius est religio, eius est 
regio» (чия релігія, того й влада) [10]. 

Згодом католицизм як теорія, яка визначала роль і значення католицької 
церкви в житті середньовічного суспільства, на противагу правознавству як 
світської науки про справедливу організацію суспільства, створює канонічне 
право, яке повністю заперечує принципи римського приватного права, ідею 
свободи людини, раціоналізм та гуманізм античного світогляду. Інквізиція, 
необґрунтовані привілеї духовенства, різке збагачення церкви як найбільшого 
середньовічного феодала створило умови для чергового незадоволення у 
суспільстві. Згодом ідейне життя середньовічної Європи супроводжувалось 
появою університетів, у яких, на противагу середньовічній схоластиці, з’являється 
особливий інтерес до філософських ідей античності, вивчення природних явищ 
через призму наукового доведення.  

В період Відродження та Реформації раціональна наука створює ідеологію 
матеріалістичних ідей (Джордано Бруно, Леонардо да Вінчі, Френсіс Бекон). З першої 
половини XVIII ст. починається піднесення науки й в Україні (Ф. Прокопович, 
Г. С. Сковорода), працює Київська академія. У XIX ст. визнаними науковими цен-
трами стали Львівський, Харківський і Київський університети. У них поступово 
формуються наукові напрацювання і власна наукова позиція щодо поглядів на 
запровадження християнства в Київській державі, значення основоположних світо-
глядних праць, зокрема, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона, «Повчання» 
Володимира Мономаха, «Повчання до братії» Луки Жидяти, Літопис Руський [6], 
твори Феодосія Печерського, Данила Заточник та ін. Осторонь не залишались питання 
розвитку української правової та політичної думки козацької доби (особливо за часів 
правління Богдана Хмельницького, Петра Конашевича Сагайдачного, Пилипа 
Орлика)[7], творчість Григорія Сковороди, «Історія Русів» [4], Козацькі літописи [2], 
діяльність Кирило-Мефодіївського братства («Книги буття українського народу» [5], 
Статут, відозви «Брати українці», «Братья великороссияне и поляки» та Конституційні 
проекти Георгія Андрузького [1]), суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка [9], 
Михайла Драгоманова [3], праці істориків народницької школи (М. Костомарова, 
В. Антоновича, М. Грушевського), представників національно-державницького на-
прямку (В. Липинського, С. Томашівського, Д. Дорошенка), прихильників радикально-
націоналістичної ідеології (М. Міхновського, Д. Донцова, Ю. Липи) та інших геніїв 
українського народу. 

Важливою є і діяльність українських науковців, які свого часу намагались 
проаналізувати розвиток світової політичної та правової концепції і дати відповідь 
на найскладніші теоретичні питання тогочасного сьогодення. Памфіл Данилович 
Юркевич (1826-1874), отримавши богословську освіту у Полтавській Духовній 
Семінарії та у Київській Духовній Академії, з 1858 р. працював у Київській 
Духовній Академії екстраординарним професором філософії, а вже з 1861 р. - 
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професором філософії у Московському Університеті. П. Юркевич написав та видав 
такі праці: «Идея», «Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению 
слова Божия», «Из науки о человеческом духе», «Материализм и задачи филосо-
фии», «По поводу статей богословского содержания, помещенных в «Философс-
ком Лексиконе», «Мир с ближними как условие христианского общежития», 
«Доказательства бытия Божия», «Язык физиологов и психологов», «Разум по 
учению Платона и опыт по изучению Канта», «Игра подспудных сил» (ж-л 
«Русский Вестник», 1870). Рукописні курси лекцій, які П. Юркевич прочитав на 
юридичному факультеті Московського університету упродовж 1868-1873 років: 
«Історія філософії права» (1868), «Історія філософії права» (1873), «Філософія 
права» (1872) та «Філософський щоденник» (1858-1860), переклала та 
опубліковала Редакція журналу «Український Світ» (Київ, 2000).  

Роланд Піч у передмові до видання рукописних лекцій П. Юркевича з історії 
філософії права зазначив, що: «Філософія права є частиною загальної, чистої 
філософії, яка з’ясовує сутність права та ідеї справедливости, а також досліджує 
розвиток поняття права в його загальному й типовому значенні. Філософію права 
розуміють і як частину правознавства (юриспруденції), що вивчає свої принципи і 
принципи усіх суспільних наук…. Вихідним пунктом лекцій Юркевича з філософії 
права є філософське поняття права, що ґрунтується на одвічно рівному собі самому 
і незмінному принципі права. Після короткого визначення у вступній частині 
позиції філософії права в юридичній науці й у загальній системі філософії він 
докладно висвітлює історію філософії права від її початків до новітнього часу. … 
Свій виклад історії філософії права, що є для нього, насамперед, філософським 
розмірковуванням про розвиток поняття держави і права в історичному процесі, 
Юркевич веде від початків грецької філософії.» [10, с. 6-7]. 

На підтвердження слів Роланда Піча, ознайомлюючись з опублікованим кур-
сом лекцій з історії філософії права, можна виявити важливі історико-філософські 
питання, які впливають на формування основоположних принципів філософії 
права, зокрема у тексті лекцій П. Юркевич дає відповіді на питання: 1. Значення 
філософії права у юридичній освіті; 2. Позиція філософії права у загальній 
філософській системі. Ідея філософії. Спонукання до філософського дослідження 
понять; 3. Перехід до моральної філософії. Ідея етики; 4. Перехід до філософського 
права. Ідея права. Ідеї, що вичерпують моральні ставлення особи до її близьких; 
5. Історія філософських учень про право і державу. Початок історичного розвитку 
науки про право. Особливості, що характеризують можливість наукового розвитку 
принципів права у східних народів. Закони, що зумовлюють відмінність народів 
Сходу від народу грецького в розумінні ідеї права: 1) Історичні. Дохристиянський 
світ у його історичному поділі: іудейство і язичество; їхні характерні риси, що 
визначалися у богознанні та індивідуальних місіях. Язичництво у подвійному 
світогляді: об’єктивному і суб’єктивному; значення цих напрямів в історії 
культури. 2) Психологічні, що визначають потрійного роду сфери духовного життя 
людини: а) принцип мінливості чуттєвих вражень; представники духовної сфери 
життя, що визначається цим принципом; їхня психологічна конструкція: 
відсутність незмінних правил і міцних форм спільного життя; б) принцип сталості 
звички; представники духовної сфери життя, що визначаються цим принципом; 
їхня психологічна конструкція, що виражається в пасивності, утилітаризмі й 
квієтизмі; в) принцип самостійності розуму; греки як представники духовного 
життя, їхня психологічна конструкція виявляється в розумінні необхідності 
реформ, що стали початком розвитку культури тощо [10, с. 13].  
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Оцінюючи важливість історії, П. Юркевич все ж таки знаходить у ній недоліки 
через призму сучасного світобачення. Він пише, що «під впливом історичної освіти 
складається [сліпа] звичка посилатися на авторитет факту» і «від постійного 
споглядання історичної тривоги, при погляді на яку мимохіть з’являється 
переконання, що все непостійне і немає нічого сталого». Такі недоліки зазвичай 
породжують «шкідливий скептицизм», який не дає змоги виробити тривалих основ 
права та справедливості. Аналізуючи предмет дослідження теорії або філософської 
освіти, П. Юркевич доходить висновку, що і вони є однобічними науками, бо 
«філософія говорить про ідеали, які далекі від вигідних для нас стосунків».  

Розглядаючи філософію права у загальній філософській системі, П. Юркевич 
виділяє практичну та теоретичну філософії. Щодо теоретичної філософії вчений пише: 
«є різниця між нашими думками не тому, що вони думки, а наскільки вони істинні»; 
щодо практичної філософії: «є різниця між учинками не тому, що вони приємні або 
неприємні нам, а за внутрішньою вартістю або за відмінністю між добром і лихом». 
Невід’ємними складовими теоретичної філософії є логіка і метафізика, практичної 
філософії – естетика (наука про красу речей) й етика (наука про красу вільних дій). 

На думку П. Юркевича, практична філософія ґрунтується на фактах, які 
людина то схвалює, то не схвалює. Розуміючи, що первинно нерозумна природа 
робить так, що людина, як тварина, шукає приємного і уникає неприємного, а з 
розвитком розуму шукає і корисного (це стосується самозбереження і підводиться 
під ідею егоїзму), П. Юркевич доводить, що з поступовим розвитком людства і 
формуванням правдивої свідомості індивід вибирає свою дію тому, що вона 
справедлива, і протилежне їй було б несправедливим. У такому усвідомленні 
справедливого і несправедливого полягає моральна особистість людини, яка здатна 
піднятися вище вигоди й чинити так, як вимагає свідомість обов’язку.  

Даючи відповідь на питання, завдяки чому людина формує правдиву свідомість, 
П. Юркевич згадує слова філософа Адама Сміта: «Людина здатна дивитися на себе як 
сторонній спостерігач, до чого нездатні інші істоти; вона здатна міркувати про себе як 
про сторонній об’єкт; тоді упередженість до себе зникає і з’являється розпізнавання 
доброго і лихого, справедливого і несправедливого: згідно з цією здатністю духу ми 
зустрічаємо в усіх народів слова, які передають: чесність, справедливість, шляхетність 
і доброчесність. Між цими поняттями з’являється ідея права також у розумінні якоїсь 
норми для діяльності» [10, с. 48]. Згадує автор і про три давні вислови, які керують 
свідомістю і діяльністю людини: 1) «Neminem laede» (лат. «нікому не зашкодь») - (ця 
фраза передає давню сутність права, бо обмежує дії людини або спрямовує їх так, аби 
вона, задовольняючи свої потреби, не порушувала добробуту інших людей. Це ідея 
права; 2) «Suum cuique tribue» (лат. «віддай кожному своє») - вислів, що передає 
сутність справедливості, бо спонукає людину піднестися вище від симпатій до однієї й 
антипатій до іншої [особи]. Це ідея справедливості; 3) «Immo omnes, quantum potes, 
iuva» (лат. «Допомагай навіть усім, скільки зможеш») – передає любов, бо вимагає 
піднестися і над прихильністю до самої себе, до своїх особистих інтересів та 
задоволень. Це - ідея любові. У цих трьох висловах П. Юркевич вважає, що передано 
все наше моральне ставлення до людини, яке підходить під поняття «honestum» (лат. 
«доброчесність») [10, с. 49]. 

Узагальнюючи підходи до різного розуміння права як предмета, що вивчає 
філософія права, П. Юркевич згадує філософів, які вважали право порядком, який 
залагоджує наші егоїзми; ідею Шталя, що цей порядок став потрібний після 
гріхопадіння; ідею Ленца, що право дано нам, аби ми не були м’якосердими; ідею 
Арене, що право запроваджене Богом, навіть властивістю Божого єства.  



А. Коваль 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 141 

Характеризуючи важливість історії права, П. Юркевич хоче показати ступінь 
історичного розвитку людства, де вперше виступила ідея права у науковій формі - 
саме це сталося у грецькому світі. На революції грецьких суспільств, на думку 
українського вченого, не можна дивитися інакше, як на спроби заснувати суспільний 
побут на ідеї справедливості. Чіткому усвідомленню значення цих ідей сприяли 
міфологічні вірування й особливість народного духу. Саме розквіту грецького 
суспільного життя сприяла всеосяжна легенда стосовно буття людини на землі й 
стосовно її сутності. Вірування давніх греків зводяться до того, що: «Боги розділили 
між собою Всесвіт; Юпітер узяв собі Небо, Нептун – Воду і так далі, а Земля 
лишилася неподілена, для спільного опікування богів. Отож, Земля - місце, де 
відкриваються божественні дари в найбільшому достатку». Інший міф стосується 
сутності людини порівняно з єством усіх інших тварин: «коли з’явилися видимі боги 
- зірки, то вони створили смертну людину й інших тварин і доручили Прометеєві та 
Епіметеєві наділити їх потрібними силами. Епіметей просив Прометея доручити 
йому цю справу, і останній погодився, але Епіметей витратив усі дари природи на 
інших тварин. Тоді Прометей, щоб полагодити справу, викрав з Неба вогонь і 
передав його людям, а Зевс дав політичну й моральну мудрість». Сенс міфу полягає 
в тому, що боги надали людям політичну мудрість як засіб самозахисту. Цей міф 
характерний тим, що справедливість не є предметом тільки споглядання, у греків 
вона перейшла в дієве політичне мистецтво. Згідно з грецькими віруваннями людина 
як частинка всесвіту має, з одного боку, жити з ним у досконалій гармонії, а з іншого 
- набуває такої честі, яка належить їй за її заслуги перед цим цілим. На відміну від 
римського поняття «право», у Греції основоположним поняттям життя суспільства є 
«честь-справедливість» як спосіб визначення, який частково міститься і в 
законодавстві Солона. (Коли Ахіл, розгніваний несправедливим відняттям здобичі, 
просив свою матір - богиню Тетіду - схилити Зевса до помсти ахейцям, то прохання 
про помсту в божественному дусі Тетіди вивищилося до ідеї справедливості і богиня 
просить Зевса покарати ахейців настільки, наскільки потрібно, аби примусити їх 
пошанувати Ахіла, тобто відновити порушене право. Тут П. Юркевич виявляє як 
ідею справедливості, так і зміст божественного духу, завдяки якому ідея права 
зливається з ідеєю честі, право споглядається як вираз тієї честі, яку заслужив 
громадянин у суспільстві й перед суспільством. 

Отже, на думку П. Юркевича: 1) В Греції людина в державі має значення як 
орган і як гармонійна її частина. (Таким є дух Лікургового законодавства і 11 закон 
Солона, згідно з яким громадянин на випадок політичних незгод має належати до 
якоїсь партії, щоб неодмінно мати думку про державну справу.) Держава охоплює 
громадянина не як субстанція, а в тому сенсі, що держава є об’єктом для гідної 
діяльності особи, аристократичним духом громадянина. (Неповноправні громадя-
ни, раби - [їхня] праця не дає гідності.); 2) Неприхильність до системи представ-
ництва усуває безпосередню особисту участь у справах держави; 3) Несхильність 
до творення великої держави, тому що вона не була б осягнута власним 
світоглядом окремої особи; 4) Недостатній розвиток цивільного права, тому що 
ініціатива застосування цього права полягає у сваволі особи, яка починає або не 
починає певної діяльності; 5) Коли додамо, що змістом цього зразка була справед-
ливість, яка слугувала цілком розвинутій людяності, то зрозуміємо, чому для грека 
держава є людиною великих розмірів, а на Сході вона є родиною великих розмірів. 

Але оскільки корінні переконання народного духу вели до того, що державу 
сприймали і розуміли не з огляду на міцність і становище («status»), а з огляду на 
поєднання в ній дій окремих людей - поєднання дій найгармонійніших, то 
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прогресивний принцип на практиці легко переходив у джерело революцій, якими 
така багата історія Греції. Цей факт приковував до себе увагу філософів, які через 
те розробляли й намагалися запровадити в життя консервативніші засади 
політичної мудрості. 

Аналізуючи появу перших правових ідей на території Стародавньої Греції, 
П. Юркевич з’ясовує важливі для юриспруденції питання, зокрема, вихідні ідеї 
старогрецької міфології, ідеї досократівських філософів (Анаксимандра про 
зникнення речей, Геракліта про вічний потік речей, вчення Штагора, піфагорійців, 
софістичне вчення, погляди Арістіпа і кіренаїків, Антистена, Діогена та Епікура). 
Особливу увагу П. Юркевич приділяє ідеям Сократа, Платона та Аристотеля. 
Зокрема вченням Сократа про моральну суть людини, справедливість, державу і 
позитивні закони, його погляд на вибір державця («ius sapientioris»), вченням 
Платона про право і державу: 1) Поділ Платонової системи; 2) Вчення про ідеї: 
а) ідеї в суб’єктивному; б) в об’єктивному; в) в моральному відношенні. Його 
цікавить органічний погляд Платона на право і державу. Право об’єктивне, на 
відміну від права позитивного. Аналогія між державою і людиною у психологіч-
ному відношенні. Вчення про людські чесноти, або довершеності; Справедливість і 
любов як основи суспільного життя. Характерні особливості вчення Платона. 
Вчення про мету держави. Визначення об’єктивної ідеї добробуту. У своїй праці 
П. Юркевич детально аналізує Діалоги Платона: «Крітон», «Горгій», «Політик» 
(вчення про природний стан людини; принцип єдинодержавності і необмеженої 
влади. Вчення про царське мистецтво. Законодавче мистецтво. Абсолютне право 
верховної влади реформувати державу. Оцінка різних форм урядування), Діалог 
«Республіка» 1) Вчення про походження держави. Визначення індивідуальності за 
Платоном. 2) Державні верстви. Психологічна і метафізична основа поділу верств. 
Засоби для здійснення ідеї держави з внутрішнього боку: а) загальне виховання, 
мета виховання, його основа і ступені, музично-гімнастична освіта, математична і 
філософська [освіта]; б) спеціальне виховання державців і воїнів). Узагальнюючи 
політичні погляди Платона, П. Юркевич аналізує зовнішні засоби, які визнавав 
Платон для здійснення ідеї держави, суть державних закладів, що стосуються 
народження громадян; виховання дітей; заперечення права сімейного життя і 
приватної власності для державних службовців; права жінки; кількість громадян 
ідеальної держави; постанови міжнародного права; порівняння законодавства як 
продукту народного життя з законодавством абстрактним [10, с. 15-17]. 

Беручи за основу аналіз праці Аристотеля, П. Юркевич, виявляючи правові та 
політичні погляди, звертає увагу на метод наукового дослідження, метафізичний 
принцип (іманентність ідей), моральний принцип. Крім цього, науковець виявляє 
відмінність поглядів Аристотеля від поглядів Платона у розумінні поняття «добробуту, 
що його повинна реалізувати держава», у судженні про індивідуальність, а також у 
судженні про державну єдність. Підтримуючи Аристотеля, П. Юркевич також кри-
тикує ідею комуністичного вчення Платона, спростовуючи докази Платона щодо 
неможливості державної єдності, заснованої на вченнях про володіння і власність за 
принципом рівного розподілу всіх благ між всіма громадянами. Аналізуючи вчення 
Аристотеля про основи державного життя, Памфіл Юркевич розкриває зміст ідеї 
справедливості, види справедливості через законність та доброчесність, визначення 
об’єктивної справедливості через принцип «suum cuique» (кожному своє); справед-
ливість, що визначається ідеєю гідності («iustitia distributiva») (справедливість 
розподільча); справедливість, що визначається ідеєю рівності («iustitia commutativa») 
(справедливість зрівнювальна); вчення про закони писані й природні. 
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Крім того, у працях Аристотеля український філософ окремо аналізує ідеї 
любові (дружби), два види дружби між рівними і нерівними, види дружби у 
державі, аналізує ці погляди як основу і силу, що об’єднує людей у суспільство. 
Аналізуючи теорію походження держави, П. Юркевич відтворює ідеї Арис-
тотеля про спілки, які передували виникненню держави: «сім’я, спілка 
господаря і раба, спілка голови і членів сім’ї, громада. П. Юркевич узагальнює 
вчення Аристотеля про суть держави як розумної спілки, на відміну від 
«натуральної й випадкової спілок», узагальнює поняття про громадянина, фор-
ми державного ладу «нормальні й ненормальні», вчення про суб’єкт верховної 
влади у державі [10, с. 20]. 

Завершуючи огляд політичних та правових ідей античної Греції, П. Юркевич 
аналізує питання про вищу мету людини через ідеї етичної філософської школи та 
космополітичне вчення про державу і поняття обов’язку і закону як першої 
юридичної категорії.  

Щодо огляду появи перших європейських політичних та правових ідей 
античності, П. Юркевич надзвичайно детально аналізує поняття «Право у римлян», 
дає загальну характеристику римського права, опираючись на погляди Геґеля на 
суть римського права, виявляє відмінність «римського духу» від грецького, що 
мало наслідок в утворенні нових підходів до понять права і держави. П. Юркевич 
пояснює народну історію римлян через загальний принцип права «ius aequum» 
(рівне право), визначення Ціцероном поняття «aequitas» (рівність) як ідеї публіч-
ного і приватного права, а також ідеї, яка виникла на противагу «ius strictum» або 
«rigor iuris» (суворе право). У своїх лекціях український філософ аналізує ідею про 
природне право та пояснює універсальний характер римського права, характер 
діяльності римських юристів та характер досконалості римського права. 

П. Юркевич теоретично обґрунтовує наявність у римському «corpus iuris» 
(збірнику законів) філософського елементу, бо у збірнику визначається загальна 
ідея права, класифікується і організовується право як у думках римських юристів 
про вище джерело права, так і у вченні про санкцію права, у визначенні загального 
змісту права, а також у визначенні суб’єкта права [10, с. 23]. 

Узагальнення П. Юркевича заслуговують на популяризацію і увагу серед 
сучасних науковців-юристів, які цікавляться витоками сучасних європейських 
політичних та правових ідей та досліджують історію розвитку юридичної науки, 
зокрема, історію української політичної та правової думки через призму історії 
праці визначних українських філософів-правників.  
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In this article an author analyses the looks of Pamphil Yurkevych to «philosophy of right» 
as science, and also his looks to the origin of political and legal fundamental principles in 
ancient Greece. 

In the article the evolution of humanity is analysed from the oldest times to appearance of 
man clever, that continuously changes and perfects the way of life, culture of behavior and 
world view (magic, mythological, religious, philosophical and society). 

Jurisprudence through fundamental abstract concepts a right, state, a law tries all-round 
to analyse them on all stages of history. 

Pamphil Yurkevych (1826-1874) worked in Kyiv Spiritual Academy as an extraordinary 
professor of philosophy from 1858р., and already from 1861р. it was the professor of 
philosophy in Moscow University. Handwritten courses of lectures : «History of philosophy of 
right» (1868), «History of philosophy of right» (1873), «Philosophy of right» (1872) and 
«Philosophical diary» (1858-1860), were translated and published by Release of magazine 
«the Ukrainian World» (Kyiv, 2000). 

Pamphil Yurkevych compared history, theory and philosophy of right. Remembers about 
three old expressions that manage consciousness and activity of man : 1) «Neminem of 
laede» (lat. «harm nobody») (this phrase passes old essence of right); 2) «Suum of cuique 
tribue» (lat. «Give to each his own».) (expression that passes essence of справедливости); 3) 
«Immo of omnes, quantum potes, iuva» (lat. «Help all, how many able».) (expression passes 
love). In these three expressions of Pamphil Yurkevych considers that all is passed our moral 
attitude toward a man, that befits under a concept «honestum» (lat. 

Analysing appearance of the first legal ideas on territory of Ancient Greece Pamphil 
Yurkevych finds out the initial ideas of ancient Greek mythology, idea philosophy before 
Socrates (of Anaximander about disappearance of things; of Heraclitus about the eternal 
stream of things,of Pythagoreans, sophistic studies and others like that. Spares the special 
attention of Pamphil Yurkevych to the ideas of Socrates, Plato and Aristotle, and also 
understanding of «right» in Rome.  
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Roman «corpus iuris» (analyses collection of laws), of Pamphil Yurkevych in theory 
grounds being in him philosophical element, because in collection a general idea is 
determined right, a right is classified and gets organized as in opinions of the Roman lawyers 
of higher source of right so in studies about approval of right, in determination of general 
maintenance of right, and also in determination of subject. 

Having regard to foregoing generalizations of Pamphil Yurkevych, in opinion of author, 
the last deserve popularization and attention among modern scientists-lawyers that is 
interested in the sources of the modern European political and legal ideas and investigate 
history of development of legal science, in particular, history of the Ukrainian political and legal 
idea through the prism of history of labour of the prominent Ukrainian philosophers-legislators. 

Keywords: philosophy of right, Pamphil Yurkevych, ancient Greece, political fundamental 
principles, legal fundamental principles. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ, ЗМІСТ 
ТА ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ФРАНЦІЇ 1791р. 

А. Кольбенко 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розглянуто роль Декларації прав людини та громадянина 1789 р. у визначенні політико-
правових параметрів конституції, серед яких простежуємо провідні філософські, соціальні та 
правові ідеї мислителів ХVII-XVIII ст., насамперед Локка, Монтеск’є та Русо. Виділено 
положення теорій природного права, суспільного договору і національного суверенітету. 
Проаналізовано структуру та основні положення конституції 1791 р. Зроблено висновок, що 
конституція Франції 1791 р. стала першим дієвим кроком у досягненні соціального 
компромісу в суспільстві, в ній були перелічені основні права і свободи громадян, визначено 
державний устрій, органи державної влади та їхню компетенцію і т.д.  

Ключові слова: Франція, революція, декларація, конституція. 

У сучасний складний період розвитку українського державотворення важли-
вою метою є вибір найбільш оптимальнішої моделі державного управління, який 
би став чинником стабільного розвитку суспільства і держави. Події, які відбулися 
в Україні в кінці 2013 – початку 2014 р. засвідчили потребу знаходження соціаль-
ного компромісу між різними групами населення та владою і населенням в цілому. 

Дещо схожою була ситуація у Франції в кінці XVIII ст., коли глибокі проти-
річчя настільки відділили представників третього стану від духовенства та дво-
рянства, що мирне співіснування між ними стало неможливим [7, с. 16]. Абсо-
лютна більшість населення тогочасної Франції була політично та економічно 
безправною і повністю залежала від превілейованих станів та від самодержавної 
королівської влади [1, с. 179]. 

Після неврожайного 1788 р. їхнє становище ще більше загострилося, що 
врешті-решт призвело до початку революційних подій [2, с. 18]. 5 травня 1789 р. 
були скликані Генеральні штати з метою пошуку виходу із важкої економічної та 
політичної ситуації.  

Король і депутати від дворянства та духовенства прагнули обмежити 
Генеральні штати функціями дорадчого органу, який повинен був лише 
вирішувати питання щодо фінансового наповнення казни. Депутати третього стану 
наполягали на розширенні прав Генеральних штатів, домагалися перетворення 
їхнього на вищий законодавчий орган країни [2, с. 19]. 

Третій стан, котрий за наповненням дорівнював кількості депутатів від дво-
рянства та духовенства разом взятих, вимагав спільного з іншими станами обго-
ворення та голосування рішень. Однак дворянство і духовенство відмовилося від цієї 
пропозиції, наполягаючи на збереженні старого порядку голосування, згідно з яким 
кожен стан володів одним голосом [6, с. 28]. Унаслідок цього третій стан 17 червня 
1789 р. проголосив себе Національними, а з 9 липня – Установчими зборами. 
Депутати третого стану підкреслювали цією назвою свій обов’язок встановлювати 
новий суспільний лад та виробити його конституційні основи [8, с. 75]. 

Вже 26 серпня 1789 р. Збори прийняли Декларацію прав людиини і громадянина, 
яка закріпила головні правові принципи для наступної конституції Франції [5, с. 13]. 
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Безпосередня підготовка тексту Декларації зайняла біля півтора місяця. Серед 
авторів документа були такі видатні діячі французької революції, як Муньє, Торже, 
Ламет, Мірабо та інші. В остаточному варіанті лише дві статті затвердили в почат-
ковій редакції, а до усіх решта під час обговорення були запропоновані численні 
виправлення і доповнення. Цей документ увібрав у себе не тільки прагнення тогочас-
ного французького суспільства, а й передові політико-правові думки тогочасних 
європейських мислителів. Теоретичною основою Декларації були вчення європей-
ських просвітителів про природні права людини, яким обов’язково повинен відпові-
дати новий суспільний лад, який йшов на зміну «старому режиму». Вона також 
увібрала традиції вироблення політико-правових документів про права і свободи 
індивіда, які склалися в Англії та США. Зокрема, вже в 1688 р. англійський парла-
мент проголосив першу в історії Декларацію прав, перетворену через рік у відомий 
Біль про права 1689 р. З інших правових актів, які відтворювали ті чи інші ідеї та 
положення французької Декларації 1789 р, були – Декларація прав штату Віргінія 
1776 р., Декларація незалежності США 1776 р., конституція США 1787 р. та ін. 

Зазначимо, що французи мали і свій власний політико-правовий досвід, який 
зосереджувався в окремих рішеннях Генеральних штатів [3, с. 17]. Декларація 
розпочиналася вступом. Автором цієї частини тексту був депутат Муньє. Тут він 
виклав провідні філософські, соціальні та правові ідеї мислителів XVII–XVІII ст. і 
насамперед Локка, Монтеск’є та Руссо. Внесені в Декларацію положення про те, 
«що незнання, забуття або зневажання прав людини є єдиними причинами 
суспільних лих і псування урядів» має своєю основою широко розповсюджений 
серед просвітителів постулат, згідно з яким думки керують світом. Передбачалося, 
що Декларація, «будучи постійно присутньою перед усіма членами суспільства, 
безперервно нагадуватиме їм їхні права та обов’язки» [4, с. 360]. 

Формуючи ст. 1-3 Декларації, Муньє виходив з положень теорії природного 
права, суспільного договору і національного суверенітету. До прав людини 
Декларація зараховувала свободу, власність, безпеку і опір насильству. Так, ці 
положення заклали основу для розбудови французького конституціоналізму, 
оскільки стосувалися того соціального компромісу, який встановлювався на 
відповідному етапі розвитку суспільства. Незважаючи на те, що Декларація скла-
далася лише з 17 статей, вона відіграла величезний вплив на подальшу історію 
Франції та усієї Європи і світу. Вона також була покладена в основу першої 
французької конституції 1791 р., прийнятої 3 вересня Установчими зборами і 
представленої перед народом 14 вересня 1791 р. [2, с. 27]. 

Депутати Установчих зборів, які прийняли цю конституцію, мабуть, ще не 
були повністю готові втілити усі принципи Декларації у цьому правовому 
документі. Тому формою державного правління Франції проголосили не 
республіку, а конституційну монархію.  

Конституція складалася з вступної частини і семи розділів, кожний з яких 
поділявся на глави і відділи глав. 

У вступній частині урочисто проголошувалось утвердження конституції на 
принципах Декларації прав людини і громадянина і відміна феодальних інститутів 
дворянства, спадкових і станових відзнак феодального порядку, вотчинної юстиції, 
титулів, звань і переваг та ін. В першому розділі проголошувалися громадянські 
свободи, про які вже говорилося в Декларації. Крім них, додалися свобода слова, 
свобода совісті та інші.  

Другий розділ визначав форму державного устрою та адміністративний поділ 
королівства. Зокрема, Франція оголошувалася унітарною державою. Усе королів-
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ство було поділене на 83 департаменти, кожний департамент – на дистрикти, а 
кожен дистрикт – на кантони.  

Третій розділ конституції був присвячений характеристиці форми правління і 
виборчому праву. Проголошувалося, що суверенітет належить нації, він 
неподільний, невідчужуваний і невід’ємний. 

Законодавча влада належала Законодавчим зборам, які складалися з однієї 
палати і вибиралися на 2 роки. Активне і пасивне виборче право конституція 
надавала тільки так званим активним громадянам. Право голосу отримували ті 
французькі громадяни, з 25 років які мали осілість в місті або кантоні не менше 
одного року, платили прямий податок в розмірі не менше вартості трьох робочих 
днів і представили розписку про його виплату, громадяни, які не були в 
прислуговуванні, громадяни, внесені у список національної гвардії муніципалітету 
за місцем проживання і принесли присягу. Пасивні громадяни, які позбавлялися 
виборчих прав, усувалися від будь-якої законодавчої діяльності. Вибори депутатів 
були не прямими. На первинних зборах в містах і кантонах обирали виборщиків з 
розрахунку один виборщик на кожні сто активних громадян. Для виборщиків 
встановлювався підвищений ценз залежно від кількості населення. 

У взаємовідносинах законодавчої і виконавчої влади король мав право 
відхиляти законопроекти, але не більше двох разів, якщо цей законопроект буде 
запропонований зборами нового скликання. Тож якщо законопроект буде прий-
нятий зборами третього скликання, то незалежно від згоди короля він отримував 
силу закону. 

Правосуддя за конституцією проводилося суддями, які обиралися народом. Судді 
могли бути заміщені тільки за злочини по службі, належним чином встановлені в 
судовому порядку. Тимчасове відлучення їх допускалося тільки у випадку 
пред’явлення їм обвинувачення. Судді не могли втручатися в здійснення законодавчої 
влади, зупиняти застосування законів чи втручатися в коло діяльності виконавчої 
влади. Для розгляду кримінальних справ утворювався суд присяжних у кількості 12 
осіб. Обвинуваченому надавалося право відхиляти присяжних. Виправданий судом 
присяжних не міг повторно притягуватися до відповідальності з цієї ж справи. 

Четвертий розділ містив постанову про збройні сили, в тому числі і 
національну гвардію. Жодний агент збройних сил не міг проникати всередину 
житла громадян без наказу поліції або органів правосуддя, або у випадках, не 
передбачених законом. Якщо весь департамент був охоплений певними хвилю-
ваннями, то король мав право під відповідальність міністрів видавати розпоряд-
ження, потрібні для відновлення порядку, одночасно повідомляючи законодавчий 
корпус або скликаючи його, коли він розпущений. 

П’ятий розділ був присвячений державним податкам, котрі обговорювалися і 
встановлювалися законодавчим корпусом щорічно. 

У шостому розділі йшлося про відносини між французькою та іншими націями 
і урочисто проголошувалося про відмову від завойовницьких війн та використання 
збройних сил проти свободи іншого народу.  

Конституція встановлювала цивільну форму шлюбу і пропонувала 
законодавчій владі визнати цивільний порядок засвідчення народжень, шлюбів, 
смерті. У сьомому розділі конституція також закріпила положення, що її норми не 
розповсюджуються на французькі колонії і володіння в Азії, Африці та Америці. 

Так, конституція Франції 1791 р. стала першим дієвим кроком у досягненні 
соціального компромісу в суспільстві, в ній були перелічені основні права і 
свободи громадян, визначено державний устрій, органи державної влади та їхню 
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компетенцію, закріплено положення про збройні сили та захист держави, засади 
про перегляд конституційних постанов та інші положення. 

Однак конституція суттєво відрізнялася від Декларації прав людини і 
громадянина, замінивши революційну романтику цього маніфесту дбайливо і вміло 
упорядкованими юридичними статтями, які забезпечували найкращі умови для 
панування тогочасної буржуазії. Замість проголошеної декларацією рівності 
громадян у правах, конституція узаконила майнову нерівність, встановлювала 
також і політичну нерівність між громадянами, надавала заможним верствам 
населення всю повноту політичних прав і відмовляла в них незаможним.  

З цього випливає, що конституція Франції 1791 р., будучи першою в історії 
цієї держави, об’єктивно стала тільки першим кроком до суспільної згоди, вона 
була продуктом своєї епохи і враховувала інтереси саме тих суспільних груп, які 
були рушійною силою тогочасної Франції. За своєю структурою, юридичною 
технікою та логікою викладання матеріалу вона належить до кращих зразків 
правових документів тодішньої Європи. 
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PRECONDITIONS OF ACCEPTANCE, 
THE CONTENTS OF AND THE VALUE 

OF THE FIRST FRENCH CONSTITUTION 1791. 
А Kolbenko 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article is devoted preconditions adoption and content analysis of the first French 
Constitution of 1791. 

It was also considered the role of the Declaration of Human and Peoples Rights 1789 in 
determining the political and legal parameters of the Constitution, among which are the leading 
philosophical, social and legal ideas of thinkers XVII-XVIII centuries, especially Locke, 
Montesquieu and Rousseau. 

Was found the role of a prominent figure of the French Revolution Mounier, who came 
from the theory of natural law, the social contract and national suvernitet. In Declaration to the 
human rights he determined: liberty, property, security and resistance to violence. This made it 
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possible to lay the foundation for the development of French constitutionalism as they related 
to the social compromise that included at the appropriate stage of social development. 

The paper also analyzes the structure and main provisions of the constitution of 1971 - 
the first constitution of France. The form of government in France was proclaimed a 
constitutional monarchy. The Constitution consists of Introduction and seven chapters, each of 
which is divided into chapters and sections of chapters. 

It also made an analysis of the structure of the government, its individual organs. It is 
concluded that the constitution of France in 1791 was the first step in achieving effective social 
compromise in society, it was listed basic rights and freedoms defined polity, public authorities 
and their competence, etc. 

The Constitution was significantly different from the Declaration of the Human Rights, 
replacing revolutionary romanticism of this manifesto carefully and skillfully ordered legal 
articles that provided the best conditions for contemporary bourgeois rule. 

Keywords: France, revolution, declaration, constitution. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАТУСУ СУДДІВ 
У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1918−1939) 
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Визначено проблеми формування суддівського корпусу в міжвоєнній Польщі; дослід-
жено правовий та соціальний статус суддів в контексті суспільно-політичного розвитку. 

Ключові слова: міжвоєнна Польща, судді, правовий статус, соціальне становище. 

Розвиток судової системи в міжвоєнній Польщі розглядають здебільшого як 
історію законодавчих актів. Вважають, ніби статус та діяльність суддів повністю 
відповідали законам. Насправді ж закони були лише одним із чинників, які виз-
начали формування та діяльність суддівського корпусу. Не менш важливим є 
відображення соціально-політичної боротьбу в країні. Адже в законах перевагу 
надавали питанням формування суддівського корпусу і визначенню зв’язків між 
суддями та органами позасудової влади, насамперед виконавчої. Отже, добір 
суддів відповідно до характеру та потреб цієї влади набирав самостійного значен-
ня, що лише частково позначалося у нормах судового права, а головний зміст і 
реалізація виявлялися у діяльності суддів як агентів певної політики. 

Під час окупації Королівства Польського німецькими та австро-угорськими 
військами окупаційна влада передала у компетенцію Тимчасовій Державній Раді 
освіту і судочинство. Відтак, виникли умови для організації польського судо-
чинства. Зусиллями Ради у січні 1917 р. створено департамент юстиції на чолі з 
директором, відомим польським юристом С. Буковецьким [36, s. 34, 40−41]. 

Департамент юстиції провів значну роботу щодо організації польських судів. 1 
вересня 1917 р. відбулося урочисте відкриття польських судів на території Коро-
лівства Польського під назвою королівсько-польських (królewsko-polskich), які 
оголошували вироки іменем Корони Польської [43, s. 28−29]. 

Польська громадськість з великою надією сприйняла відновлення польських 
судів. З приводу їхнього відкриття тогочасна столична преса писала: «… йдеться 
про те, щоб ожив глибокий дух права, щоб громадянин мав впевненість, що в цім 
краю кожний спір буде справедливо та швидко вирішений, кожна кривда відшко-
дована, кожний злочин покараний» [17, s. 667]. Колишній прокурор К. Рудницький 
згадував: «Для нас, юристів Королівства, то був день великого свята, бо для нас 
починала реалізовуватися віра в незалежність Польщі. Адже польські суди 
сприймалися як перший атрибут державної влади, правосуддя. За суддівські столи 
могли сісти народжені на цій землі люди, говорити рідною мовою, радитися та 
судити в інтересах польського суспільства…» [36, s. 45]. 

Найболючішим питанням, що постало перед департаментом юстиції, була 
проблема суддівських кадрів для польських судів. Були розіслані анкети всім 
юристам, які працювали на терені Королівства Польського (адвокатам, нотаріусам, 
гмінним суддям і тим, хто мав юридичну освіту, але не працював за фахом) з 
низкою питань, найважливішим з яких було: чи має ця особа бажання працювати в 
польському суді [36, s. 43−44]. Щоб вирішити проблему укомплектування керівних 
посад у судах, департамент юстиції звернувся до адвокатських об’єднань тих міст, 
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де мали бути організовані окружні суди, з проханням обрати на зібраннях адво-
катури кандидатів на посади голів та прокурорів судів. У такий спосіб в Пьотркуві 
адвокати обрали кандидатом у прокурори К. Рудницького, відомого захисника в 
кримінальних справах, а кандидатом на голову окружного суду − відомого 
адвоката Л. Цибульського. Кістяк суддівського корпусу складався переважно з 
адвокатів [36, s. 43−46]. 

Значну увагу було приділено гострій проблемі кадрів судових службовців. На 
організованих спеціальних курсах у травні–липні 1917 р. слухачам читали навчаль-
ні курси з цивільного і кримінального права та процесу, дізнання і слідства, вико-
нання вироків та рішень з кримінальних і цивільних справ, торговельного права, 
статистику, діловодство, про судову оплату, нотаріат та іпотеку. Було подано 226 
заяв на навчання, прийнято 104 особи, складали іспит 92 слухачі. Наступні курси 
відбулися протягом жовтня-грудня 1917 р. та лютого–квітня 1918 р. [43, s. 23]. 

Здобуття Польщею незалежності в листопаді 1918 р. стало вирішальною умовою 
для встановлення і розвитку незалежного польського судочинства. Це завдання 
ускладнювалося тим, що Польща після більш як вікової втрати державності та 
входження її земель до складу трьох імперій успадкувала різні судові системи і 
законодавство, яке діяло на окупованих сусідніми державами польських територіях. 
Кожна з цих територій успадкувала відповідну судову систему та різнорідні 
корпорації суддів, що були носіями різних правових засад та традицій. Тому 
протягом 1918−1919 років відбувалися значні персональні зміни, які були викликані 
усуненням з посад суддів російського, австрійського та німецького походження з 
теренів імперій, що розпалися. Водночас для створення національно-цілісного 
суддівського корпусу відбулося певне переміщення суддів-поляків з одного терену 
на інший. На колишній німецькій території проживала 1/3 частина населення 
Королівства Польського, а судів і суддів було більше, ніж у цілому Королівстві: 157 
повітових судів, 18 крайових і два вищі крайові суди; працювало в них понад 1000 
штатних суддів і прокурорів та 200–300 позаштатних асесорів, які виконували 
функції суддів і прокурорів. Окрім того, тут налічувалося 800 адвокатів, 500 юристів, 
які працювали в адміністрації та в інших владних структурах [31, s. 621]. Оскільки 
поляків за окупаційної влади до німецького судочинства не допускали, то для цього 
терену потрібно було 3000 юристів-поляків, бо у 1918 р. тут всього працювало 
поляків: в судових органах − троє, а в адміністрації − один, в адвокатурі − 130 [29, 
s. 2]. Польська влада розглядала вирішення цієї проблеми, за словами міністра 
юстиції, «як необхідність з погляду національних загальнодержавних інтересів» [12]. 
Тому влада вжила заходів щодо полонізації судочинства. 

У 1918 р. з округу Львівського апеляційного суду (він був одним із найбіль-
ших за кількістю судів − 11 окружних судів, 120 повітових та за кількістю суддів − 
1012) 200 суддів-поляків були переведені на роботу у колишні російську та німець-
ку території [1, арк. 4]. Постачальником суддівських кадрів у суди колишньої 
німецької території став також регіон округу краківської апеляції, незважаючи на 
те, що судам цієї апеляції бракувало кадрів [12]. 

Всередині суддівської корпорації відбувалися переміщення суддів «по гори-
зонталі та вертикалі», особливо в судах нижчої інстанції. Вони супроводжувалися 
«чисткою» суддівського корпусу [2, арк. 8, 10−12]. 

––––––––– 
 До Російської імперії входили Царство Польське та т.зв. Західний край (Волинь, Полісся та 

західнобілоруські землі); до Австрійської імперії − Галичина; до імперії Гогенцолернів − 
Великопольща. 
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Дбаючи про організацію польських судів на східних теренах, польська влада, 
однак, зовсім не мала наміру враховувати інтереси українського населення та 
суддів в етнічно українських землях [29, s. 3, 5]. У 1919 р. всі судді мали прийняти 
службову присягу на вірність Польщі, текст якої був затверджений Радою 
Міністрів Польської Республіки [4, арк. 7]. Суддів, які з політичних та національ-
них мотивів відмовлялися скласти присягу, звільнили з посад. Такими засобами 
тиску польська влада змусила частину суддів-українців прийняти присягу, якщо 
вони хотіли залишатися на своїх посадах [1, арк. 4]. 

Важливим етапом у становленні та функціонуванні судової системи стала 
Березнева конституція 1921 р., яка визначила правовий статус суддів в перші роки 
відновленої Польської Республіки [39, s. 326−342]. Зокрема, у ст. 77 стверджу-
валося, що «судді у виконанні своїх обов’язків незалежні і керуються тільки 
законами». Гарантом незалежності суддів була засада, відповідно до якої суддя не 
міг бути звільнений з посади, усунутий від виконання обов’язків, переміщений на 
інше місце роботи або переведений на пенсію всупереч своїй волі. Це могло 
статися тільки на підставі судового рішення відповідно до закону (ст. 78). Кон-
ституція затвердила положення про призначення суддів президентом, за винятком 
обрання населенням мирових суддів (ст. 76). 

Після остаточного визначення території Польської Республіки у 1922 р. та з 
переходом до польської влади управління судочинством у всіх колишніх 
окупованих територіях відбулася певна стабілізація структури загальних судів. У 
1922 р. в усіх цих судах працювало 3030 суддів, у тому числі: в Найвищому суді − 
72; на території колишнього Королівства Польського і Східних Земель (Варшава, 
Вільно) − 1248; у Галичині (Краків, Львів) − 1287; у Великопольщі та Сілезії 
(Катовіце, Познань, Торунь) − 423 [43, s. 41]. 

В умовах стабілізації структури загальних судів на всій території Польської 
Республіки перед судовою владою постали нові завдання. На урочистому зібранні 
під час відзначення п’ятої річниці діяльності королівсько-польських судів у 
присутності Начальника Держави їх окреслили у своїх виступах відомі польські 
юристи та організатори судочинства С. Буковецький, Ф. Новодворський, Г. Коніц, 
Е. Раппапорт, Ц. Поніковський. Зокрема, тогочасний міністр юстиції В. Ма-
ковський визначив такі два головні завдання польського судочинства − створити 
новий тип польського судді та підготувати загальнодержавне польське законодав-
ство. Йшлося про формування високоморального типу польського судді, який би 
відповідав найвищим вимогам як громадянин та державний діяч. Польський суддя, 
за словами першого голови Найвищого суду Ф. Новодворського, мусить бути 
«чистим, мужнім, професійно підготовленим, самовідданим, гаряче любити 
Вітчизну, безстороннім і завжди пам’ятати про те, що у здійсненні правосуддя 
всякий компроміс з політикою є розладом, а зв’язок з нею при винесенні вироку − 
ганьба» [17, s. 668]. В. Маковський підкреслював, що тільки суддівська неза-
лежність у поєднанні з чіткою організацією органів судочинства можуть створити 
в суспільстві атмосферу впевненості, що «правосуддя здійснюватиметься 
відповідальними, незалежними, з почуттям обов’язку людьми, а з іншого боку − 
судді будуть забезпечені необхідними гарантіями, які існують у сучасних правових 
державах» [43, s. 70]. Тогочасний рівень судочинства В. Маковський охарактери-
зував як такий, що не відповідає новим політичним, соціальним та економічним 
умовам Польської Республіки, було визнано справедливими вимоги суспільства, 
щоб «правосуддя здійснювалося об’єктивніше» і «кожний громадянин міг 
скористатися доступним і швидким правосуддям» [43, s. 68]. 
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Однак організатори польського судочинства у вирішенні поставлених завдань 
зіткнулися з великими труднощами, зокрема з найгострішою − проблемою суддів-
ських кадрів. Із 350 голів судів, суддів, слідчих суддів, прокурорів та підпрокуро-
рів, які працювали в королівсько-польських судах за період з вересня 1917 до 
1922 р., 87 осіб дістали службове підвищення, 20 − перейшли працювати в нотаріат 
(там була значно вища зарплатня), 136 − вже не працювали (звільнені, померли), 
тобто тільки 122 особи залишилися на своїх посадах. Про гостру кадрову проблему 
в польських судах свідчать такі дані: якщо в довоєнний період на колишній 
австрійській території один суддя припадав на 5300 мешканців, на колишній 
прусській території − на 6300 мешканців, то в Польщі у 1922 р. один суддя 
припадав на 10000 мешканців. Загалом у Польщі було на 1/3 менше суддів, ніж у 
довоєнний період у розвинутих західноєвропейських країнах [43, s. 32−40; 47−51]. 

Ситуація погіршувалася складним фінансовим становищем Польщі та 
інфляцією 1922−1923 рр. [33, s. 36]. З метою утримання суддівських кадрів у судах 
та поліпшення їхнього матеріального становища були встановлені вищі заробітки 
суддів. Це дещо стабілізувало ситуацію, але не вирішило проблеми. У 1925 р. 
група відомих польських юристів, зокрема Е. Раппапорт, А. Могільницький, 
Я. Ямонтт, звернулася до парламенту та уряду із «зауваженнями», в яких йшлося 
про «небезпеку, що загрожує падінню поваги до польського судочинства», «судді 
нижчих і вищих судів, не обминаючи навіть Найвищого суду, або вже пішли, або 
мають намір піти із судочинства», і однією з причин такого стану були низькі 
заробітки [31, s. 615−616, 629]. У цьому Польща і надалі відставала від захід-
ноєвропейських країн. 

У польських юристів і суддів викликало занепокоєння також незадовільний 
стан університетської підготовки суддів та суддівської практики, надмірне перео-
бтяження суддів великою кількістю справ, незадовільні умови праці і діяльності 
судів. Усе це позначалося на ефективності судочинства та спричиняло затяжний і 
поверховий розгляд справ. Звучали рекомендації уникати усіляких скорочень як 
судів, так і судових посад, і припинити шкідливу для судів «ощадність» [31, s. 615]. 

Згодом ситуація щодо кількісного складу суддівського корпусу покращилася. 
У 1926 р. у Найвищому суді працювало 75 суддів, в апеляційних − 1097 суддів, в 
окружних та мирових (повітових) − 3492 судді. Отже, порівняно із 1922 р. кількість 
суддів у загальних судах збільшилася [38, s. 2, 3]. 

Поряд з об’єктивними труднощами, які доводилося долати в процесі 
організації судочинства, почали порушуватися демократичні засади Березневої 
конституції 1921 р. Польська влада керувалася найперше політичними та ідеологіч-
ними засадами добору суддів, вважаючи, що вони є носіями великодержавних інте-
ресів і мають саме з цих позицій витлумачувати і застосовувати закони на практи-
ці. Це особливо чітко простежується в перші післявоєнні роки, коли у зв’язку із 
господарською розрухою і політичними проблемами компетенція суддів була 
значно розширена. За свідченнями тодішнього судді Я. Франке, невідповідність 
законів новим соціальним та економічним умовам, які лише частково врегу-
льовували правовідносини, змушували суддю вирішувати судові справи на власний 
розсуд. У таких умовах суддя вже не був тільки виконавцем законів, а й ледь не 
джерелом права [19, s. 56]. 

Характерно, що досить прискіпливо ставлячись до фахової підготовки 
кандидатів на судові посади та сумлінного виконання суддями службових 
обов’язків [6], польські владні органи, добираючи суддів, все ж таки вирішальним 
чинником вважали їхню політичну благонадійність, відданість інтересам Польської 
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Республіки. Претенденти на посаду суддів проходили ретельну перевірку поліцією 
та державними органами влади, що ставило суддю у залежність від 
адміністративної та виконавчої влади [2, арк. 8; 5]. На думку відомих польських 
юристів, «небезпекою» для судочинства ставали «невизначеність положення та 
приниження його адміністративними владами» [31, s. 616]. 

Отже, порушувалася одна з головних засад Березневої конституції − засада 
суддівської незалежності. Особливо жорстко така політика проводилася щодо 
суддів-українців. Під час перепису населення Польщі у 1921 р. були заведені 
численні дисциплінарні справи на тих суддів-українців, які не бажали виконувати 
дискримінаційні розпорядження польських властей. Їх звільняли з посад або 
переводили на інше місце роботи [7, арк. 7−8, 25−59]. Згодом польська влада 
змушена була офіційно припинити переслідування «нелояльних» суддів (це 
виглядало порушенням законів), замінивши їх іншими засобами − «чистками», які 
мали надати суддівському корпусу «національно-політичної єдності», що фактично 
відбивало панівне становище польської нації у новій державі. У результаті до 
середини 1920-х років українці були вже фактично усунені зі складу керівництва 
вищих судових органів Галичини [10, арк. 3]. 

Після перевороту 1926 р., коли встановився авторитарний режим у Польщі, 
польська влада намагалася зберегти лояльність суддів. Цьому мав сприяти 
механізм догляду і контролю над ними. У 1925 р. Кодифікаційна комісія 
підготувала проект закону про устрій загальних судів. У нових умовах влада, 
намагаючись обмежити незалежність суддів, сприяла тому, що в цей проект були 
внесені зміни. У такому «виправленому» вигляді його передали до сейму. Коли 
проект викликав критику опозиційних депутатів, його вилучили з сейму та 
оголосили як розпорядження (закон) про устрій загальних судів [34]. 

Закон «Про устрій загальних судів» 1928 р. хоч і проголосив формально 
конституційні положення про незалежність суддів (ст. 79), однак містив положення, 
які значно її обмежували. Це було найнегативнішим наслідком для системи 
правосуддя. Закон надавав право президенту і міністру юстиції упродовж трьох 
місяців з дня його оголошення переводити (без згоди зацікавлених) на інше місце 
праці або звільняти на пенсію суддів Найвищого суду, упродовж року − суддів 
апеляційних судів і упродовж двох років − суддів окружних і гродських судів 
(ст. 284 § 1). Суддівський корпус опинився в залежності від вищої виконавчої влади. 
Ці статті закону дали змогу міністру юстиції звільнити на пенсію першого голову 
Найвищого суду В. Сейду та голову кримінальної палати А. Могільницького, які 
виступили проти обмеження незалежності судів та суддів [25, s. 14; 30, s. 13−14]. 

Така політика викликала критику та опір у середовищі суддів, яким важко 
було змиритися з таким станом, що підривав значення незалежності суддів як 
необхідного чинника демократії [37, s. 154; 14; 27]. Після прийняття цього закону 
відомий юрист, голова апеляційного суду у Львові Адольф Червінський на основі 
суто юридичного аналізу прийшов до висновку, що спотворення засад судочинства 
сприятимуть і так постійно зростаючим зловживанням влади щодо судів. Зокрема, 
він висловив сумнів щодо дотримання принципу суддівської незалежності в законі, 
наводячи ст. 102 § 2, за якою суддя міг бути переведений «для добра правосуддя 
або для поваги суддівського становища» на підставі рішення загальних зборів 
вищого суду за поданням міністра юстиції. На його думку, це було порушенням 
ст. 78 Березневої конституції [15, s. 33−34]. Адже загальні збори суду не були 
судом з компетенцією до видання судових вироків, а лише адміністративною 
судовою інституцією, яка мала виконувати певні адміністративні дії. Загальні 
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збори суду могли передати справу до адміністративного колегіуму (складався 
всього з п’яти осіб), який теж був тільки адміністративним, а не судовим органом. 
Безперечно, в судочинстві «можна було знайти осіб, яких треба усунути, але для 
цього існують, − як писала газета «Głos Sądownictwa», − положення про 
дисциплінарний суд, а не методи постійної суддівської усувальності» [16, s. 370]. 

Позитивним явищем було те, що згідно з Законом 1928 р. в окружних, 
апеляційних судах та Найвищому суді утворювалася інституція суддівського 
самоврядування − загальні збори суддів (незнана інституція на колишніх австрійсь-
кій та прусській територіях). До складу зборів входили всі судді цього суду на чолі 
з головою суду і виконували функцію адміністративного самоврядування судів: 
поділ праці, обрання членів дисциплінарного суду, представлення кандидатів на 
вакантні суддівські посади та ін. Для винесення важливих рішень загальними 
зборами Найвищого суду потрібна була присутність половини суддів для 
апеляційних та окружних судів − дві третини всіх суддів. Рішення ухвалювали 
більшістю голосів, а у випадку їхньої рівності вирішальним був голос 
головуючого. Однак поступово компетенцію загальних зборів обмежили на 
користь інших органів, зокрема, адміністративних колегіумів (складалися з п’яти 
членів суду), які також здійснювали поділ праці, визначали річні терміни судів 
присяжних, представляли кандидатів на суддівські посади, виносили рішення про 
звільнення суддів на пенсію [21, s. 73−74; 24, s. 142−145]. Якщо загальні збори не 
ухвалювали те чи те рішення, справу розглядав адміністративний колегіум. 
Польській владі легше було впливати на такий досить вузький суддівський орган, 
особливо коли йшлося про кадрові питання. 

Водночас Закон встановив порядок, за яким для одержання посади у вищому 
суді обов’язковою була служба у нижчому суді (ст. 85). На думку А. Червінського, 
ця стаття в законі була зайвою − адже у разі призначення на посаду судді будь-якої 
категорії головну роль мали б відігравати індивідуальні здібності та знання [15, 
s. 30]. Однак влада прагнула впровадити гарантії вірності суддів потребам режиму 
та надати їм правові форми. Спостерігаючи за діяльністю суддів на різних щаблях, 
влада мала можливість регулювати їхнє просування. 

У наступні роки Закон «Про устрій загальних судів» 1928 р. підлягав змінам 
відповідно до потреб влади, яка набула авторитарного характеру. На думку 
досвідчених польських юристів, підставою для цього було те, що в Законі, з одного 
боку, містилося багато слабких та нечітких положень щодо гарантій суддівської 
незалежності, з іншого − влада прагнула посилення свого впливу як на особовий склад 
органів суддівської влади, так й на загальне керівництво ними. До кінця міжвоєнного 
періоду із 299 статей первісного тексту Закону лише 145 залишилися незмінними [31, 
s. 627]. Ці зміни стосувалися передусім засад суддівської незалежності, зокрема 
питань, пов’язаних із призначенням і переведенням суддів на іншу роботу, ком-
петенцією судів. На зламі 30-х років ХХ ст. один польський суддя стверджував, що 
«законодавець грається із засадою суддівської незалежності» [20, s. 332]. 

Для проведення такої політики влада вважала потріним посилити свій 
контроль за особовим складом суддів та діяльністю судів. Згідно з розпорядженням 
Президента від 23 серпня 1932 р., влада, яка призначала суддів, набула право 
переведення суддів усіх судів без їхньої згоди до іншого рівнозначного суду або 
звільнення на пенсію в двомісячний строк [35]. Цей акт значно обмежив суддівську 
незалежність. Міністр юстиції одержав певну ініціативу і нічим не був обмежений, 
якщо йшлося про призначення суддів Найвищого суду і прийняття рішення про 
звільнення суддів Найвищого суду на пенсію [25, s. 14]. Провели ґрунтовну ревізію 
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первісного тексту закону про судоустрій для зміцнення повноважень судової 
адміністрації та зменшення компетенції загальних зборів суддів [16, s. 369]. На 
підставі цього розпорядження відбулися значні так звані чистки суддівських 
кадрів, які особливо зачепили суддів-українців. У 1932 р. в семи східногалицьких 
окружних судах звільнили на пенсію 53 суддів-українців і 24 поляків. На початку 
30-х років ХХ ст. у багатьох гродських судах Східної Галичини не було жодного 
судді-українця, хоча населення на територіях округів цих судів було переважно 
українським [3]. Характеризуючи таке непевне становище суддів, один з юристів 
влучно зауважив, що «у суддівську владу втрутився політичний чинник, який при-
родно може поставити щодо незалежності судочинства знак питання» [31, s. 661]. 

Згідно з Квітневою конституцією 1935 р. суди перестали бути «органами 
народу» і стали державними органами (визначення «незалежні» було пропущено), 
які підлягають президентові. Хоча, за цією Конституцією (ст. 65), президент 
призначав суддів, але ст. 66, 67 надавали право адміністративній владі призупи-
няти засаду неусувальності та широкі можливості переміщення та усунення суддів 
взагалі в період реорганізації судоустрою, яка проводилася на підставі «законодав-
чого акта», навіть декрету Президента Польщі [40, s. 364−378]. Тобто сама 
конституція створювала умови для більшої залежності суддів від виконавчої влади. 

Зазнали змін та обмежень найважливіші гарантії суддівської незалежності, що 
були закріплені Законом 1928 р. По-перше, це стосувалося процедури призначення 
суддів. Збільшилася свобода дій уряду в цих питаннях: повноваження загальних 
зборів суду щодо представлення кандидатів на посаду судді передали 
адміністративному колегіуму; якщо раніше голова суду не мав права ані 
висловлювати своєї думки про представлених загальними зборами кандидатів, ані 
тим більше пропонувати власних кандидатів, то згодом таке право набув; значно 
розширилися можливості міністра юстиції представляти кандидатів на суддівські 
посади поза списком тих, які представляв суд [21, s. 86]. По-друге, суттєво 
обмежили засаду колегіальності у винесенні суддями рішень. Згідно із Законом 
1928 р., видавати рішення одноосібно могли гродські суди, всі решта − у 
багатоособовому складі. Всупереч цим положенням винесення рішення 
одноособово стало правилом для окружних судів першої інстанції, а також значно 
було поширено в окружних та апеляційних судах як судах другої інстанції [22; 26]. 
По-третє, Квітнева конституція 1935 р. звузила суддівський імунітет, оскільки суд 
вже не міг вимагати негайного звільнення судді, якого було затримано на місці 
скоєного злочину, з-під арешту (про те, чи був якийсь його проступок злочином − 
вирішувала поліцейська влада). 

В умовах обмеження суддівської незалежності та її гарантій польська влада 
найперше намагалася зміцнити суддівський склад, особливо на керівних посадах у 
вищих судових інстанціях, кадрами, які повністю підтримували її політику. У 
травні 1936 р. міністром юстиції призначили В. Грабовського, який стояв на 
позиціях здійснення правосуддя, що опирається на поліційно-державний примус. 
Ще до одержання посади міністра юстиції він та його однодумці дотримувалися за-
сад нещадної суворості, що вкладалася у формулу «ліпше покарати 100 невинних, 
ніж не покарати одного винного» та поняття «хтось мусить сидіти» [36, s. 70, 73]. 

За ст. 110 Закону 1928 р., новелізованою у 1932 р., колегія із трьох суддів на 
закритому засіданні могла звільнити або перевести на інше місце будь-якого суддю 
(навіть упродовж 24 годин) «в інтересах правосуддя» та без права апеляції на це 
рішення. Це підривало віру в незалежність суддів в очах суспільства та правосуддя 
в цілому [16, s. 371; 13]. Відтак, ця проблема викликала гостру дискусію в сеймі. 
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Посол Бартус заявив: «Громадська думка, а передусім найвідоміші судді та їхні 
організації занепокоєні тим, що правосуддя останніми роками котиться по 
нахиленій площині… Судді під загрозою таких положень можуть зазнавати 
усіляких утисків з боку судової і державної адміністрації та мусять зважати на осіб, 
справи яких мають розглядати» [23, s. 198]. 

Таке занепокоєння було небезпідставним. У другій половині 1930-х років 
посилилися спроби влади та міністерства юстиції впливати на суддів з метою 
одержати бажані «замовні» вироки, особливо в політичних процесах. Тут діяла 
ціла система впливу. У судові органи призначали суддів, які погоджувалися 
«співпрацювати» або в надії на просування по службі, або з переконань щодо 
ефективності репресивного судочинства, що сприяло досягненню бажаних для 
влади вироків. Щоправда, таких суддів у Польщі знайшлося небагато. Більшість з 
них чинила опір подібним спробам тиску. Зокрема, група суддів Найвищого суду 
виступила, всупереч вимогам голови цього суду, проти утворення спеціальних 
колегій суддів, яким мали призначати для розгляду «державні справи» [36, s. 56]. 

Найбільше урядового тиску зазнав склад Найвищого суду. Суд часто ке-
рувався «вказівками зверху» під час розгляду справ політичного характеру, даючи 
на вимогу властям «потрібне» тлумачення фактам, всіляко затягував розгляд 
протестів, які надходили під час виборів [25, s. 14]. 

Ситуація погіршилася ще й тому, що, окрім законодавчого обмеження гарантій 
суддівської незалежності, значна частина суддів опинилася в складному матеріаль-
ному становищі. Особливо це стосувалося найчисленнішої групи − гродських 
суддів. Їхня заробітна платня була значно нижчою від зарплатні повітового 
начальника поліції чи начальника відділу фінансів, адвоката, службового вико-
навця, іпотечного секретаря. Однак і окружні судді не були в кращому становищі 
[41]. За невеликої кількості суддів (за штатним розписом) в апеляційних судах та 
Найвищому суді значна частина суддів закінчувала свою службову кар’єру на 
посаді окружного судді із зарплатнею 500 злотих. Усе це могло призвести, як писав 
«Głos Sądownictwa», до падіння судочинства в яму [18, s. 106]. 

Недаремно у резолюції загального зібрання Об’єднання суддів і прокурорів 
Польської Республіки (1938) стверджувалося, що «зарплатня» суддів і прокурорів 
останніми роками підлягала багаторазовому зниженню і є «неспівмірною до праці, 
яку вони вкладають, і вимог, які перед ними ставлять» [31, s. 651]. Рік по тому 
міністр юстиції визнавав, що «матеріальне становище суддів, прокурорів, судових 
службовців є незадовільним, а зарплатня, особливо на нижчих щаблях, не досягає 
навіть прожиткового мінімуму» [316, s. 371]. Отже, в другій половині 1930-х років 
були значно обмежені як законодавчі, так і матеріальні гарантії суддівської 
незалежності, що не могло не позначитися негативно на правосудді в цілому. 

Водночас можна констатувати, що польська влада була зацікавлена в 
підтримці високої репутації суддівського корпусу. Адже в умовах, коли він ставав 
дедалі залежнішим від виконавчої влади, треба було зберегти ефективність роботи 
суддів. Документи свідчать, що у 1930-х роках дисциплінарні суди досить регуляр-
но розглядали справи суддів, обвинувачених у порушенні службових обов’язків, 
законів, хабарництві, корупції, аморальній поведінці [8, арк. 23−24; 9, арк. 29−36]. 

На якість суддівського складу впливали й проблеми в системі підготовки 
суддівських кадрів. Підготовка юристів в університетах відставала від потреб 
життя. Стан судової практики, яку проходили апліканти (стажисти), також не 
відповідав потребам підготовки висококваліфікованих суддів. Крім того, негативно 
відбивалася на судовій практиці її безоплатність. Багато недоліків було в організа-
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ції самої практики та методах підготовки аплікантів до суддівської роботи [32; 28, 
s. 672−675]. Програми, які складалися для проведення курсів та семінарів для 
аплікантів, свідчать, що на них виносилося 30−35 питань для усного обговорення з 
теоретичних проблем. Однак вони не передбачали практичних занять, викладання 
курсів з проблем загальноосвітнього розвитку майбутніх суддів [11]. Польська 
влада так і не спромоглася провести суттєві зміни в організації університетського 
навчання та стажування з метою підвищення професійної підготовки суддів. 

Обмеження незалежності судів, складне матеріальне становище, недостатній 
рівень професійної підготовки призводили до зниження поваги до суддів, які за 
таких умов не могли гарантувати об’єктивності у розгляді справ. Яскравим 
підтвердженням цього є характеристика діяльності судів самими суддями. У 1938 
р. відділ кримінального права університету в м. Вільно провів анкетування серед 
гродських суддів, які висловили свою думку щодо діяльності польських суддів. 
Наведемо окремі міркування: «Часто чую думку, що менших злочинців карають, а 
більших − ні, то ж я цю думку поділяю; загалом, коли йдеться про вищих 
службовців і чиновників, то їх не притягують до кримінальної відповідальності, бо 
суд не починає слідства, а прокуратура з різних міркувань не хоче»; «… судді 
застосовують покарання не відповідно до злочину, а враховують часто суспільне 
становище обвинуваченого, його заслуги, родинні зв’язки, що внаслідок 
призводить до несправедливого покарання… наприклад, робітник, середній 
чиновник, здійснивши дрібну крадіжку, дістає найсуворіше покарання, тоді як 
державний службовець, впливовий промисловець, підприємець отримують смішне 
покарання»; «Часто селяни подають скарги на суд старостам, оскільки 
незадоволені судовими вироками. Серед низів повага до правосуддя падає»; «Якщо 
селянин вкрав дерево − шість місяців ув’язнення, а пан викрав касу − то здійснив 
необережність, зроблять його вар’ятом і нічого йому не буде»; «Розглядаючи 
справи великої громадської шкоди, не забуваю і про сатиричне висловлювання, що 
знаходимо в старих університетських лекціях: право є хиткою павутинкою, в якій 
заплутається тільки мала мишка, а велика завжди вирветься» та ін. [42, s. 478−479]. 

Отже, посилення авторитарного характеру державного устрою Польської 
Республіки у міжвоєнний період супроводжувалося зростанням залежності суддів-
ського корпусу від виконавчої влади, що відбивалося на об’єктивності розгляду 
справ у судах. 
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SOCIO-LEGAL ASPECTS OF JUSTICE STATUS 
IN INTERWAR POLAND (1918−1939) 

O. Lypytchuk 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str. 1, UA − 79000 Lviv, Ukraine 

The main condition for establishment and development of independent polish justice was 
the independence of Poland in November 1918. It was complicated as Poland lost its 
independence a century ago and was the part of the three empires (The Tsar Poland, so 
called the West land – Volyn, Polissya and westukrainian lands were the part of the Tsar 
Russia; Halychyna was the part of Austrian Empire; Empire Gogentzolernys-other polish 
territories). Each of these territories inherited correspondent judicial system and variety 
corporations of judges which were the carriers of different traditions and principals. That’s why 
the most painful question, which arrised before polish power was the problem of judges’ staff 
for the polish courts. 

The most necessary fact that defined the formation and the activity of the judges’ corpus 
was the development and adoption of the legislature. March Constitution 1921 was one of the 
important stage in the formation and functioning of the judicial system, which defined the legal 
status of the judges in the first years of renewed Polish Republic. The Constitution carried the 
legal guarantees of the judges’ corpus independence from the executive power. However, 
after the state upheaval 1926, which opened the way to authoritarian regime establishment in 
Poland. Polish power tried to limit the independence of judges. In the law «About the 
organization of general courts» 1928, one could see the statements which restricted the 
independence of the judges. Judges’ corpus found itself dependent from the high executive 
power. In the following years this Law was changed accordingly to the needs of the power, 
which became too authoritarian. The power wanted to strengthen its influence both on the staff 
of the judicial power and on their general guidance. These changes concerned first of all the 
judges’ independence, particularly the questions connected with the appointment and 
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transmission of the judges to another work, judges’ competence. The April Constitution 1935 
created the conditions for most of judges from the executive power: the freedom in the 
government activities grew as to the procedure of the judges’ appointments; the basis of the 
collective nature in the judges’ sentencing was essentially limited; the judges’ immunity was 
narrowed. Thus, the factors, which reflected socio-political struggle in country influenced on 
the formation and activity of the judges’ corpus. The choice of the judges according to the 
character and power needs acquired the independent meaning. The main content and the 
realization of the justice were manifested in the judges’ activities as agents of the certain 
policy. 

The quality of the judges’ staff was influenced the objective factors too. That considered 
the material position of the judges, problems in the system of the judges’ staff etc. 

Keywords: inter-war Poland, justice, legal status, social status. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 
І СПІВРОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
В. Малюга 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Досліджено історико-правовий аналіз взаємодії органів досудового слідства і 
співробітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів, понятійно-правові та 
методичні аспекти взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. Вказано на принципи 
зазначеної взаємодії в процесі розкриття і розслідування злочинів. 

Ключові слова: взаємодія слідчого, система та структура криміналістичної методики, 
криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, закономірності організації та 
планування розслідування, слідчі версії. 

Актуальним питанням методики розслідування окремих видів злочинів є 
питання історико-правового аналізу взаємодії органів досудового слідства і співро-
бітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів.  

У криміналістичній літературі ці питання у своїх працях досліджували 
В. В. Сташис, Л. І. Щербина, М. А. Погорецький, К. А. Левицький, М. М. Калайдо-
вич, О. О. Квачевський, І. Ф. Крилов, І. Я. Фойницький та інші. 

Історія виникнення, розвитку та удосконалення взаємодії органів досудового 
розслідування із співробітниками оперативних підрозділів як спільної, погодженої 
діяльності під час кримінального провадження, спрямованої на використання 
методів і засобів, властивих цим суб’єктам, за чіткого розподілу повноважень між 
ними нерозривно пов’язана із становленням самого інституту досудового роз-
слідування. Виходячи з особливостей розвитку України на різних історичних 
етапах та тривалий період її входження до інших державних утворень, простежити 
весь цей процес досить складно, бо історію розвитку такої взаємодії науковці 
фактично не досліджували. Що ж стосується окремих аспектів з цієї проблематики, 
то вони розпорошені в літературі, присвяченій історії державного будівництва, 
створенню правоохоронних структур, становленню досудового слідства тощо. 

Взявши за критерій визначення становлення і розвиток інституту досудового 
розслідування, історію взаємодії слідчого зі співробітниками оперативних підроз-
ділів, переважна частина яких до 2012 р. йменувалася органами дізнання, можна 
умовно поділити на три періоди. 

Ранній період, який вважають передісторією, охоплює час становлення самого 
інституту досудового слідства в державі у другій половині XIX - на початку 
XX ст., коли досудове розслідування розмежувалося на слідство та дізнання. 

Другий період (20-ті - початок 90-х рр. XX ст.) характеризується наділенням 
низки правоохоронних органів правом провадження досудового слідства, 
виникненням, становленням та розвитком різних форм взаємодії слідчих з 
органами дізнання, особливо тими, для яких дізнавальна діяльність була зако-
номірним продовженням покладених на них оперативно-розшукових функцій. 
Якість, характер і форми такої взаємодії залежали від конкретної історичної й 
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оперативної обстановки та змін чинного на той час кримінально-процесуального 
законодавства. 

В останній, третій період взаємодія слідчих з органами дізнання розвивається в 
правовому полі незалежної держави Україна. 

Отже, предметом історії розвитку взаємодії органів досудового слідства і 
оперативних підрозділів можна вважати дослідження періодів та етапів 
організаційного становлення і розвитку інституту досудового слідства в державі, 
еволюції самої взаємодії, а також різних її форм залежно від конкретної історичної 
обстановки. 

Так, до 1860 р. розслідування злочинів у Російській імперії, до складу якої 
тривалий час входила значна частина України, зосереджувалося в руках поліції і 
проводилося різними посадовими особами, для яких воно було епізодичною, друго-
рядною функцією [4, с. 181]. Саме розслідування поділялося на попереднє і 
формальне. Головним завданням попереднього розслідування було встановлення 
факту події, яка містила склад злочину, а завданням формального – встановлення, чи 
дійсно та або інша особа вчинила злочин та чи підлягає вона покаранню [8, с. 271]. 

Окремі науковці того часу називали діяльність із розслідування злочинів 
розшуком і поділяли її на загальний і спеціальний розшук. Загальний розшук 
проводився з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, і не знав жодних 
формальностей, у зв’язку з чим набув неабиякого розвитку. Спеціальний розшук 
проводили після розшуку загального і лише за наявності конкретного підозрюва-
ного у вчиненні злочину [3, с. 78]. 

Відповідно до Указу від 8 липня 1860 р. в Російській імперії вперше був 
запроваджений інститут судових слідчих, які підпорядковувалися Міністерству 
юстиції. Запровадження інституту судових слідчих мало на меті зосередити 
провадження досудового слідства в руках службових осіб, для яких воно було б 
єдиною і основною функцією, що мало позитивно вплинути на його якість, 
швидкість та об’єктивність. 

Прийнятий 20 листопада 1864 р. Статут кримінального судочинства повністю 
відокремив судову владу від виконавчої, прирівнявши судових слідчих за посадою 
до членів Окружного суду. На поліцію, звільнену від слідчих функцій, покладався 
обов’язок провадження дізнання, порядок якого регламентувався зазначеним 
Статутом. Поряд із загальною поліцією дізнання в дореволюційному криміналь-
ному процесі провадив також Окремий корпус жандармів, який входив до складу 
департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ. 

Уже тоді фахівці чітко розмежували дізнання та слідство. Так, О. О. Попов 
вважав, що дізнання відрізняється від досудового слідства тим, що: а) дізнання передує 
досудовому слідству; б) у процесі дізнання отримується інформація стосовно тієї чи 
іншої події та осіб, до неї причетних, тоді як слідство проводить перевірку отриманих в 
ході дізнання даних і збирає нові докази, надаючи їм встановленої форми; в) дізнання 
стосовно злочину отримує лише дані, які породжують припущення, здогади і підозру, 
а слідство має на меті відшукати такі докази, які, зруйнувавши сумніви, посіяні даними 
дізнання, довели б їх до стану істини; г) дізнання вимагає оперативності, щоб виявити 
сліди злочину і докази вини підозрюваного, і зазвичай провадиться таємно, а 
діяльність слідчого, навпаки, вимагає уваги та виваженості, бо розпорядження його 
повинні ґрунтуватися на беззаперечних доказах і тому не можуть прийматися 
поспішно; ґ) діяльність дізнання полягає в таємному спостереженні, опитуванні й 
охороні слідів злочину. Що менше обрядності, що більше простоти, то швидше 
досягають ці дії своєї мети. Слідчі ж дії, навпаки, вимагають формальностей і 
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супроводжуються дотриманням чітко визначених правил; д) дізнання, зазвичай, 
провадиться працівниками поліції і взагалі особами, що не належать до судового 
відомства, тоді як досудове слідство провадиться слідчим [7, с. 104]. 

Уже згадуваний М. М. Калайдович, позитивно оцінюючи розмежування 
розслідування злочинів на дізнання та слідство, зазначав, що це «... надзвичайно 
важливо, оскільки злиття одного та другого, що інколи буває на практиці, завжди 
призводить до найнегативніших наслідків [2, с. 3]. 

Статтях 269-271 Статуту кримінального судочинства 1864 р. встановлювали 
норми, які регулювали відносини між слідчим, суддею і поліцією. Так, слідчий мав 
право перевіряти, доповнювати та анульовувати всі без винятку дії поліції, як ті, 
що пов’язані з дізнанням, проведеним відповідно до ст. 252-254, так і невідкладні 
слідчі дії згідно зі ст. 258-259 цього Статуту. Крім того, слідчий міг доручати 
поліції провадження дізнання, збирання довідок, а також вимагати надання 
допомоги для провадження досудового слідства у справі. Всі законні вимоги слід-
чого у кримінальних справах, які перебували в його провадженні, були обов’язко-
вими для виконання працівниками поліції [1, с. 145].  

З 1871 р. дізнання у справах про державні злочини переважно провадила 
жандармерія, але в особливо важливих випадках для його провадження призначали 
спеціально уповноважених на це осіб [7, с. 145]. «Правила щодо порядку дій 
корпусу жандармів з дослідження злочинів», затверджені 19 травня 1871 р., та 
внесені до Статуту кримінального судочинства доповнення (ст. 26112-26113) значно 
розширили процесуальні права жандармерії під час провадження дізнання у 
справах про державні злочини порівняно з поліцією [5, с. 238]. 

О. О. Попов, В. П. Мордухай-Болтовський та інші науковці зазначали, що 
дізнання у справах про державні злочини суттєво відрізнялося від дізнання за 
іншими категоріями справ. Під час його провадження жандарми керувалися 
вимогами ст. 254-257 Статуту, а також мали право проводити слідчі дії, перелічені 
в ст. 258 (огляди, обшуки, виїмки і попередні допити). Крім того, в установленому 
порядку вони могли проводити огляд та виїмку поштової і телеграфної 
кореспонденції і брати під варту обвинувачених [5, с. 146]. Усе це сприяло тому, як 
зазначав І. Я. Фойницький, що акти дізнання, проведеного жандармами за 
«політичними злочинами», часто заміняли акти досудового слідства [9, с. 374]. 

Отже, у дореволюційній Росії провадження досудового слідства спеціально 
уповноваженими на те посадовими особами (слідчими та членами судової палати) 
було виключно повноваженням судової влади, а чинне на той час кримінально-
процесуальне законодавство не передбачало можливості його провадження право-
охоронними органами (поліцією, жандармерією тощо). 

Результати проведеного дослідження та аналізу наявних матеріалів щодо 
становлення досудового слідства в Російській імперії дають підстави для висновку, 
що у зв’язку з відсутністю в правоохоронних органах імперії цього інституту не 
існувало і практики відповідної взаємодії між слідчим та органами дізнання в цих 
структурах. Але досягненням зазначеного періоду є розмежування розслідування 
злочинів на дізнання і слідство, становлення інституту слідчих та закладення основ 
взаємодії органів слідства і дізнання, що мало неабияке значення для їхнього 
подальшого розвитку та вдосконалення. 

Досить непростим був шлях становлення досудового слідства в органах 
державної безпеки УРСР у 1917-1920 рр. 

Аналіз документів і матеріалів архівно-кримінальних справ того часу дає 
підставу для висновку, що кримінально-процесуальна діяльність надзвичайних 
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комісій за засобами і формами відрізнялася від оперативно-розшукової роботи, 
завданням якої в цьому випадку було забезпечення належного проведення досу-
дового розслідування. 

Безумовно, неможливо ставити до форми процесуальних документів, 
складених у 1917-1920 рр., вимоги, які ставлять до них сьогодні. Але з їхнього 
змісту випливає, що в цьому випадку провадили кримінально-процесуальну, а не 
адміністративну діяльність. У зв’язку з відсутністю відповідної правової бази 
органи досудового слідства надзвичайних комісій часто використовували порядок і 
процесуальні форми Статуту кримінального судочинства царської Росії 1864 р. з 
відповідними змінами в нових умовах, а також порядок ведення слідства, який 
встановлювався тогочасними законодавчими, відомчими і локальними норматив-
но-правовими актами. Тобто, спираючись на позитивний арсенал засобів царської 
юстиції, тільки-но створені органи досудового розслідування набували власного 
досвіду, шукали і знаходили нові форми і методи роботи. 

У своїй сукупності дізнання і досудове слідство становили єдину стадію 
досудового розслідування у кримінальній справі, і в цьому проявлялась їхня прин-
ципова спільність, конкретне вираження якої полягало в процесуальній регламен-
тації дій посадових осіб як за умов дізнання, так і під час провадження слідства.  

Однак зауважимо, що хоч перед дізнанням і досудовим слідством, у формі 
яких проводилося досудове розслідування надзвичайними комісіями, і стояли 
спільні завдання, які були регламентовані єдиним процесуальним законодавством і 
прирівняні єдиними за юридичною значущістю одержуваними доказами, вони все-
таки не об’єднувалися і зберігали свої особливості.  

У 1922 р. в Українській PCP був прийнятий перший Кримінально-проце-
суальний кодекс, згідно з яким розслідування у кримінальних справах покладалося 
на народних слідчих, слідчих, які перебували при революційних трибуналах, 
військових слідчих і слідчих із найважливіших справ наркомату юстиції (п. 5 ст. 23 
КПК УРСР) [6, с. 218]. 

Кримінально-процесуальний кодекс України 1927 р. суттєво не змінив структури 
досудового слідства і залишив за слідчим право на взаємодію з органами дізнання. 

Крім цього, слідчі на місцях фактично підпорядкувалися керівникам органів 
дізнання, що негативно впливало на їхню процесуальну самостійність і можливість 
організації взаємодії з цими ж підрозділами. 

Таке становище призвело до обмеження ініціативи слідчого і його 
відповідальності за розслідування у кримінальній справі, відсутності процесуаль-
них повноважень на здійснення взаємодії з органами дізнання та інших недоліків у 
роботі. Протягом тривалого часу слідчий не був повністю процесуально не-
залежною фігурою, його роль фактично принижувалася, а надані права значною 
мірою обмежувалися окремими посадовими особами, в підпорядкуванні яких він 
перебував. 

Прийнятий 28 грудня 1960 р. Кримінально-процесуальний кодекс Української 
PCP чітко розмежував дізнання і досудове слідство і вирішив питання про місце 
слідчого апарату і процесуальне місце слідчого. Так, слідчий апарат в органах 
прокуратури, внутрішніх справ та державної безпеки був побудований відповідно 
до чинного адміністративно-територіального поділу держави. Всі слідчі 
організаційно об’єднувалися в слідчі підрозділи (управління, відділи, відділення, 
групи тощо). Ці підрозділи були самостійними структурними одиницями, які діяли 
в межах своєї компетенції, і за своїм правовим положенням, характером діяльності, 
поставленими перед ними завданнями і методами їхнього досягнення відрізнялися 
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від інших підрозділів (у тому числі наділених правами органу дізнання) цих 
відомств. У цей спосіб органи досудового слідства та дізнання становили два 
самостійні, адміністративно і службово один одному не підпорядковані органи, які 
поєднували процесуальну і непроцесуальну (оперативно-розшукову) діяльність. Це 
означало, що слідчі не могли втручатися в роботу органів дізнання, а ті не мали 
права втручатися в діяльність органів досудового слідства. 

Протягом 1958-1991 рр. становище інституту слідчих в органах прокуратури, 
внутрішніх справ та державної безпеки було чітко визначеним, а повноваження 
слідчого на здійснення взаємодії з органами дізнання закріплені в чинному 
кримінально-процесуальному законодавстві, що сприяло дальшому розвитку і 
процесуальних, й організаційних (непроцесуальних) форм взаємодії під час 
розслідування у кримінальних справах. 

У 1991 р. Україна здобула незалежність і розпочала розбудову системи 
власних правоохоронних органів. Змінилася система органів досудового слідства 
(ст. 102 КПК України 1960 р.), дізнання (ст. 101 КПК України) та нормативно-
правова база, яка регулює взаємодію слідчого з органами дізнання.  

Що ж до специфіки діяльності органів слідства і розшуку на 
західноукраїнських землях, то вона, як вже було зазначено, зумовлена функціону-
ванням цих структур залежно від правового устрою держави, в склад якої ці землі в 
той чи інший історичний період входили. 

Відповідно до австрійського кримінально-процесуального законодавства 
розслідування злочинів не належало до прямої компетенції поліції, оскільки 
слідство було функцією слідчих суддів і судової поліції.  

Слідчий суддя вважався незалежним від прокуратури, хоча практично усе 
попереднє слідство проходило під його сильним впливом. Слідчим суддею був 
член земельного суду. Саме слідчий суддя разом з судовою поліцією і оператив-
ними співробітниками провадив попереднє (досудове) слідство, а вже разом з 
прокурором формулював публічне обвинувачення. «Не можна не враховувати і 
професійної солідарності слідчого з прокурором і оперативними співробітниками, 
без тісної взаємодії з якими успішне розслідування просто неможливе».  

Що ж до безпосередніх повноважень судової поліції, то до них належало: 
виявлення слідів злочинів і правопорушень; складання проектів слідчих актів, в 
яких була нагальна потреба; запобігання втечі підозрюваних; проведення (у 
виняткових випадках без рішення суду) обшуку житлового приміщення; 
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; здійснення окремих слідчих 
дій: огляд трупа, допит свідків, розсилання «гончих» листів, арешт кореспонденції 
тощо; виконання доручень слідчого судді чи прокурора. 

Для забезпечення економічної стабільності в Галицькому краї австрійська 
влада запровадила торгову поліцію. До її компетенції належав нагляд за роз-
дрібною торгівлею та закладами харчування. Серед головних завдань торгової 
поліції було недопущення продажу неякісних і шкідливих продуктів; нагляд за 
наявністю у належній кількості в торговельних пунктах (крамницях, ринках 
ярмарках тощо) предметів першої необхідності; запобігання шахрайству та іншим 
правопорушенням щодо продуктів харчування, освітлення та опалення; нагляд за 
дотриманням чинних торговельних норм. 

Вагоме місце у системі поліцейських органів Галичини у складі Австрії 
займала політична поліція. Уже від початку 20-х рр. XIX ст. з військово-полі-
тичних та поліцейських департаментів Придворної канцелярії у Відні, а також із 
Міністерства внутрішніх справ у Галичину було скеровано низку таємних при-
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писів, наказів, рекомендаційних рескриптів щодо боротьби з антидержавними 
політичними організаціями та особами. Політична поліція уже з часу свого виник-
нення користувалася послугами конфідентів-інформаторів, яких вербували з різних 
верств населення. Досить часто інформаторами ставали військові дезертири, 
злочинці та інші кримінальні елементи, які користувалися авторитетом та довірою 
у суспільних верствах. Здебільшого таємні конфіденти збирали інформацію там, де 
поліція не могла її отримати. За наказом поліцейські інформатори проникали в 
різні виробничі, культурно-освітні, професійні, релігійні організації, товариства, 
гуртки, клуби і досить часто, щоб уникнути підозри, ставали їхніми активними 
учасниками. Про виконану таємну роботу інформатори доповідали переважно 
директорові поліції. Таємну роботу інформаторів оплачували із закритих фондів, 
про які знав тільки директор поліцейської установи. 

Водна поліція мала на меті врегулювання та безпеку комунікацій на водах. Її 
пріоритетним завданням було усунення загрози життю та здоров’ю населення 
внаслідок водних стихійних лих. Запобігаючи затопленням, водна поліція 
здійснювала превенцію пошкодження майна та нещасних випадків, які могли вини-
кнути у зв’язку з паводками. Коло повноважень цього підрозділу поліції розши-
рювалось під час повеней, оскільки її працівники були зобов’язані виконувати 
також функції рятувальників. Крім того, водна поліція наглядала за риболовлею та 
іншими водними промислами. 

Ще одним видом поліції в Галичині під владою Австрії та Австро-Угорщини 
була польова поліція, яка запобігала крадіжкам та ушкодженням майна на полях, а 
також здійснювала провадження у відповідних справах. Її правовий статус було 
визначено Статутом польової поліції 30.01.1860 р. Працівником польової поліції 
могла стати особа, яка досягла 20-річного віку та мала незаплямовану репутацію. 
Оскільки перед початком служби працівники приймали присягу, то їх називали 
«польовими присяжними». 

Важлива роль у системі правоохоронних органів Галичини у складі Австрії та 
Австро-Угорщини належала шляховій поліції, яка наглядала за дотриманням 
правил дорожнього руху. Відповідно до ст. 55 крайового статуту «Про поліцію 
шляхову на дорогах публічних» від 05 серпня 1907 р. провадження в справах про 
порушення правил дорожнього руху належало до компетенції органів місцевої 
поліції, шляхової поліції, а також жандармерії. Кожен затриманий правопорушник 
був зобов’язаний не чинити опору працівнику дорожньої поліції під загрозою 
кримінальної відповідальності. 

В органах поліції Галичини під владою Австрії та Австро-Угорщини 
формувались підрозділи, які були наділені спеціальними повноваженнями щодо 
дотримання законодавства про охорону здоров’я (санітарна поліція). У галузі охо-
рони здоров’я поліція була наділена такими повноваженнями: нагляд за якістю 
харчової продукції; нагляд за діяльністю лікарів і акушерів; нагляд за аптекарями 
та власниками складів медикаментів; нагляд за дотриманням правових норм щодо 
протидії епідеміям та епізоотіям; нагляд за дотриманням вимог охорони праці на 
фабриках клею та інших шкідливих і небезпечних виробництвах; нагляд за 
продажем отрут та інших небезпечних хімічних речовин. 

Отже, плюралізм напрямів розвитку суспільних відносин в Галичині протягом 
1772-1918 рр. зумовив багатоманітність нормативно-правової бази та розгалуженість 
слідчо-поліційного та адміністративно-розшукового апарату. У побудові та діяльності 
системи органів цього апарату було застосовано принцип спеціалізації. Саме це проя-
вилось в утворенні та функціонуванні спеціалізованих підрозділів поліції (шляховій, 
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військовій, торговій поліції та ін.) на території Галичини. Наведена особливість 
правового інституту мала як позитивні, так і негативні наслідки. Позитив застосування 
принципу спеціалізації у правоохоронній системі полягав у високому рівні взаємодії її 
органів та забезпечення правопорядку і стану законності в краї. Негативні наслідки 
простежуємо насамперед у діяльності політичної поліції, що перешкоджала реалізації 
демократичних принципів, задекларованих в австрійському законодавстві. 

Стаття: надійшла до редакції 17.04.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 
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ISTORIKO IS LEGAL ANALYSIS OF COLLABORATION 
OF ORGANS OF RESEARCH OF PRE-TRIAL AND WORKERS 
OF OPERATIVE SUBSECTIONS IN RESEARCH OF CRIMES 
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The article examines the historical and legal analysis of the interaction of the preliminary 
investigation and employees in the units in the investigation of crimes, conceptual and 
methodological aspects of legal and investigative cooperation in criminal proceedings. In this 
scientific paper highlights the principles specified in the disclosure of interaction and 

There is an urgent methods rozslidu-vannya certain types of crimes are pytannyaistoryko legal 
analysis of the interaction of pre-trial and employees in the units in the investigation of crimes. 
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The history of the development and improvement of vzaye¬modiyi preliminary 
investigation of the employees in the units as a common, coordinated activities during criminal 
proceedings aimed at the methods and zasobiv inherent in these subjects for a clear division 
of responsibilities between closely related ‘ linked into with the development of the institution of 
pre-trial investigation. Vyhodyachy the features of Ukraine on different stages and a long 
period of entry to other government entities to follow the whole process is difficult, because the 
history of this interaction scientists actually not been investigated. As certain aspects of this 
issue, they are scattered in the literature, prysvyacheniy history of nation-building, the creation 
of law enforcement agencies, the establishment of pre-trial and so on. 

Taking the criterion for determining the formation and development of the institute of pre-
history of interaction with the investigating officers in the units, most of which before 2012 
ymenuvalysya the investigation can be divided into three periods. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ 
УТВОРЕННЯ МІСТА-ДЕРЖАВИ ВАТИКАН 

С. Марітчак 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Статтю присвячено питанню створення міста-держави Ватикан унаслідок підписання 
Латеранського договору 1929 р., історичному аналізу передумов та наслідків Латеранських 
домовленостей. 

Ключові слова: «Римське питання»; Латеранські домовленості; місто-держава Ватикан 
(Stato della Città del Vaticano). 

Зважаючи на те, що Католицька Церква об’єднує близько 80 відсотків усіх 
християн Землі, історія міста-держави Ватикан, як духовного осередку католиків, 
особливості становлення та розвитку найменшої в світі держави, діяльності та 
функціонування її органів, а також симбіоз світської та духовної влади в руках 
глави держави – Папи Римського є надзвичайно актуальними питаннями, що 
цікавлять все більше людей – як віруючих, так і атеїстів. 

11 лютого 2014 р. місту-державі Ватикан виповнилося 85 років. Найменша 
держава в світі утворилася як «нейтральна та недоторкана територія» унаслідок 
підписання 11 лютого 1929 р. в Латеранському палаці (м. Рим) кардиналом П’єтро 
Гаспаррі та головою італійського уряду Беніто Муссоліні Латеранського договору 
між Святим Престолом та Королівством Італії. Ратифікація зазначеного договору 
відбулася 07 червня 1929 р. 

Свою назву Ватикан отримав від одного з пагорбів, на яких збудовано Рим, а 
саме Monte Vaticano, що знаходиться у північно-західній частині міста. 

На сьогодні місто-держава Ватикан є самостійним суб’єктом міжнародного 
права, має власну територію та населення. Хоча задля справедливості зазначимо, 
що більшість осіб, які проживають на його території, фактично є обслугову-
вальним персоналом, найнятим для виконання конкретних функцій. Крім того, 
місто-держава Ватикан має свій прапор, бібліотеки, архів, музеї, залізницю, вокзал, 
в’язницю, жандармерію (швейцарську гвардію), трибунали (суди). 

Складнощі щодо вивчення історії виникнення міста-держави Ватикан 
пов’язані з невеликою кількістю вітчизняних наукових досліджень цього питання, 
більшість доступних джерел мають інформативний характер. Ватикан доволі 
закрита соціальна структура, що певною мірою обмежує доступ до інформації про 
багато аспектів існування та діяльності цього міста-держави. 

У другій половині XX ст. праці радянських вчених-істориків, присвячені 
місту-державі Ватикан, мали зазвичай атеїстичний характер, у своїй більшості тор-
калися зв’язку релігії та політики. До прикладу, наведемо дослідження докторів 
історичних наук М. Шейнмана та Й. Григулевича, які опублікували низку моногра-
фій з історії Ватикану. 

Вагомий внесок у дослідження Ватикану зробила Т. Зонова, доктор політич-
них наук, професор, яка досліджувала Святий Престол в історико-хронологічному 
та проблемно-теоретичному аспектах. 
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Особливої уваги заслуговує дослідження історичного становлення та сучасної 
діяльності міста-держави Ватикан колишнього посла України при Святому 
Престолі, доктора філософських наук, професора соціології Г. Хоружого. 

Для повного розуміння значення Латеранських домовленостей звернімо увагу 
на історичні передумови виникнення конфлікту, який зумовив політичне протисто-
яння впродовж довгих років між Святим Престолом та Королівством Італії. 

Історично Рим зіграв вирішальну роль для християнства, адже саме тут 
відбувся розквіт християнства повною мірою. Згідно з католицьким вченням 
першим єпископом Риму був святий Петро. Проте загалом про єпископів перших 
трьох століть відомо мало, за винятком їхніх імен, що збереглися в папських 
каталогах. Можна з впевненістю вести мову про те, що єпископи перших трьох 
століть були ізольовані від світського життя держави, адже тоді християнство 
вважалося небезпечним і було заборонено. Але це не стало на заваді у формуванні 
християнської громади як вагомої організації античного суспільства. Християнська 
громада спільно з кліром обирала єпископів з вірян, свою структуру та ієрархію 
всередині кліру церква будувала за взірцем Римської імперії. Так, міста – центри 
державної адміністрації, стали центрами церковного життя, резиденціями 
єпископів. Ранг єпископів залежав від фактичної ролі відповідного міста. Тож 
розвиток ранньохристиянської церкви ієрархічного характеру створив умови для 
зародження папства як центральної влади. 

Термін «папа» грецькою означає «батько». У перші століття християнства так 
називали усіх єпископів. Є свідчення, що й у VI ст. деяких єпископів ще називали 
«папами», але, починаючи з VII ст., титул «папа» давався вже виключно 
римському єпископу: це відображало процес формування вчення католицької 
(західної) церкви про примат (верховенство) римського єпископа [12]. 

Папська область бере свій початок з VIII ст., коли Папа Римський Стефан III 
уклав договір з королем франків Пипіном Коротким про захист «Вічного міста» від 
візантійців та варварських племен лангобардів. У зв’язку з цим Понтифік 
коронував Пипіна і посадив його на трон. Таким чином той став королем і 
обранцем Бога. При цьому Стефан III зажадав відповідної винагороди. «Дар 
Пипіна» включав Парму, Реджіо, Мантую і герцогство Сполето. Крім цього, папі 
були передані також Рим та прикордонні області, які не були окуповані 
лангобардами [5, с. 20]. Фактично, так і було створено папську державу. Проте в 
період раннього феодалізму цю територію, яка не мала постійних та чітких меж, 
ще не можна вважати суверенною державою. Крім того, юридично Папська 
область все ще перебувала у складі Римської імперії, а також не мала важливої 
складової державності – збройних сил. Вже до XIX ст. Папська область фактично 
перетворилася на звичайну феодальну державу з феодальним характером управ-
ління, главою якої був Папа Римський, що зосереджував у своїх руках повноту 
світської і духовної влади.  

У XIX ст. почалося політичне протистояння між Італією та Святим Престолом, 
метою якого стало позбавлення Папи Римського світської влади та об’єднання 
Італії (il risorgimento). Тоді папа звернувся за допомогою до інших держав. На 
допомогу папі в тодішніх обставинах прийшли війська нового президента Франції 
– Луї Наполеона Бонапарта. Французьким військам вдалося зайняти місто і 
боронити таким чином папську монархію. Проте це не зупинило революційного 
руху, який вбачав в Церковній державі перешкоду на шляху національної єдності. 

Все це сприяло тому, що 8 грудня 1864 р. - в десяту річницю догмату про 
непорочне зачаття Діви Марії - Пій IX опублікував енцикліку «Quanta cura», в якій 
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проголосив тотальний антагонізм щодо буржуазного світу. В енцикліці папа 
затаврував і урочисто засудив без жодного розбору ідеї буржуазного прогресу як 
єретичні. Джерелами псевдовчень він назвав матеріалізм, секуляризацію 
суспільства, атеїзм. Особливо шкідливими для нього були раціоналізм, галіканізм, 
лібералізм, комунізм і натуралізм. Папство знову огородилося від факту 
буржуазного перетворення світу і, використовуючи весь свій моральний вплив, 
спробувало примусити до цього і церкву [12]. 

Унаслідок згаданих подій, 27 березня 1861 р. Рим був оголошений столицею 
єдиного Королівства Італії, а вже 20 вересня 1870 р. війська Королівства взяли 
місто Рим. 2 жовтня був проведений всеіталійський референдум, на якому 
населення висловилося за приєднання Риму до Королівства Італії. Так, у 1870 р. 
Папська держава припинила своє існування. Папа був позбавлений світської влади 
і залишався лише главою церкви. Рим, раніше столиця Папської держави, став 
столицею Королівства Італії. 

Унаслідок об’єднання італійських держав 1870 р. Папську область було приєд-
нано до новоутвореного Королівства Італії. Після цього аж до 1929 р. папу було 
позбавлено світської влади, а правове становище Папської держави набуло 
характеру правової аномалії [2, с. 9]. 

13 травня 1871 р. прийнято «Закон про гарантії», який оголосив про 
позбавлення папи світської влади. 

Закон визнав, що главою Вселенської Церкви є папа, закон гарантував недо-
торканність його особистості та забезпечував його повний суверенітет як глави 
церкви. Папа вільно і без обмежень міг встановлювати дипломатичні відносини з 
окремими державами, вільно вступати в контакт з єпископами Вселенської Церкви. 
За ним забезпечувалося право призначати італійських єпископів, причому від 
єпископів не було потрібно присяги державі на вірність. Для резиденції папи і курії 
були відведені папські палаци – Ватикан, Латеран, а також замок Гандольфо. Як 
компенсацію на утримання курії Пію IX було запропоновано 3225000 лір на рік; ця 
сума відповідала витратам курії на персонал [13]. 

Пій IX відкинув запропоновані йому умови договору з Королівством Італії і на 
знак протесту оголосив себе «Ватиканським в’язнем», запевнивши, що не 
залишить стін Ватикану, доки не будуть відновлені його священні права. Боротьба 
Папи за відновлення своїх прав та відродження Церковної держави відома в 
історичній науці як «римське питання» (La Questione romana) [9, с. 168-169].  

Так, попри фактичну відсутність власної території та населення, папа не 
визнавав ліквідації Церковної держави і продовжував підтримувати дипломатичні 
відносини з урядами різних держав через представників, що мали акредитацію у 
відповідних країнах, а також укладав з окремими державами угоди, тобто діяв як 
окремий суб’єкт міжнародного права [4, с. 100]. Крім того, папі вдалося зберегти 
недоторканим зовнішньополітичне відомство колишньої папської держави - 
державний секретаріат. 

До питання створення незалежної держави Ватикан повернулися з приходом 
до влади італійських фашистів на чолі з Беніто Муссоліні. 

Папа Пій XI бачив у Беніто Муссоліні людину, здатну протидіяти комунізму, 
який, на його думку, був найбільшим ворогом Католицької Церкви. Фашистський 
уряд в союзі з церковною ієрархією вбачав забезпечення собі підтримки різних 
верств населення. Беніто Муссоліні дивився на католицьку релігію і на папство як на 
силу, яка допоможе підвищити його авторитет усередині держави та за її межами. 
Ще до того, як очолити уряд, він наполягав на угоді з папою. Водночас Ватикан не 
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забував і про свої інтереси. 13 лютого 1925 р. було створено урядову комісію для 
підготовки реформи італійського церковного законодавства. Серед питань, які 
належало обговорити, основними були: пом’якшення форм державного контролю за 
призначенням на церковні посади в Італії (т. зв. питання «exequatur»); юридичне 
становище релігійних громад і чернечих орденів; реорганізація управління цер-
ковним майном (передбачалося посилення ролі духовенства). Комісія працювала 
протягом усього 1925 р. 7 січня 1926 р. вона представила парламенту два проекти 
реформи. Проте, коли парламент був готовий почати їхнє обговорення, в пресі був 
опублікований лист Пія XI до кардинала П. Гаспаррі, в якому папа висловлював 
протест проти дій уряду, він фактично зажадав від нього укладення договору. 

У 1926 р. почалися секретні переговори між Ватиканом і урядом Італії в особі 
його глави Беніто Муссоліні про ліквідацію «римського питання». Вони велися 
через Франческо Пачеллі (брата папи Пія XII) і завершились 11 лютого 1929 р. 
підписанням Латеранських домовленостей. 

Метою Латеранських домовленостей було усунення розбіжностей між 
Ватиканом та Італією, досягнення остаточного врегулювання взаємовідносин між 
обома сторонами, забезпечення папі абсолютної незалежності та остаточне і 
безповоротне вирішення римського питання. 

Латеранські домовленості складаються з трьох частин – політичного договору, 
фінансової конвенції та конкордату. 

Договір визнає католицтво «єдиною державною релігією» Італії (ст. 1); 
світський суверенітет Святого Престолу, включаючи міжнародні справи (ст. 2), 
передбачає формальне визнання за Ватиканом статусу суверенної території, 
керованої Святим Престолом, формально називаючи Ватикан – Містом Ватикан 
(Citta del Vaticano), межі якого визначаються планом, доданим до договору (ст. 3). 
Наступні статті договору передбачають адміністративно-технічні питання, 
встановлюють поняття ватиканського громадянства і визначають гарантії для 
громадян Ватикану. За статтею 12 «Італія визнає за святим престолом активне і 
пасивне право посольства, згідно з загальними правилами міжнародного права». 
Між Італією і Ватиканом встановлюються нормальні дипломатичні відносини [10]. 

Інші статті договору дають перелік нерухомості, що визнається власністю 
папського престолу, передбачають звільнення чиновників Ватикану від податків, 
порядок транзиту через Італію у Ватикан, свободу і безпеку скликання конклавів, 
порядок покарання за злочини, вчинені у Ватикані, і т. п. Стаття 24 говорить, що 
папський престол «бажає залишатися і залишиться стороннім щодо радянського 
змагання іншими державами та конгресів, що скликатимуться на цей рахунок, 
якщо тільки сторони не звернуться з одночасним проханням щодо його мирної 
місії» [10]. Це зобов’язання Ватиканом ніколи не дотримувалося. У статті далі 
йдеться: «Місто Ватикан завжди і у всіх випадках буде розглядатися як територія 
нейтральна і недоторкана» [10]. 

Одночасно з договором було підписано фінансову конвенцію, яка передбачала 
виплату Італією Святому Престолу 750 млн лір у 5%-х цінних паперах (ст. 1); 
натомість Святий Престол відмовляється від фінансових претензій до Італії, що з’яви-
лися унаслідок утворення італійської держави (ст. 2) [10]. Малося на увазі збройне 
захоплення території Папської держави військами Короля Сардинського Віктора 
Еммануїла Савойського у 1870 р. та проголошення Королівства Італія у 1871 р. 

Підписаний тоді ж конкордат встановлював права католицької церкви Італії, 
визначав її становище в державі, права і привілеї духовенства, порядок призначення 
єпископів. Католицька церква зобов’язувалася молитися за благоденство італійського 
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короля (ст. 12), для єпископів вводився обов’язок присягати на вірність державі. 
Конкордат визначає права і привілеї Католицької Церкви в Італії, держава оголошує 
неробочими днями 10 церковних свят, а також неділі (ст. 11); єпископи зобов’язуються 
присягати на вірність Королю Італії, як главі держави (ст. 20) [10]. 

По конкордату у всіх школах вводилося релігійне виховання. Шлюб визнавався 
тільки церковний, держава зобов’язувалася протегувати католицьку релігію і церкву. 

Папський нунцій у Німеччині Євген Пачеллі (папа ПійXII) у передмові до 
німецького тексту договору, виданому в 1929 р., писав, що після Латеранського 
договору церковне керівництво, визнане незалежним від всякої державної влади, 
зможе присвятити свої сили завданням світової церкви. Те, що у Ватикані є плани 
світового панування католицької церкви, - безсумнівно; але об’єктивні спостерігачі 
стверджують, що від Латеранських угод більше виграв фашистський режим Італії, 
а Ватикан ще більше пов’язав себе з долею цього режиму [11]. 

За допомогою Латеранських угод Беніто Муссоліні розраховував також 
зміцнити своє міжнародне становище, адже саме він вирішив шістдесятирічну 
суперечку між Італією і Ватиканом. Латеранські угоди поклали початок тісним 
відносинам між фашистською державою та Ватиканом не тільки в дипломатичній і 
адміністративній областях, а й у фінансовій.  

Колишній лідер народної партії «пополяри» священик Стурцо так оцінює 
Латеранські угоди: «Пій XI ясно бачив, що прийшов час покінчити з усіма 
розбіжностями і що Муссоліні був людиною, здатною подолати всі перешкоди. З 
іншого боку, Муссоліні розумів всю вигоду, яку він і фашизм зможуть витягти з 
того факту, що саме він розв’язав римське питання. Щобільше, він відразу 
завоював симпатії майже всіх іноземних католиків» [11]. 

Латеранські угоди відкрили Апостольській державі дорогу до розширення 
дипломатичної діяльності, в небачених для історії масштабах католицизму. У 
період понтифікату Пія XI Апостольська держава підписала понад 45 конкордатів і 
міжнародних договорів, що свідчить про становлення Ватикану як повноцінного 
суб’єкта міжнародних відносин. 

Ватикан не має конституції у прямому розумінні. Натомість таку роль 
виконували конституційні акти міста-держави Ватикан від 7 червня 1929 р. та 
Апостольська конституція від 15 серпня 1967 р., якою передбачалась реформа 
римської курії. У листопаді 2000 р. папа обнародував новий Основний закон Вати-
кана що набрав чинності в лютому 2001 р. Цей закон фактично закріпив систему 
розподілу влади [15]. 

Уся повнота законодавчої, виконавчої та судової влади міста-держави Ватикан 
належить Папі Римському. 

Відповідно до Основного закону міста-держави Ватикан від 26 листопада 
2000 р, законодавча влада в делегованій формі здійснюється Комісією з числа 
кардиналів, призначених Понтифіком на п’ятирічний термін. Виконавча влада в 
делегованій формі здійснюється також Головою вищезгаданої комісії, але за 
участю Генерального секретаря та його заступника. Голова комісії представляє 
місто-державу Ватикан, а представництво з питань адміністративної діяльності він 
може доручити Генеральному секретареві. Крім застосування відповідних законів 
та норм, виконання рішень та директив Голови комісії, Генеральний секретар 
наглядає за адміністративною роботою губернаторства, що є специфічним органом 
виконавчої влади, та координує діяльність директорів із підлеглими їм установами. 

Судова влада здійснюється від імені Верховного понтифіка відповідними 
органами, створеними ним згідно з правовим державним регламентом. 
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Правова система Ватикану основана на канонічному праві, законодавстві 
самого Ватикану та Італії. Головними джерелами чинного у Ватикані права є: 
Кодекс Канонічного права й апостоличні постанови; закони, промульговані для 
Ватикану Верховним главою церкви або делеговані йому владою, а також 
постанови, прийняті компетентною владою [14]. 

Отже, в політичному та територіальному відношенні Ватикан переживав як 
часи піднесення, так і часи занепаду. Початком сучасної історії міста-держави 
Ватикан є підписання Латеранських домовленостей 11 лютого 1929 р., унаслідок 
чого утворилася нова формально незалежна політична одиниця, глава якої володіє 
світською та духовною владою, оскільки одночасно є сувереном держави та 
керівником церкви. 
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History of Vatican City State, as the spiritual center of Catholics, features of the formation 
and development of the world�s smallest state, activities and functioning of organs and 
symbiosis of temporal and spiritual power in the hands of the head of state - the Pope is 
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extremely topical issues of interest to more people - both believers and atheists. This article is 
dedicated to the creation of Vatican City State by the signature of the Lateran Pacts, which 
took place on February 11th, 1929, in the Popes� Room at the Lateran Palace. The Lateran 
Pacts aimed to settle once and for all what was known as the «Roman Question», regarding 
relations between the Vatican and the former Papal States that had become modern Italy. The 
significant event ended decades of vicissitudes of the Papacy and the Church in Italy, 
beginning a new period of the history of the Church and of the Italian People. The Lateran 
Pacts occupy a primary and unique position in the sphere of the relations with Governments 
and States maintained by the Holy See. 

It was focused attention on the historical analysis of the prerequisites and consequences 
of the Lateran agreements. The Lateran Pacts was the birth of the independence of the 
Vatican as modern state. The state of the Vatican City became a sovereign state with the pope 
as its recognized leader. The papacy recognized the state of Italy with Rome as its capital. On 
the other hand, Italy recognized papal sovereignty over the Vatican City and also secured full 
independence for the pope. The status of the two states changed with each recognizing its 
territory and responsibilities. 

It was paid attention separately on the content and meaning of three parts of the Lateran 
Pacts. The Lateran Pacts signed by Mussolini on 11 February 1929, had three parts, namely: 
a political treaty, which gave Vatican its own microstate; a financial convention, which gave 
Vatican compensations and a concordat, giving the Holy See privileges within Italy and stating 
regulations establishing the relations between the Catholic Church and Italian state. 

It was determined also the issue of concentration absolute legislative, executive and 
judicial branches in the hands of the Pope. 

Keywords: «Roman Question»; Lateran Pacts; Vatican City State (Stato della Città del 
Vaticano). 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. С. 178–189 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2015. Issue 61. P. 178–189 

© Моряк-Протопопова Х., 2015 

УДК 342.6:353(477.83/.86) 

СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
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З’ясовано статус державного службовця в Австрії та Австро-Угорщині на підставі 
аналізу австрійського законодавства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Ключові слова: державна служба, службовець, Австрія, Галичина, намісництво. 

Питання регулювання правового статусу державного службовця (чи груп 
службовців) завжди викликало певний інтерес у фахівців права. Законодавчі акти, 
що стосувались цього питання, в Австрії приймали ще у ХVIII ст. Окремого роз-
гляду потребує проблема розвитку інституту державної служби на українських 
землях у складі Австрії та Австро-Угорщини. 

Інститут намісництва було сформовано на ґрунті чинних до 1849 р. губер-
наторств. Він мав широкі повноваження і підпорядковувався Міністерству внут-
рішніх справ, це визначало його місце в системі органів влади Австрійської імперії 
як вищого органу місцевої влади (крайовий уряд). Отож, крайовий уряд складався з 
намісника (чиновника ІІІ рангу), його заступника (віце-президента намісництва 
(чиновника IV рангу з 1886 р. [42, s. 254]), радників намісництва, секретарів, 
практикантів та іншого допоміжного персоналу. Намісництву безпосередньо 
підпорядковувались старости – керівники повітів. 

Службові відносини у Галицькому намісництві, як і в інших органах 
державної влади, були врегульовані міністерським розпорядженням від 17 березня 
1855 р. [37, s. 160] та законом від 25 січня 1914 р., так званим «Положенням про 
службу» [43, s. 87]. Тут треба звернути увагу на те, що порядок проходження 
служби при намісництві і староствах регулювали інші положення, ніж порядок 
проходження служби при органах крайової автономії (сейм і Крайовий виділ). 

Характерною для тогочасної Австрії була відсутність поділу осіб, що 
працювали в політичних органах влади, на державних службовців та допоміжний 
персонал (прибиральники, візники тощо). Натомість їх поділяли на слуг (осіб, що 
виконували якісь механічні функції: університетські помічники, візники), керів-
ників (осіб, наділених правом видавати накази і вимагати їхнього дотримання) та 
інших урядовців [29, s. 167]. Однак і цей поділ не мав юридичного оформлення. По 
суті, було закріплено поділ тільки на адміністративних та судових працівників. 
Також з 1855 р. проведено поділ службовців на ранги [38, s. 131]. Чинною до 
1855 р. постановою «Про загальну сферу діяльності ц. к. міністерств» [45, s. 629] 
такого поділу не передбачено. 

За законодавством Австрії, австрійським службовцем міг стати тільки фізично 
здоровий австрійський підданий [43, s. 8587]. На роботу не приймали осіб, 
старших сорока років. Цікавим є і той факт, що бути державним службовцем і 



Х. Моряк-Протопопова 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 179 

обіймати посади в органах влади могла неповнолітня особа з 18-ти років* 
(щоправда, за згодою законних опікунів) [43, s. 89]. 

Посадовою особою чи службовцем намісництва, наділеним навіть найменши-
ми владними повноваженнями, не могли бути жінки. У законодавстві не містилося 
прямої заборони приймати їх на службу, однак це логічно випливало з юридично 
закріпленого обмеження правоздатності жінок у політичній сфері суспільного 
життя. Зокрема, жінки не мали права брати участь у діяльності політичних партій, 
бути обраними до представницьких органів влади; до 1907 р. тільки найзаможніші 
з них були наділені активним виборчим правом, а з запровадженням прямого, 
загального і таємного виборчого права 1907 р. усі жінки були позбавлені виборчих 
прав, адже воно поширювалося винятково на чоловіків [30, s. 32]. 

Слухачі права, які прагнули отримати належну кваліфікацію для державної та 
суспільної служби та обійняти вищі посади в органах влади, мали пройти курс 
мінімальною тривалістю в 11 семестрів** [39, s. 305] та здати три обов’язкові 
державні іспити: правничо-історичний, судовий і політичний. Обов’язковими для 
вивчення предметами були: римське, церковне, німецьке право; історія австрійської 
держави; філософія; приватне, торговельне і вексельне австрійське право; 
австрійське кримінальне право та кримінальний процес; австрійський цивільний 
процес; державне право та адміністративне право; політична економія; казначейство 
та інші додаткові дисципліни, у тім числі порівняльне правознавство [31, s. 23]. 

Порядок складання зазначених трьох іспитів, які мали загальну назву урядо-
вого теоретичного екзамену, регулювали розпорядженням Міністерства віровиз-
нань і освіти від 30 липня 1850 року [40, s. 1369]. Іспит відбувався в усній або 
письмовій формі, був публічним, його оцінювали спеціально утвореною комісією. 

Потім майбутній чиновник мав отримати практичний досвід роботи. Обов’язок 
проходити практику при повітах було встановлено указом імператора від 14 
вересня 1852 р. За ним, до повітів надсилали канцелярських практикантів для 
допомоги в діловодстві та підготовки до майбутньої служби в державних органах. 
На час проходження практики молодих службовців зараховували у штат; вони 
підпорядковувались старості на тих самих підставах, що й решта службовців 
повіту [16, c. 12]. 

Усіх практикантів та службовців було поділено на п’ять груп залежно від рівня 
освіти: 

– група А – службовці, що скінчили повний курс середньої школи й отримали 
повну академічну освіту; 

– група В – службовці, що скінчили середній навчальний заклад та склали 
державні іспити в академії; 

– група С – службовці, що скінчили середній навчальний заклад; 
– група D – службовці, що скінчили чотири початкові класи середнього 

навчального закладу; 
– група Е – службовці, що отримали будь-яку іншу освіту, вищу, аніж та, яку 

дає початкова школа [43, s. 97]. 
Керівник практики складав звіт про її проходження і передавав його до 

установи, у якій практикант мав іспит. Оцінювання практики проводили за три-
бальною шкалою: «дуже старанний», «старанний» і «низький рівень старанності» 

––––––––– 
*  За австрійськими законами ХІХ ст. особа вважалась повнолітньою з 21 року. 
** До 1894 р. діяло розпорядження міністерства, за яким термін навчання на курсах з права і 

політики в австрійських університетах становив 7 семестрів. 
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(з такою оцінкою кандидата до іспиту не допускали) [35, s. 792801]. Іспит 
приймала спеціальна екзаменаційна комісія. Головою однієї з екзаменаційних комі-
сій свого часу був відомий історик держави і права, професор Львівського універси-
тету, доктор О. Бальцер [15, c. 5]. 

Для призначення службовців нижчого рангу з 11-го до 8-го у місцевій пресі 
публікували повідомлення про конкурс. Це посади санітарних конципієнтів [7, 
c. 13], офіціалів [8, c. 15], комісарів лісової інспекції 10-го рангу [9, c. 24], старших 
повітових лікарів 8-го рангу [10, c. 27], вчителів [33, s. 21]. Не оголошували 
конкурсу на цивільні посади, які могли обіймати тільки військовослужбовці [37, 
s. 160]. Відомості про конкурс надсилали усім повітовим старостам, директорам 
поліції у Львові і Кракові для ознайомлення і оголошення [11, c. 3]. 

За умови успішно складених іспитів та пройденого конкурсу на займану 
посаду претендента нарешті допускали до складання присяги державного 
службовця такого змісту: «Присягаю, що буду сумлінно виконувати покладені на 
мене обов’язки мого службового становища (зазначалась конкретна посада), що 
завжди дбатиму при цьому тільки про благо служби, що буду слухняним законам, 
розпорядженням, інструкціям та наказам вищестоящих, буду вірно зберігати служ-
бову таємницю, без вагання коритися кожній добрій постанові, розпорядженню 
всіх міністерств.» [17, с. 16–18]. Підписаний текст присяги постійно зберігався в 
архіві намісництва. 

До складання присяги кандидата можна було допустити не раніше, ніж через 
рік з початку проходження стажування [44, s. 222]. Тоді йому видавали уніформу 
ХІ (найнижчого) рангу [43, c. 95]. З 1914 р. термін практики було подовжено, і для 
практикантів групи А, В, C він становив три роки, а для практикантів групи D і Е – 
чотири [43, s. 97], проте 1916 р. порядок прийняття на роботу службовців ХІ рангу 
було спрощено у зв’язку тим, що під час війни більшість з них не отримали 
належної повної освіти [36, s. 626]. 

При намісництві з 19 березня 1914 р. створили шість окремих кваліфікаційних 
комісій: 

1) для урядових службовців та практикантів; 
2) для санітарних службовців та помічників; 
3) для технічних службовців та практикантів; 
4) для ветеринарних службовців та асистентів; 
5) для службовців інспекцій технічних, лісових, мір, ваг і пивниць; 
6) для службовців та практикантів канцелярських та рахункових відділів [18, 

c. 1415]. 
Персональний склад комісій відрізнявся. Перші три комісії налічували 

передусім високопосадовців намісництва і керівників відділів. До комісії для 
урядових службовців та практикантів, як найважливішої, входив сам намісник, 
його віце-президент, один радник двору та два радники намісництва. До складу 
комісії для санітарних службовців та помічників входив один радник двору, один 
радник намісництва, один крайовий референт і два інспектори. До складу решти 
чотирьох кваліфікаційних комісій входили керівники та спеціалісти відповідних 
відділів. Також у штат кожної комісії було зачислено дві додаткові особи, які 
могли б за потреби замінити відсутніх членів комісії [18, c. 1516]. 

Дисциплінарну комісію, до повноважень якої належав розгляд дисциплінарних 
справ службовців установ Галичини, підпорядкованих Міністерству внутрішніх 
справ, віросповідань і освіти (за винятком учителів і службовців Дирекції лісів і 
державних маєтків) [1, c. 33], створено 10 березня 1860 р. Очолював комісію наміс-
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ник чи призначуваний ним заступник. До її складу входили радники намісництва і 
члени Вищого суду в Галичині у рівній кількості. 

До компетенції дисциплінарної комісії належав розгляд справ, що стосувались 
особового складу та посадових осіб повітів (подання Міністерству внутрішніх 
справ трьох кандидатів на заміщення посади повітового старости, призначення йо-
го заступника, а за необхідності – актуаріуса*, накладення стягнень за дисциплі-
нарні проступки (урядовців ХІ–V рангів [43, s. 105]), надання відпусток тощо). 

Для розгляду дисциплінарних справ з-поміж урядовців намісництва 
призначали прокурора, який був зобов’язаний підтримувати сторону обвинува-
чення, та захисника, якого запрошував притягнутий до відповідальності працівник. 

Рішення комісія ухвалювала простою більшістю голосів. Отож, одностайне 
голосування усіх радників намісництва, що до неї входили, та самого намісника 
(чи його заступника) забезпечували намісництву перевагу в голосуванні та 
ухваленні рішень. Окрім того, намісник чи його заступник могли призупинити 
виконання будь-якого рішення комісії та передати її справу голові вищого 
судового органу краю. В такому випадку справи вирішували за спільною згодою 
голови і намісника. Якщо вони не відшукали компромісу, то справу передавали на 
розгляд Міністерству внутрішніх справ, яке приймало рішення з погодженням з 
Міністерством справедливості. Якщо намісник вважав, що справа невідкладна, він 
мав право видавати рішення самостійно під свою відповідальність. У такому 
випадку був зобов’язаний повідомити про це Міністерство внутрішніх справ і 
вказану комісію [16, c. 16]. 

З президії намісництва за підписом намісника В. Коритовського 21 лютого 1914 р. 
вийшло розпорядження до усіх старост і директорів поліції у Львові та Кракові. У 
ньому зазначено, що підставою для визначення кваліфікації будь-якого урядового 
працівника є так званий кваліфікаційний опис, виданий безпосереднім керівником чи 
керівником відділу, де цей працівник служить [19, c. 65]. У цьому описі повинні були 
міститись такі відомості: фах службовця; його вмотивованість; здатність до служби в 
колективі і рівень комунікабельності; функції, які урядник виконував, ступінь їхньої 
складності і рівень їхнього виконання; поведінка на службі і поза нею [19, c. 6566]. 
Кваліфікаційний опис мали щороку уточнювати, а урядовцю, якого він стосувався, не 
можна було ознайомлюватись з текстом документа. 

Усі службовці намісництва, від найнижчих до найвищих, за свою роботу 
отримували відповідну платню. В такий спосіб з місцевої адміністрації цілковито 
усунули поняття гонорового урядовця – такого, що не отримував за роботу жодної 
винагороди. Винятки могли становити президенти міст з власним статутом (до них 
в Галичині належали Львів і Краків) та члени ґмінної ради. Заробітну плату 
адміністративний службовець починав отримувати з наступного дня після видання 
номінаційного акта особою, уповноваженою приймати на службу [29, s. 188]. 

Ні намісник, ні намісницьке правління самостійно не визначали розмірів 
оплати праці службовців намісництва. Це питання вирішував уряд [20, c. 61]. 
Однак намісник міг призначати різноманітні допомоги, пенсії, одноразові та 
постійні виплати працівникам намісництва – як за власною ініціативою, так і за 
поданням їхнього безпосереднього керівника [16, c. 1718]. 

Оплата праці залежала від рангу, а не від посади. Отож, обіймаючи посаду, що 
передбачала надання службовцю вищого службового рангу, він отримував нижчу 
––––––––– 

* Особа, що виконувала судові повноваження замість повітового старости, який не мав 
необхідного суддівського цензу до 1867 р. 
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зарплату доти, доки не надходив номінаційний наказ на вищий ранг. Крім того, від 
рангу залежали також майнові та особисті права службовця (витрати на подорожі, 
представницькі витрати, витрати на листування; пенсія, титули і звання).  

Оплата праці урядовця складалась з двох частин: власне заробітної плати і 
додатку на ведення служби (це могли бути кошти на найм житла, що відповідало 
посаді того чи іншого службовця тощо). Інколи додаток на ведення міг бути 
більшим за основну зарплату (це зазвичай стосувалось посадовців найвищого 
рангу). Різниця в оплаті праці між службовцями різних рангів була великою. 
Службовець першого рангу отримував у 20 разів більше, ніж службовець 11-го 
рангу (12 тис. золотих ринських і 600 золотих ринських у рік, відповідно) [29, 
s. 189]. Також усі адміністративні службовці отримували службову форму 
відповідного зразка [21, с. 1719]. 

Не дуже престижною у намісництві вважали посаду канцелярського служ-
бовця, хоча їхня кількість серед інших працівників була доволі значною 
(приблизно 1/5 всіх працівників намісництва). Такий висновок можна зробити на 
підставі аналізу листа канцелярських службовців намісництва і староств, 
надісланого наміснику 1907 р. Канцеляристи прохали вчасно підвищувати їм 
ранги, адже від цього залежала їхня заробітна плата і матеріальне становище. У 
листі наведено такі факти: з часу реорганізації політичної влади 1867 р. загальний 
штат канцелярських працівників намісництва збільшився на четвертину. Його було 
поповнено переважно службовцями нижчих рангів. Останніми роками, писали 
службовці, зросли ранги та збільшилась кількість службовців розумової праці: 
технічних, рахункових, ветеринарних та інших, однак це не стосувалося 
працівників канцелярій. Для них ситуація тільки погіршилась. Наприклад, якщо з 
1872 р. секретарем-канцеляристом ставали відразу по прийнятті на службу, то з 
часом – через два чи три роки служби, а на момент написання листа щасливим 
вважали того, хто став ним через десять років служби [22, c. 8283]. 

Цікавим лист службовців є і з огляду на те, що у ньому зазначено кількість 
канцелярських службовців та у якому ранзі вони працювали при намісництві та у 
староствах. Отож, 1907 р. у Галицькому намісництві працювало 57 канцеляристів, з 
них: один старший директор сьомого рангу, один директор восьмого рангу, сім 
ад’юнктів дев’ятого рангу, шістнадцять канцеляристів десятого рангу та тридцять 
два канцеляристи одинадцятого рангу. У староствах працювало вісімдесят секрета-
рів, з них тільки шестеро мали дев’ятий ранг, що відповідав посаді ад’юнкта, а 32 
мали статус канцеляриста найнижчого 11-го рангу [23, c. 84]. 

Усі службові переміщення в староствах контролювало намісництво, про що 
свідчить розпорядження від 14 грудня 1903 р., за яким про звільнення урядовця і 
про його появу на новому робочому місці староству треба було повідомити 
президію намісництва [24, c. 36]. 

Допускали переведення урядовців за сімейними обставинами на роботу в іншу 
місцевість. Староство було зобов’язане впродовж трьох днів з моменту отримання 
повідомлення звільнити урядовця від служби. Останній через сім днів (у випадку, 
якщо чиновник одружений, то чотирнадцять днів) мав приступити до роботи на 
новому місці [24, c. 36]. 

На думку законодавця, працівник мав виконувати свої обов’язки «з задо-
воленням» [37, s. 160]. Від службовців вимагали бути товариськими і прихильними 
під час вирішення справ до колег по роботі та сторін у суперечках. Такі вимоги 
залишили слід у діловому листуванні імператора з міністрами, намісниками та 
намісника з посадовцями намісництва. Інструкції керівників до підлеглих зазвичай 
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починали зі слів «Мій дорогий і улюблений...(титул та ім’я)» або «Коханий... 
(титул та ім’я)» з подальшим запевненням в обізнаності керівника у тому, що 
підлеглий ревно виконує свої обов’язки і заслуговує похвали. Тільки після того 
викладали вказівки, критику, інструкції, розпорядження і т. п. 

У розпорядженнях стосовно ведення діловодства зазначали, що до намісника 
треба було звертатися «Високоповажний», до керівників інших органів влади – 
«Поважний», а вирази «Пан» чи «Пані» чиновники мали застосовувати до будь-
якого жителя краю [37, s. 188]. 

На австрійського службовця покладали обов’язок ретельно виконувати свої 
службові зобов’язання, бути слухняним щодо керівництва, довічно оберігати службову 
таємницю (крім випадків, коли його буде звільнено від цього обов’язку), а також за 
потреби виконувати навіть ту роботу, яка не є звичною (йшлося про можливість 
доручити йому роботу в іншій місцевості або іншої, іноді нижчої, кваліфікації). Уря-
довцю забороняли брати участь у будь-яких товариствах, статути яких перешкод-
жатимуть несенню його служби, обіймати будь-які посади, які могли б перешкоджати 
його роботі, приймати подарунки прямо чи опосередковано (особисто чи через членів 
своєї родини) за виконання ним своєї служби (це положення не поширювалося на 
матеріальні заохочення з боку адміністрації). Йому доводилось повідомляти керів-
ництво про місце проживання (постійне чи тимчасове), про бажання одружитися, про 
кожне заняття, яке приносить йому прибуток [43, s. 8794]. 

До сумлінних працівників могли застосовувати різноманітні заохочення. 
Відповідно до розпорядження президії намісництва від 12 грудня 1908 р. 
L 21854/pr, старости надсилали прізвища своїх підлеглих до президії намісництва, 
якщо вважали за потрібне винести їм подяку, з детальним описом вчинку, за який 
подяка належала [25, c. 43]. 

Для соціального захисту канцелярських помічників, що працювали у держав-
них органах, установах і організаціях, на початку ХХ ст. було створено спеціаль-
ний орган – так званий «Заклад забезпечення». Він займався виплатою пенсій цим 
службовцям, їхнім вдовам, сиротам і таке інше [26, c. 1421]. 

Державним службовцям надавали щорічну оплачувану відпустку. Звичайний 
термін відпустки коливався від чотирнадцяти днів для службовців ХІ рангу і 
практикантів до понад п’яти тижнів для службовців VІ і вищих рангів. Відпустку 
тривалістю понад три місяці не оплачували і не зараховували до часу служби. З 
особи, відпустка якої тривала понад рік, знімали усі привілеї, що їх вона мала, 
перебуваючи на службі (виняток могла становити відпустка, надана для виконання 
громадських обов’язків) [43, s. 89]. Службовцям не оплачували відпустки у зв’язку 
з хворобою, проте в такому випадку могли видати аванс у розмірі тримісячної 
заробітної плати. 

За службові порушення на державного службовця можна було накладати такі 
види покарань: 

1) звичайні: 
– зауваження; 
– грошове стягнення (застосовували тільки після письмового попередження, а 

його розмір не міг перевищувати 100 крон; загальна сума річних стягнень не могла 
бути більшою, ніж місячна заробітна плата службовця); 

2) дисциплінарні стягнення: 
– догана; 
– відтермінування чергового підвищення оплати праці та витрат, пов’язаних з 

несенням служби; 
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– зменшення заробітної плати (не більше, ніж на 25 %); 
– дострокове звільнення на пенсію з її відповідним зменшенням; 
– звільнення без отримання пенсії чи будь-яких інших компенсацій [43, s. 104]. 
Накладання звичайних покарань допускали тільки після того, як 

працівнику було надано право у письмовій формі дати пояснення стосовно 
фактів, які зумовили накладення покарання. Будь-яке дисциплінарне стягнення 
могло бути накладене тільки дисциплінарною комісією, і її рішення оскар-
женню не підлягали. 

Накладення дисциплінарних стягнень передбачали також і для службовців у 
відставці. Це могли бути: 

– догана; 
– тимчасове чи постійне зменшення пенсії до 25%; 
– позбавлення будь-яких прав, що випливали зі статусу колишнього держав-

ного службовця (пенсія службовця, пенсія для його родини тощо) [43, s. 112]. 
Накладення стягнень на службовців у відставці допускали лише у двох випад-

ках: виявлення фактів службових зловживань, які були вчинені за час проходження 
ними служби, або порушення, вчинені стосовно служби після її завершення (на-
приклад, розголошення службової таємниці) [42, s. 211239]. 

Стосовно персонального складу повітових органів влади, то, як зазначено ви-
ще, на чолі повітів стояли старости (з 1873 р. службовці VII рангу [40, s. 638]). 
Крім того, у староствах постійно працювало кілька повітових комісарів і 
повітовий секретар, який відповідав за канцелярію. Існувало правило, що в 
одному повіті зі старостою не могли працювати його кровні родичі по висхідній 
та низхідній лініях споріднення, по бічній лінії споріднення до сьомого коліна та 
близькі свояки [37, s. 159]. 

Законом від 14 вересня 1852 р. за начальниками повітів (старостами) було 
закріплено право вчиняти щодо своїх підлеглих усі дисциплінарні дії, які може 
вчиняти керівник, за винятком переведення на нижчу посаду, примусового 
переміщення та звільнення зі служби [16, c. 13]. 

З концепції австрійського державного управління духовенство теж розглядали 
як специфічну категорію державних чиновників [28, s. 401]. За неналежне 
виконання покладених на них законом обов’язків намісництво могло вживати до 
них дисциплінарних заходів впливу [34, s. 35]. 

В Австрійській імперії державною релігією було християнство римо-
католицького обряду. Офіційно визнаними були православна, греко-католицька, 
вірменська та протестантська церкви, а також старообрядні громади (липовання) та 
старокатолицька церква. Окремими законами в Австрії регулювали правовий 
статус єврейських релігійних громад (половина яких перебувала на території 
Галичини). 

Єпископи повинні були приносити присягу на вірність монарху та державі, а 
на рішення церковних судів потрібно було скаржитись не у Рим, а до відповідних 
державних органів [3, c. 1920]. Одним з важливих обов’язків духовенства стало 

––––––––– 
 Ситуація дещо змінилась після того, як 1855 р. між Австрією і Ватиканом було підписано 

конкордат (договір), за яким єпископи мали право на безпосередні контакти з Апостольською 
Столицею, нагляду за духовним навчанням у школах, цензури друкованих видань з приводу їхньої 
відповідності католицизму. Якщо до укладення конкордату стосунки держави і церкви базувались на 
світському праві, то після 1855 р. – на праві канонічному. Так тривало до 7 травня 1874 р., коли було 
прийнято закон, яким договір 1855 р. з Ватиканом по суті було розірвано. 



Х. Моряк-Протопопова 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 185 

оголошення та тлумачення населенню законів, указів і розпоряджень органів 
світської влади [13, c. 136]. 

У повітах Східної Галичини греко-католицька церква також виконувала 
важливу соціальну роль. Відомий дослідник історії української філософії та 
духовності І. Паславський вважав, що греко-католицька церква творила ту унікаль-
ну духовну інфраструктуру, через яку найширші верстви українського населення 
(насамперед селянство) залучали до національно-культурного життя і в такий 
спосіб долучали до загального процесу формування української нації [14, c. 13].  

Цікаво і те, що на службовців у той час покладали обов’язок дотримуватись 
певних релігійних обрядів. Так, державні службовці були зобов’язані брати 
участь у жалобних днях імператорського двору і носити в цей час відповідні 
жалобні відзнаки. Цими жалобними відзнаками була чорна стрічка, пов’язана 
на лівому плечі або капелюсі, жалобна кокарда [41, s. 49]. А розпорядженням 
від 1855 р. на службовців повітів покладали обов’язок бути присутніми на 
святкових і недільних Службах Божих у церкві [37, s. 167]. У такий спосіб, вва-
жаємо, непрямо обмежували доступ до урядових посад осіб нехристиянського 
віросповідання. 

Не оминули намісництво і хвороби розвинутого бюрократичного апарату – 
хабарництво і службові проступки. Однак кругова порука, що існувала в середови-
щі чиновників та, можливо, і не надто велике бажання слідчих довести вину чинов-
ників не давали змоги притягнути злочинців до відповідальності [12, c. 156]. 

Чиновники у Галичині отримували заробітну платню нижчу, ніж чиновники на 
аналогічних посадах в інших краях Австрії, а м. Львів вражав дорожнечею. Дослід-
ник економіки Галичини Л. Літинський у своїй праці «Економічне відродження 
Галичини» (1902) писав, що становище урядовців краю було «…сумним, а порівня-
но з іншими коронними краями монархії – набагато гіршим» [32, s. 27]. 

Це призвело до хабарництва у їхньому середовищі. Заможні люди охоче 
платили за вирішення справ на їхню користь. Траплялись випадки, коли можна 
було домовитися про переховування чи навіть знищення документів [2, c. 331]. 
В українській науковій літературі і сьогодні побутує думка, що чиновниками у 
Галичині ставали «зазвичай, невдахи або авантюристи», які «...не змогли 
зробити кар’єру у себе на батьківщині». З цього приводу був поширений жарт 
про те, що «жителі Відня познімали ґрати з вікон, адже усі злочинці виїхали 
урядовцями в Галичину» [2, c. 329330]. Показовим є випадок графа Старо-
сольдо (одного з перших старост львівського циркулу), який утік за кордон з 
великою сумою викрадених державних коштів [5, c. 236]. У працях В. Куль-
чицького згадано вислів одного з міністрів про те, що хабар був специфічною 
австрійською прикметою, яка поширювалась від слуг і швейцарів до членів 
кабінету [6, c. 35]. 

Однак працювати службовцем все ж було вигідно, оскільки заробітна платня 
простого робітника була ще нижчою. 

Восени 1918 р. Австро-Угорська імперія розпалась. Про свою незалежність 
заявили Чехословаччина (28 жовтня), Югославія (29 жовтня), Угорщина (1 
листопада), а у Львові – Західно-Українська Республіка (1 листопада). 

З ініціативи польських послів у віденському парламенті, що з 15 жовтня цього 
ж року постановили вважати себе громадянами польської держави, 28 жовтня 
1918 р. у Кракові було утворено Польську ліквідаційну комісію, яка мала 
законодавчі і виконавчі повноваження. Головним завданням комісії був вихід 
Галичини зі складу Австрії та приєднання до Польської держави [27, s 255]; 
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30 жовтня 1918 р. ця комісія видала обіжник, у якому наказувала усім державним, 
крайовим органам та громадським організаціям продовжувати свою діяльність, але 
від імені польської держави [4, c. 37]. Отож, розпад Австро-Угорщини 1918 р. не 
спровокував припинення існування Галицького намісництва, яке продовжувало 
свою роботу до кінця 1920 р. Його ліквідацією протягом двох років керував 
Генеральний делегат для уряду Галичини. 

Проведений аналіз австрійського законодавства середини ХІХ – початку 
ХХ ст. дав змогу встановити, що уряд Австрійської монархії дуже відповідально 
ставився до проблеми законодавчого врегулювання статусу державного чиновника. 
Детально регламентували порядок професійної підготовки службовців, порядок 
проходження служби в органах влади, види, підстави та порядок накладення 
дисциплінарних стягнень та окремі аспекти, що стосувались соціального захисту 
чиновників. Крім того, проведене дослідження виявило і певні недоліки у роботі 
чиновницького апарату (корупція, хабарництво). Їхніми причинами були недостат-
ній рівень соціального захисту і низька заробітна плата. 
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THE STATUS OF A CIVIL SERVANT ACCORDING 
TO THE AUSTRIAN LEGISLATION IN THE SECOND HALF 

OF THE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES 
(CASE STUDY OF THE GALICIAN VICEGERENCY) 

Kh. Moriak-Protopopova 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 
е-mail: protopopov@bigmir.net 

The legal status of a civil servant in Austria and Austria-Hungary has been clarified on the 
grounds of the analysis of the Austrian legislation of the second half of the nineteenth and 
early twentieth centuries.  

It is emphasized in the article that the institute of the vicegerency was established on 
grounds of governorates that functioned up to 1849 and was subordinate to the Ministry of 
Foreign Affairs, which determined its place in the system of authorities of the Austrian Empire 
as a higher local authority (regional government). 

It is clarified that it was typical for Austria of that time not to have the division into people 
who worked in political bodies, civil servants and supporting personnel (cleaners, coachmen, 
etc.). Only the division into administrative and judicial workers was juridically established. 

In acts of a legislative nature there was a list of formal demands to a person that was 
willing to take any position in the Austrian vicegerency. The procedure of service, payment for 
work, the procedure of application of work encouragement and disciplinary penalties were 
regulated quite carefully. The author brought to notice that from the perspective of the Austrian 
state administration, clergy was also considered as a specific class of civil servants, and for 
improper performance of duties, entrusted to them by law, the vicegerency had a power to 
take disciplinary actions against them. 

Among the drawbacks of functioning of civil service in Austria in the second half of the 
nineteenth and early twentieth centuries, we can name such system diseases of the 
bureaucracy as corruptness and poor level of professionalism (as a rule, among high-ranking 
civil servants that were sometimes appointed only because of their social status and 
aristocratic origin). 

Keywords: civil service, civil servant, Austria, Galicia, vicegerency. 
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ, 
ПРАВА ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ І ЇЇ ЗАВІДУВАЧІ 

(до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) 
Б. Тищик 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розглянуто історію створення кафедри, її розвиток, предмети, які читалися і 
читаються на кафедрі, її завідувачів (з поданням основних моментів біографії) та 
викладачів. Описано навчально-методичну діяльність кафедри, наукові публікації, 
керівництво студентською науковою роботою, підготовку аспірантів, участь викладачів у 
наукових конференціях, симпозіумах, правотворчій роботі та ін. 

Ключові слова: кафедра історії держави, права та політико-правових учень, її 
завідувачі та викладачі. 

Як відомо, у ХІV ст. польський король Казимир ІІІ захопив землі Галицько-
Волинського королівства, зокрема Галичину (1349), де вигасла панівна династія 
Романовичів, та інкорпорував їх до складу Польщі. Утвердила на них польське 
правління королева Ядвіга (1387). 

Король Ян Казимир 20 січня 1661 р. підписав диплом, який надавав Львівській 
єзуїтській колегії «гідність академії і титул університету» з правом викладання усіх 
тогочасних університетських дисциплін та присудження вчених ступенів [1, s. 20–
22]. У складі університету тоді утворено два відділи (факультети) – філософський і 
теологічний, читалися й «обидва права» – римське і канонічне. 

Після першого поділу Польщі (1772) Галичина відійшла до складу Австрії, а 
університет певний час не діяв. Про намір відновити його діяльність невдовзі 
заявила австрійська імператриця Марія Терезія, але реалізував цей намір її 
наступник (і син) імператор Йосиф ІІ, видавши у 1784 р. відповідний диплом. У 
складі чотирьох факультетів університету з’явився і юридичний (а ще – 
філософський, медичний і теологічний).  

У 1805 р. університет перенесено до Кракова, а у 1817 р. знову до Львова його 
повернув імператор Франц І. Відтоді, аж до 1918 р. Львівський університет носив 
назву «Імператорсько-королівський університет імені імператора Франца І» [6, с. 6].  

Навчальна програма юридичного факультету на першому курсі передбачала 
вивчення римського права та історії австрійського права і адміністрації. Двоє 
викладачів створили відповідну кафедру (професор і асистент), яка невдовзі 
отримала назву «Кафедра історії римського, німецького та австрійського права». 
Отож, роком її утворення є 1784 р. 

Були ще кафедри цивільного і карного права (ці предмети читалися на другому 
курсі), канонічного права (третій курс), політичних наук (четвертий курс). Тоді 
існував узаконений університетський звичай: є професор, то є й відповідна кафедра 
(хоч би це був тільки він, асистент і секретар). 

Навчання тривало чотири роки, кількість студентів на юридичному факультеті 
була невеликою (1817–1818 навч. року – близько 200 осіб). 

Відомо, що з 1874 по 1887 рр. кафедру очолював проф. К. Ліске, який читав 
історію австрійського права; історію римського права читав доц. (потім професор) 
Ф. Зьродловський, філософію права – доц. Г. Рошковський. 
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У 1887 р. спільним рішенням ректорату і Сенату університету (Вченої ради) на 
юридичному факультеті створено ще й кафедру історії польського права. Це була 
друга така кафедра на території австрійського коронного краю Галичини і 
Лодомерії (першу створено у 1877 р. у Яґеллонському університеті м. Кракова). 

Завідувачем цієї кафедри став професор Освальд Мар’ян Бальцер. Він народився в 
австрійській родині у січні 1898 р. у м. Ходорові під Львовом, де його батько працював 
урядовцем. Закінчив Львівську гімназію ім. Франца Йосифа, де більшість предметів 
викладали польською мовою. У 1878 р. О. Бальцер вступив на правничий факультет 
Львівського університету, який на той час був майже повністю сполонізований (з 
70 предметів 59 викладали польською мовою і 11 німецькою). На факультеті він 
слухав лекції таких відомих вчених, як проф. Ф. Зьродловський (інститути та 
історія римського права), проф. Ф. Гризецький (державне право та австрійське й 
канонічне право), проф. А. Фангор (польське приватне право), проф. К. Ліске (за-
гальна історія права) та ін. На останній, четвертий, рік навчання О. Бальцер 
перевівся до краківського Яґеллонського університету. Закінчивши його, у 
1883 р. отримав ступінь доктора права. Пройшов річне стажування на юридич-
ному факультеті Берлінського університету, опублікував кілька наукових статей і 
рецензій. У 1885 р. О. Бальцер написав і захистив габілітаційну працю у Львів-
ському університеті, прочитав публічну габілітаційну лекцію. 

У травні 1887 р. О. Бальцеру присвоєно звання надзвичайного професора, а у 
червні 1890 р. – титул професора звичайного. На кафедрі історії польського права, 
якою він став завідувати, увів також предмети історія польської державності та 
історія судового права. З 1894 р. проф. О. Бальцер став також читати доручений 
йому ректором курс історії державності Австрії. З цього останнього предмета він 
підготував і видав у 1899 р. ґрунтовний підручник «Історія устрою Австрії», який є 
у наших бібліотеках. Його лекції і практичні заняття відвідувало багато студентів, 
деякі з яких згодом стали відомими вченими, започаткувавши створення наукової 
історико-правової школи О. Бальцера [4, с. 44]. 

У той час на кафедрі активізувалися дослідження з історії державності і права 
ранньофеодальної Польщі, станового самоврядування у Польському Королівстві, 
періоду шляхетської Речі Посполитої (1505–1788), а також періоду зародження 
польського конституціоналізму (1788–1795). У підсумку опрацювання цих проб-
лем О. Бальцер видав ґрунтовний текст лекцій «Історія устрою Польщі», який кіль-
ка разів перевидавали (1896; 1898; 1902; 1911). 

Професор О. Бальцер став авторитетною особистістю у середовищі науковців 
Польщі і зарубіжжя. Його призначено членом екзаменаційної комісії для суддів 
Львівського судового округу, головою екзаменаційної комісії історико-правової 
спеціалізації на правничому факультеті. Багато років він входив до складу Сенату 
університету, двічі (1892–1893; 1913–1914) його обирали деканом правничого 
факультету, а у 1895–1896 навч. році – ректором Львівського університету. 

З ініціативи професора О. Бальцера у навчальну програму правників на 
першому курсі введено предмет «Порівняльна історія права слов’ян». Домагався 
він і дозволу на створення окремої аналогічної кафедри, але досягти цього не 
вдалося [3, с. 48]. 

У політичне життя того часу, бурхливе і контроверсійне, О. Бальцер не 
втручався, хоча став польським патріотом. Але оскільки платні професора йому не 
вистачало (значні кошти йшли на лікування – його, дружини, дочки, допомозі 
родини хворого на епілепсію брата), то він погодився додатково стати ще й дирек-
тором Львівського архіву актів гродських і земських (з 1891 р.). 
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Серед наукових праць проф. О. Бальцера значний резонанс, зокрема, викликали 
монографії «Генеалогія П’ястів» (1895), тритомна «Королівство Польське 1295–
1370» (1919–1920) та ін. Він опрацював і опублікував кілька збірників правових актів 
Польщі доби середньовіччя, був відповідальним редактором низки інших збірників. 

Професор О. Бальцер виступав на багатьох наукових конференціях – у Польщі 
та зарубіжних – з цікавими доповідями та брав активну участь в наукових 
дискусіях. Його обрали почесним доктором Львівський, Вільнюський, Варшав-
ський, Познанський, Празький університети, він стан членом Польської, Чеської, 
Югославської, Болгарської Академій Наук, членом багатьох наукових товариств. 
Його нагороджено орденом Білого Орла і золотим Хрестом Заслуги. 

Професор О. Бальцер помер у січні 1933 р., похований у родинному гробівці 
на Личаківському цвинтарі у Львові. Протягом 28 років він завідував кафедрою 
історії держави і права (з 1887 по 1916 рр.). На його честь постановою універ-
ситетського Сенату була названа одна з лекційних аудиторій Львівського універ-
ситету та вулиці у м. Львові та м. Ходорові. 

Що стосується кафедри історії держави і права та правничого факультету 
загалом, то після розпаду восени 1918 р. Австро-Угорської монархії викладачі-
австрійці покинули факультет (їх було всього кілька осіб), оскільки відновилася 
незалежна Польська держава. Щоправда, у кінці 1918 р. Львівський університет 
призупинив свою діяльність у зв’язку з утворенням ЗУНР і українсько-польською 
війною, та відновив її восени 1919 р. До речі, тоді вперше дозволено поступати на 
правничий факультет жінкам (але «тільки для проби і в обмеженій кількості» [6, 
с. 76]. В університеті тоді існували ті самі чотири, що й раніше, факультети, 55 
кафедр (серед іншого 17 на правничому факультеті), 19 відділень тощо. Кількість 
кафедр і далі відповідала численності ординарних і екстраординарних професорів. 
Навчання тривало чотири роки. На юридичному факультеті кожен студент, який 
закінчив чотири курси і здав усі іспити, отримував ступінь магістра. Щодо кафедри 
історії устрою і права (її далі очолював професор О. Бальцер), то, крім неї, утворено 
ще кафедру історії західноєвропейського права. Її очолив професор А. Гальбан. 

У 1923 р. університету була передана будівля колишнього Галицького 
крайового сейму. Туди перебрався й правничий факультет, зайнявши праве крило 
будівлі. Кафедра історії держави і права розмістилася на третьому поверсі. У 
складі кафедри було ще троє викладачів та секретар. Згідно з розпорядженням 
Міністра віросповідань і освіти від 16 жовтня 1920 р., який затвердив програму 
навчання (тобто обов’язкових предметів) на правничому факультеті, кафедра 
історії держави і права забезпечувала вивчення студентами таких обов’язкових 
предметів: історія устрою і права Польщі; історія судового права Польщі; історія 
західноєвропейського права. Кафедра мала право вводити так звані необов’язкові 
(факультативні) дисципліни, але з санкції Вченої ради факультету [6, с. 32]. 

Ще одним видатним науковцем, причому європейського масштабу, у 
дорадянський період, який очолював кафедру історії устрою і польського права, 
був професор Пшемислав Домбковський. Це був один з найвизначніших польських 
(і частково – українських) вчених-правників у галузі історії державності і права, 
причому не тільки в Польщі, а й за її межами, першої половини ХХ ст., організатор 
науки, вихователь польської й української студентської молоді, видавець наукової і 
навчальної літератури, автор близько 300 наукових праць, у тому числі кількох 
відомих монографій, підручників, декан правничого факультету Львівського 
університету імені Яна Казимира та перший декан юридичного факультету 
українського Львівського державного університету імені Івана Франка. 
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Пшемислав Домбковський народився 23 лютого 1877 р. у сім’ї польського 
службовця у Львові. Закінчивши престижну державну гімназію ім. Франца 
Йосифа, вступив на правничий факультет Львівського університету, де із 
захопленням слухав лекції професора О. Бальцера. За рекомендацією останнього у 
позанавчальний час став працівником Львівського архіву актів земських і 
гродських. Закінчивши з відзнакою у 1898 р. правничий факультет, у 1900 р. 
захистив докторську працю та отримав ступінь доктора права. Опублікував кілька 
цікавих наукових розвідок і праць, рік стажувався у Берлінському університеті, 
після чого отримав посаду приват-доцента на кафедрі О. Бальцера. У 1906 р. 
габілітувався у Львівському університеті, тобто захистив, за нинішніми поняттями, 
докторську дисертацію. Пройшов наукове стажування у Паризькому університеті, 
у 1910 р. отримав титул надзвичайного професора. У січні 1916 р. П. Домбков-
ського призначено завідувачем новоствореної кафедри історії німецького права. 
Лекції читав цікаво, з використанням першоджерел, застосуванням порівняльного 
методу. Був доступним, комунікабельним, не ображав студентів, ставився до них з 
повагою, хоча, як згадували сучасники, «лінивих і непідготовлених не щадив, 
ставив їм незадовільні оцінки». Але назагал студенти його любили [с. 90–91]. 

Під час українсько-польської війни у 1918–1919 рр., коли у Львівському 
університеті занять не було, П. Домбковський переїхав до Варшави, де викладав 
історію польського приватного права у столичному університеті. 1 квітня 1919 р. 
П. Домбковський отримав титул професора звичайного. Влітку 1920 р. повернувся 
до Львова, де очолив кафедру давнього польського приватного права. У 1926 р., 
після смерті проф. А. Гальбана, додатково (тимчасово) очолив ще й кафедру 
західноєвропейського права. 

У 1933 р. у зв’язку зі смертю проф. О. Бальцера об’єднано кафедру історії 
устрою та права польського (яку очолював О. Бальцер) та кафедру історії давнього 
польського приватного права в одну – кафедру історії устрою і польського права. Її 
очолив проф. П. Домбковський [5, с. 95]. 

Крім читання лекцій, він проводив семінари, на яких заохочував студентів до 
творчого мислення, висловлювання власних думок, поглибленої наукової праці. На 
ці семінари постійно записувалося від 30 до 90 студентів. На власні кошти купував 
для кафедральної бібліотеки першоджерела, наукові журнали, монографії та іншу 
літературу – польську і зарубіжну. Цієї літератури було на кафедрі багато – 
кількасот книг, у тому числі кілька унікальних першоджерел. 

Активною була й зовнішньо-наукова та організаційна діяльність проф. 
П. Домбковського. Він брав участь у з’їздах і нарадах польських і закордонних 
вчених, виступав з доповідями на засіданнях наукових історичних і правничих 
товариств, добивався утворення кафедри історії державності і права слов’янських 
країн, багато публікувався. 

У 1927 р. його численні учні організували святкування 30-ліття наукової праці 
професора. З цієї нагоди видано збірник праць його учнів та бібліографію праць 
його самого (налічувала 321 позицію). 

Найздібніших своїх студентів-випускників проф. П. Домбковський намагався 
залишити для викладацької і наукової праці на кафедрі і факультеті. Це були, 
зокрема, відомі згодом вчені К. Кораний, В. Гейнош, Я. Адамус, С. Шреньовський, 
Л. Паулі та ін. 

Професор П. Домбковський виконував у Львівському університеті низку важ-
ливих адміністративних функцій. У 1920–1921 рр. та у 1925–1926 рр. його обрано 
деканом правничого факультету (тоді деканів обирали на один рік), тричі 
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виконував (на час відсутності ректора) функції в.о. ректора університету. У 1939 р. 
П. Домбковського Сенат університету обрав навіть ректором, але він відмовився 
від цієї посади. 

Врешті П. Домбковський опублікував багато відомих праць – монографій і 
підручників (разом з навчально-методичними виданнями – близько 300). Так, за 
двотомне видання «Польське приватне право», випущене у 1910–1911 рр., отримав 
нагороду Академії наук у Кракові та наукового товариства у Варшаві. Популярним 
став його підручник «Нариси польського приватного права» (1920) та ін. У 1925 р. 
він став співзасновником наукового журналу «Історико-правові пам’ятки».  

Як науковець професор П. Домбковський був широковідомий і в Європі. 
Зокрема, у 1912 р. його обрано членом Польської Академії наук, згодом – 
Болгарської, Чеської, почесним членом наукових товариств у Варшаві, Вільнюсі, 
Перемишлі, Парижі. 

Зазначимо, що у 1936 р. проф. П. Домбковського, попередньо спитавши згоди, 
обрано членом Українського наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (він мав 
кілька цікавих публікацій з історії права Галицько-Волинської Русі). Отримав кілька 
державних нагород, зокрема орден «Командорський хрест Полонія Рестітута».  

У 1938–1939 рр. на кафедрі історії загальноєвропейського права, де завіду-
вачем був проф. П. Домковський, працювали ще три викладачі – доц. К. Кораний і 
два асистенти: магістри Г. Греб і Ю. Пашковський. На кафедрі історії польського 
права (якою теж завідував проф. П. Домбковський) було теж троє викладачів: 
доктор З. Соха, доцент В. Гейнош і магістр Я. Лого-Соболевський. 

Кафедрою теорії права, яка існувала окремо, керував проф. К. Стефко (було ще 
два асистенти); кафедрою римського права – проф. В. Осуховський (два 
асистенти). Всього на факультеті в той час було 16 кафедр, навчалося 2316 
студентів, серед них 1976 чоловіків і 340 жінок [6, с. 36, 76]. 

Гітлерівська Німеччина напала на Польщу 1 вересня 1939 р. Почалася Друга 
світова війна. 17 вересня на землі Східної Галичини вступила Червона армія, а у 
жовтні відновив свою діяльність Львівський університет, але вже не як польський, 
а як український заклад. 8 січня 1940 р. йому указом Президії Верховної Ради 
УРСР присвоєно ім’я Івана Франка. 

Професор П. Домбковський, який увесь цей час не покидав Львова і мав вели-
кий науковий, європейського масштабу, авторитет, був запрошений до праці на 
юридичному факультеті. Він очолив кафедру історії держави і права. Але працю-
вав недовго – почалася радянсько-німецька війна. Львів окупували нацисти. 
Університет зачинено, розстріляно велику групу польських професорів (не тільки 
університетських). Залишившись без засобів до існування, П. Домбковський був 
змушений давати платні приватні заняття. Він не полишив Львова, як багато інших 
викладачів-поляків, що з наближенням фронту втекли на захід.  

З визволенням Львова від нацистів, у серпні 1944 р. відновив діяльність 
університет, у тому числі – юридичний факультет [3, с. 52–53]. Тут, крім інших, 
було створено дві «історичні» кафедри – загальної історії держави і права (її 
очолив проф. П. Домбковський) та кафедру історії держави і права Союзу РСР (її 
очолив учень П. Домбковського професор К. Кораний). На юридичному факультеті 
залишилося працювати ще кілька польських професорів – М. Хлямтач (римське 
право), Ю. Макаревич (кримінальне право). 

Заняття вони вели мішаною польсько-російсько-українською мовою. Наукову 
працю з приводу браку літератури, у тому числі іноземної та недоступності архівів, 
майже припинено. Контингент студентів був різним – учасники війни, молодь. 
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Оскільки викладачів в університеті було вкрай мало (на юридичному факультеті 
всього 11 професорів і 59 доцентів), то до Львова на викладацьку роботу було 
запрошено вчених з інших областей УРСР і республік. 

На юридичний факультет приїхали працювати професори С. М. Гофман, 
П. П. Михайленко, І. М. Пахонов, доценти В. Г. Сокуренко, В. В. Преображенська, 
П. О. Недбайло. Останній очолив, до речі, новостворену кафедру теорії держави і права. 

Ректором університету спочатку був призначений доц. І. І. Белякевич (1944–
1947), у 1948 р. – проф. Г. М. Савін (1948–1950). З 1951 по 1963 рр. ректором став 
відомий учений-геолог, професор, академік АН УРСР Є. К. Лазаренко [3, с. 55]. 

Деканом юридичного факультету 1 серпня 1944 р. було обрано (за 
погодженням з ректоратом) проф. П. Домбковського. Продеканом (заступником 
декана) став проф. К. Кораний. Функції декана проф. П. Домбковський виконував 
до 16 квітня 1946 р., коли з власної ініціативи подав у відставку, не змігши 
пристосуватися до нових умов і навчальних програм радянського університету 
(хоч і високо цінила його за високий професіоналізм радянська влада) [3, с. 38]. 
Так, у 1945 р. за видатні наукові досягнення та плідну викладацьку роботу він був 
нагороджений Верховною Радою УРСР грошовою премією, а у вересні 1946 р. 
Президія Верховної Ради УРСР нагородила його медаллю. 

За роки радянської влади проф. П. Домбковський залишився завідувачем 
кафедри загальної історії держави і права. На кафедрі, крім того, у той час 
працювали доцент О. Надрага, асистенти П. Ільків і Л. Паулі. На цій кафедрі 
введено предмет «Римське право» (його читали доцент О. Надрага й асистент 
П. Ільків). Лаборантом і секретарем кафедри була С. Кармеліта. 

Предмет загальної історії держави (читався на першому курсі) охоплював 
86 год лекційних і 40 год семінарських. Римське право (другий курс) – 80 год 
лекційних і 40 год практичних занять.  

Кафедра історії держави і права Союзу РСР (завідувач проф. К. Кораний) практично 
спочатку (рік-півтора) не працювала – не було відповідної літератури та лектора). 

Формально у 1944 р. на юридичному факультеті налічували 11 кафедр 
(формально, оскільки три кафедри – теорії держави і права, державного права та 
земельного, колгоспного і трудового права взагалі не створено – не було 
викладачів) [6, с. 291]. Невдовзі з приводу звільнення з роботи (виїзд до Польщі 
або інші причини) кількох викладачів-поляків та об’єднання кафедр у грудні 
1944 р. на юридичному факультеті було всього три кафедри: кафедра історії 
держави і права (предмети: загальна історія держави і права; історія держави і 
права народів СРСР; римське право (у складі п’яти викладачів – проф. 
П. Домбковського, проф. К. Корания та доц. О. Надраги, двох асистентів); кафедра 
цивільного права (завідувач – проф. К. Пшибиловський та ще п’ять викладачів, 11 
предметів; кафедра кримінального права (завідувач – проф. М. Паше-Озерський, 
ще чотири викладачі, чотири предмети). 

Завідувачем кафедри історії держави і права проф. П. Домбковський про-
працював до смерті – 18 грудня 1950 р. Похований на Личаківському кладовищі у 
м. Львові. 

Після відставки проф. П. Домбковського з посади декана юридичного 
факультету від 1 квітня 1946 р. ним став доц. П. Недбайло, який повернувся з 
війни. Він же очолив кафедру теорії держави і права.  

Після смерті проф. П. Домбковського в кінці грудня 1950 р. кафедри історії 
держави і права та теорії держави права були злиті в одну – кафедру історії і теорії 
держави і права, яку очолив доцент П. О. Недбайло. 



Б. Тищик 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 196 

Петро Омелянович Недбайло народився у червні 1907 р. у с. Новоновицьке 
Брянської обл. (Росія). Після закінчення середньої школи вступив у Харківський 
юридичний інститут. Закінчивши його, у 1930 р. вступив у аспірантуру, захистив 
кандидатську дисертацію (1934). Залишився працювати у цьому ж вузі викладачем 
кафедри теорії держави і права. У 1939 р. йому присвоєно наукове звання доцента. 
Після приєднання у вересні 1939 р. західних земель України до УРСР, коли 
виникла потреба зміцнити кваліфікованими викладацькими кадрами 
західноукраїнські вузи, за рекомендацією відповідних партійно-державних органів 
переїхав до Львова (1940), де був скерований у Львівський університет. 

Тут його обрано завідувачем кафедри теорії держави і права, а 4 січня 1940 р. – 
деканом відновленого юридичного факультету (крім юридичного, Львівський універ-
ситет, який розпочав свою діяльність у жовтні 1939 р., мав ще чотири факультети: 
історичний, філологічний, фізико-математичний і природничий) [3, с. 48].  

У червні 1941 р. через напад гітлерівської Німеччини на СРСР доц. 
П. Недбайло був мобілізований. Працював в органах військової прокуратури у тім 
числі заступником начальника відділу Головної прокуратури Радянської армії. 
Нагороджений орденами і медалями.  

На початку 1946 р. доц. П. Недбайло повернувся до викладацької і наукової 
роботи у Львівському університеті. Він знову очолив кафедру теорії держави і 
права, а з 1 квітня 1946 р. став деканом юридичного факультету (до 1948 р.). 

У 1950 р., після смерті П. Домбковського, став завідувачем об’єднаної кафедри 
історії та теорії держави і права, яку очолював до 1954 р., коли був запрошений на 
роботу на кафедру теорії та історії держави і права Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка. У 1959 р. почав нею завідувати. 

У 1957 р. П. Недбайло захистив докторську дисертацію, у 1958 р. – став 
професором. Очолював секцію науково-технічної ради Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти УРСР, був ректором Київського міського універ-
ситету правових знань, відповідальним редактором міжвідомчого наукового 
збірника «Проблеми правознавства». У 1958–1971 рр. проф. П. Недбайло став 
постійним представником України у Комісії ООН з прав людини, обирався її 
головою. У складі делегації УРСР брав участь у роботі 14-тої, 15-тої, 16-тої, 19-тої 
сесій Генеральної Асамблеї ООН. У 1968 р. його нагороджено премією ООН «За 
видатні досягнення в галузі захисту прав людини» з врученням Золотої медалі 
ООН [8, Т. 4, с. 112–113]. 

Проф. П. Недбайло є автором та співавтором близько 300 наукових праць, 
п’яти монографій, кількох підручників. Найвідоміші з них: «Радянські правові 
норми» (1959); «Застосування радянських правових норм» (1960); «Методологічні 
проблеми радянської юридичної науки» (1965); «Вступ до загальної теорії держави 
і права» (1971) та ін. 

На кафедрі історії і теорії держави і права Львівського університету тоді 
працювали, окрім доц. П. Недбайла, В. Калинович (з 1945 р.), В. Кульчицький (з 
1951 р.), В. Сокуренко (з1953 р.), лаборантом-секретарем – М. Завістовська. 

Навчальними дисциплінами, які забезпечувала кафедра, були: 
– теорія держави і права (лектор доцент П. Недбайло, семінарські заняття – к. 

ю. н. В. Г. Сокуренко); 
– історія держави і права загальна (лектор і семінарські заняття – ст. викладач 

В. І. Калинович); 
– історія держави і права народів СРСР (лектор і семінарські заняття – к. ю. н. 

В. С. Кульчицький); 
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– римське право (лектор – ст. викладач В. І. Калинович). 
Така невелика кількість викладачів на кафедрі пояснюється обмеженим 

штатним розписом, а також невеликими наборами студентів на стаціонарне 
відділення – по 50 осіб на кожному курсі. 

Згодом, коли на факультеті з’явилося заочне відділення, а далі – вечірнє – 
кількість викладачів кафедри (і факультету) почала збільшуватися. Деканом 
факультету у ті роки був доцент П. П. Михайленко. 

Через від’їзд доцента П. О. Недбайла (з 1955 р. професор) у 1954 р. до Києва 
кафедру історії і теорії держави і права очолив кандидат юридичних наук 
В. І. Калинович. 

Володимир Іванович Калинович народився 12 грудня 1907 р. в с. Нижній 
Струтин, тепер Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. у селянській багато-
дітній родині. Після закінчення початкової школи навчався в гімназії в Стрию. 
Брав активну участь в українському громадському житті: був, зокрема, одним із 
засновників і керівників патріотичної організації «Пласт» на Стрийщині. У 1927 р. 
вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету Яна 
Казимира, але після року навчання перевівся на правничий факультет, який 
закінчив у 1932 р. Отримав ступінь магістра права. Далі служив в українському 
кооперативному банку «Дністер», згодом – у транспортному кооперативі «Гарма» 
у Львові. У 1936 р. одночасно із службою влаштувався стажистом (аплікантом) в 
адвокатську контору М. Рудницького у Львові. 

Коли у вересні 1939 р. Червона армія звільнила західноукраїнські землі, у 
жовтні став відновлювати свою роботу реорганізований за радянською системою 
Львівський університет (зокрема, відділився і став самостійним інститутом медич-
ний факультет, створювалися нові кафедри, прийнято новий університетський 
статут тощо). Ректором університету був призначений доцент М. І. Марченко, а 
деканом юридичного факультету – доцент П. О. Недбайло.  

Так, В. І. Калинович був прийнятий на роботу до університету, в 
адмінгосподарську частину – начальником відділу постачання [1, оп. 1/ос., спр. 
7017, арк. 35]. 

Коли розпочалася Велика вітчизняна війна, він був мобілізований до лав армії, 
служив рядовим у зенітно-прожекторному полку. В квітні 1942 р. переведений на 
будівництво військового об’єкта у м. Сизрані. Після війни повернувся до Львова, в 
університет, де з вересня 1945 р. його зараховано на 0,5 ставки асистентом кафедри 
історії держави і права (завідувачем кафедри був П. Домбковський), та, водночас, 
помічником проректора з адміністративно-господарської частини. 

У жовтні 1947 р. В. Калиновича призначили на посаду старшого викладача 
зазначеної кафедри, а також заступником декана юридичного факультету (був ним 
до вересня 1952 р.). У грудні 1947 р. В. Калиновича обрано депутатом Залізничної 
райради м. Львова та народним засідателем Львівського обласного суду. 

Після смерті П. Домбковського і створення у кінці серпня 1950 р. об’єднаної 
кафедри історії та теорії держави і права, яку очолив, як було зазначено, доц. 
П. Недбайло, В. Калинович працював на цій кафедрі на посаді старшого викладача. 

У листопаді 1952 р. В. Калиновича обрано головою профспілкового комітету 
викладачів та працівників університету (був ним 5 років, після чого його замінила 
на цій посаді доцент-правник Н. І. Титова). На час наукового відрядження до 
Москви (для завершення написання докторської дисертації) доц. П. Недбайла, 
В. Калинович вісім місяців виконував обов’язки декана факультету [1, оп. 1/ос., 
спр. 7017, арк. 67].  
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Між тим В. Калинович публікує близько 12 статей, а з 1 жовтня 1953 р. 
отримує річну заочну аспірантуру для праці над кандидатською дисертацією, їде в 
архіви і бібліотеки Москви. 

У листопаді 1953 р. ВАК СРСР присвоїв В. Калиновичу вчене звання доцента. У 
вересні 1954 р. В. Калинович, пройшовши відповідну процедуру і конкурс, став 
завідувачем кафедри історії та теорії держави і права. Через рік захистив кандидатську 
дисертацію, у червні 1955 р. отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. 

На кафедрі тоді працювали такі викладачі: 
1) кандидат юридичних наук, доцент В. І. Калинович (загальна історія держави 

і права, римське цивільне право); 
2) кандидат юридичних наук В. С. Кульчицький (історія держави і права 

народів СРСР); 
3) кандидат юридичних наук, доцент В. Г. Сокуренко (теорія держави і права, 

історія політичних вчень). 
Старшим лаборантом була секретар М. Т. Завістовська. 
Набір студентів на перший курс і далі був невеликим – по 50 осіб (дві 

академічні групи). Підручники, навчальні посібники, навчально-методичну 
літературу отримував факультет з Москви, з МДУ імені М. Ломоносова. 

У 1957 р. доц. В. Калиновича обрано членом Президії обкому профспілки 
працівників вищої школи та наукових установ, членом Республіканського комітету 
профспілки працівників ВШ та НУ. 

У лютому 1958 р. його обрано деканом юридичного факультету (був ним до 
літа 1960 р.), залишаючись завідувачем кафедри (до 1960 р.). 15 вересня 1961 р. 
Президією Верховної Ради СРСР нагороджений орденом «Знак пошани», кількома 
ювілейними медалями, багатьма грамотами і подяками. 

У 1963 р. доц. В. Калинович отримав піврічну творчу відпустку для завер-
шення роботи над докторською дисертацією. У 1963 р. був відповідальним 
редактором «Вісника Львівського університету. Серія юридична». Основні праці 
доц. В. Калиновича: «Колоніальний режим управління західноукраїнськими 
землями у Польщі (1918–1939 рр.)» (1955); «Історія держави і права США» (1965); 
«Політичні процеси Івана Франка та його товаришів» (1968) та ін. 

В останні роки перебування доц. В. Калиновича на посаді завідувача кафедри 
прийнято першого (і тоді – єдиного) асистента (1959) – Б. Й. Тищика. Він вів 
семінарські заняття з загальної історії держави і права, історії держави і права 
народів СРСР та римського цивільного права. Коли завідувачем став доцент 
В. Г. Сокуренко (1960), невдовзі (1961) прийнято ще одного асистента – 
П. Сергійка (теорія держави і права та історія політичних вчень). 

Настала, власне, черга розповідати про наступного, до того ж дуже відомого 
завідувача кафедри, з трішки відтепер зміненою назвою – теорії та історії держави і 
права – Сокуренка Володимира Гавриловича. 

Він народився 28 січня 1921 р. у с. Бранкованівка, тепер Ширяєвського р-ну 
Одеської обл. у сім’ї робітників. Після закінчення семирічної школи навчався у 
Запорізькому авіаційному технікумі та Волинському військово-авіаційному учи-
лищі, яке закінчив у 1939 р. у званні технік-лейтенант. Далі – служба в Червоній 
армії, під час війни – в авіавинищувальному корпусі. Воював у Польщі, Угорщині, 
Чехословаччині, Австрії, Німеччині, далі служив у радянських окупаційних 
військах. Нагороджений орденом і медалями. 

Після демобілізації у 1946 р. вступив на денне відділення юридичного 
факультету Львівського університету, яке закінчив з відзнакою у 1950 р. Далі 
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навчання в аспірантурі на кафедрі історії та теорії держави і права. Науковим 
керівником його був доц. П. О. Недбайло. У грудні 1953 р. захистив кандидатську 
дисертацію, зарахований на посаду старшого викладача тієї ж кафедри, у червні 
наступного року – на посаду доцента. На кафедрі доц. В. Г. Сокуренко читав курс 
історії політичних вчень, вів семінари і з цього предмета, і з теорії держави і права. 

У 1953–1955 рр. В. Г. Сокуренка обрали членом і заступником секретаря 
партбюро (тоді ще не було парткому) університету, головою місцевкому універ-
ситету, секретарем партбюро юридичного факультету. У 1956 р. його обрано 
секретарем парткому університету та членом Львівського міського комітету КПУ 
[1, оп. 3, спр. 2949, арк 28, 48]. 

У грудні 1957 р. В. Сокуренкові ВАК СРСР присвоїв вчене звання доцента [1, 
оп. 3, спр. 2949, арк. 33], а у квітні 1960 р. за конкурсом Вчена рада університету 
обрала його завідувачем кафедри теорії і історії держави і права («за» було подано 
38 голосів, «проти» – 5). 

Ще через два роки, 28 березня 1962 р. вчена рада юридичного факультету 
обрала його деканом факультету (10 голосів «за», 3 – «проти», 1 – недійсний). На 
посаді декана доц. В. Г. Сокуренко перебував до кінця 1967 р. Між тим, у квітні 
1965 р. його повторно обрано (Вченою радою університету) на посаду завідувача 
кафедри (каденція завідувача тоді становила п’ять років).  

До речі, в архіві Львівського університету зберігся звіт доц. В. Г. Сокуренка 
про його працю на посаді завідувача за попередні 5 років. 

Отож, на кафедрі у 1964–1965 навч. році працювало 7 викладачів: 3 доценти, 
кандидати наук (В. Г. Сокуренко, В. І. Калинович, В. С. Кульчицький); 1 старший 
викладач (Г. Х. Рябошапко); 3 асистенти (П. Н. Сергійко, Є. М. Орач, Б. Й. Тищик); 
2 старші лаборанти (Н. О. Бочкарьова і М. Т. Завістовська). 

Кафедра забезпечувала викладання таких предметів:  
1) історія політичних вчень – доц. В. Г. Сокуренко; 
2) історія держави і права народів СРСР – доц. В. С. Кульчицький; 
3) історія держави і права Української РСР – доц. В. С. Кульчицький; 
4) історія держави і права зарубіжних країн – доц. В. І. Калинович; 
5) теорія держави і права – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 
6) спецкурс з теорії держави і права (5 курс) – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 
7) основи римського цивільного права – доц. В. І. Калинович. 
Асистенти вели:  
П. Н. Сергійко – курс теорії держави і права на вечірньому відділенні, 

семінари з цього самого предмета на стаціонарі і заочному відділеннях; 
Є. М. Орач – окремі лекції з історії політичних вчень, семінари з цього самого 

предмета, а також з теорії держави і права; 
Б. Й. Тищик – окремі лекції з історії держави і права зарубіжних країн та 

СРСР, семінари з цих предметів та УРСР. 
На факультеті (і отже, кафедрі) існували три форми навчання – денна, вечірня і 

заочна. Прийом студентів на навчання без відриву від виробництва (заочне) 
розпочався у кінці 50-х років, на вечірню форму – у 1960 р. [3, с. 60]. 

Кафедра мала тоді свій читальний зал для студентів (аудиторію) і велику 
бібліотеку, яка налічувала 3648 одиниць [1, оп. 3, спр. 2949, арк. 67]. 

Для студентів-заочників кожного семестру проводили виїзні консультації у 
консультаційних пунктах по обласних центрах. Консультаційні групи викладачів 
виїздили в Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Луцьк, Хмельницький, 
Чернівці. 
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У вищезазначеному звіті доц. В. Г. Сокуренка наводяться цікаві дані про 
діяльність кафедри теорії і історії держави та права за п’ятирічку і останній 1964–
1965 навч. рік. 

Отож, за останні п’ять років по кафедрі було: 
– підготовано і захищено 72 дипломні роботи (у звітному році – 23); 
– проведено 64 виїзні консультації. 
За п’ять років викладачі кафедри прочитали студентам усіх форм навчання: 
– лекцій – 3727 год; 
– семінарських занять – 2740 год; 
– провели консультацій – 1008 год; 
– прийнято екзаменів – 9638 год; 
– заліків – 1987 год; 
– державних екзаменів – 594 год; 
– захист курсових робіт – 2138 год. 
У 1964–1965 навч. році кафедра виконала 6956 год педнавантаження (це, до 

речі, виносить в середньому річного навантаження на одного викладача – по 994 
год). З них 1692 год - стаціонар, 4654 год – заочне відділення і 610 год – вечірнє. 
Ще до цього належало додати 700 год за ДЕКи [1, оп. 3, спр. 2949, арк. 67–69]. 

Стосовно наукової роботи, то у звіті було зазначено, що за останні п’ять років 
загалом на кафедрі опубліковано 45 наукових праць (статей і матеріалів 
конференцій) (це без врахування статей в УРЕ), обсягом 30 друк. арк. Студенти 
підготували і прочитали 56 доповідей на наукових конференціях і гуртках, яких на 
кафедрі працювало три. 

Але повернімось до доц. В. Г. Сокуренка. Весною 1968 р. він завершив працю 
над докторською дисертацією і готувався до її захисту. Оскільки у травні цього 
року закінчився п’ятирічний термін, на який обирали декана, В. Г. Сокуренко 
більше на цю посаду заяви не подавав. 30 травня 1968 р. новим деканом факуль-
тету вчена рада факультету обрала доц. В. В. Луця. 

Зате у червні того самого року В. Г. Сокуренко захистив докторську 
дисертацію. Диплом доктора юридичних наук ВАК СРСР видала йому 27 липня 
1968 р. У серпні цього ж року доктору юридичних наук В. Г. Сокуренкові та ж 
ВАК СРСР присвоїла вчене звання професора. 

Ще поки відбулися ці події, у серпні 1966 р. доц. В. Г. Сокуренко був скеро-
ваний як стипендіат ООН від України на наукове стажування у США, Канаду й 
Англію. Воно тривало півроку. А у квітні 1968 р. його призначено членом урядової 
делегації УРСР на міжнародну конференцію з прав людини, яка проходила в кінці 
квітня – на початку травня 1968 р. в Тегерані (Іран). 

У березні 1970 р. проф. В. Г. Сокуренка нагороджено урядовою нагородою – 
медаллю «За доблесну працю». Систематично отримував він і подяки та грамоти 
від університетських, міських і обласних властей [1, оп. 3, спр. 2949, арк. 93]. 

Цього ж місяця (1970) шляхом таємного голосування Вчена рада університету 
переобрала його завідувачем кафедри теорії та історії держави та права. 
Переобиратиме вона його на цю посаду ще три рази – у 1975, 1980, 1985 рр. 

Професора В. Г. Сокуренко 27 грудня 1972 р. Вченою радою юридичного 
факультету знову обрали деканом факультету (його перша каденція тривала з 1962 
по 1967 рр.), потім ще раз (у січні 1976 р. – на період 1976–1981 рр.). Правда, цієї 
останньої каденції він не допрацював: у вересні 1977 р. попросив увільнити його 
від обов’язків декана за станом здоров’я [1, оп. 3, спр. 2949, арк. 135]. Деканом 
було обрано доц. В. В. Луця. 
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У 1978–1980 рр. проф. В. Г. Сокуренко був депутатом Львівської міської ради, 
членом міського виконавчого комітету. Його нагороджено Почесною грамотою 
Міністерства вищої освіти «за досягнуті успіхи в навчально-методичній, науковій 
на ідейно-виховній роботі». 

Увесь цей час проф. В. Г. Сокуренко залишався завідувачем кафедри. На той 
час (1980) його перу належало близько 100 наукових праць, у тому числі чотири 
монографії (три – у співавторстві). 

Що стосується кафедри, то збільшення кількості набору студентів на денне і 
заочне відділення зумовило, своєю чергою, збільшення кількості викладачів на 
кафедрі. До перелічених вище викладачів додались: кандидат юридичних наук 
М. І. Настюк, асистент Г. Г. Шмельова (захистила кандидатську дисертацію у 
1982 р.). Кандидат юридичних наук, згодом доцент М. І. Настюк долучився до 
викладання історії держави і права народів СРСР та УРСР, асистент 
Г. Г. Шмельова – теорії держави і права. 

Професор В. Г. Сокуренко завідував кафедрою до травня 1990 р., коли закінчився 
черговий термін його перебування на цій посаді [1, оп. 3, спр. 2949, арк. 176]. 

Надалі такого бажання він не виявив, залишившись працювати на кафедрі вик-
ладачем-професором. Проф. В. Г. Сокуренко інтенсивно продовжував займатися 
науковими проблемами. Він опублікував ще одну монографію (у співавторстві з доц. 
А. М. Савицькою), кількадесят наукових статей і матеріалів (усього кількість його 
публікацій перевищила 300). 22 листопада 1994 р. Володимир Гаврилович Сокуренко 
у віці 73 років помер. Похований на Голосківському цвинтарі у м. Львові. 

У червні 1990 р. після відмови проф. В. Г. Сокуренка балотуватись на новий 
термін завідувачем кафедри теорії та історії держави і права відбулося таємне 
голосування Вченої ради університету. Відповідні заяви подали троє претендентів: 
проф. П. М. Рабінович і двоє доцентів – Б. Й. Тищик та М. І. Настюк. Кожен з 
конкурсантів виступив зі своєю програмою діяльності. Проф. В. Г. Сокуренко у 
своєму виступі висловив підтримку доц. Б. Й. Тищику. Його й обрала Вчена рада 
на посаду завідувача кафедри («за» – 29 голосів, «за» проф. П. М. Рабіновича – 16 
голосів; «за» доц. М. І. Настюка – 4). 

У наступні роки кафедра теорії та історії держави і права продовжувала, як і за 
проф. В. Г. Сокуренка, якісно і кількісно зростати. У грудні 1991 р. рішенням 
Державного комітету СРСР з народної освіти за плідну навчально-методичну та 
наукову роботу без захисту докторської дисертації доц. Б. Й. Тищику було 
присвоєно вчене звання професора, згодом (2004) Вчена рада Львівського 
університету надала йому почесне звання «Заслуженого професора Львівського 
національного університету імені Івана Франка», а у червні 2007 р. він отримав від 
Президента України почесне звання «Заслуженого юриста України». 

У 1990–1991 рр. на кафедрі працювало 10 викладачів: 
1) Тищик Б. Й. – кандидат юридичних наук, професор; 
2) Сокуренко В. Г. – доктор юридичних наук, професор; 
3) Кульчицький В. С. – доктор юридичних наук, професор; 
4) Рабінович П. М. – доктор юридичних наук, професор; 
5) Орач Є. М. – кандидат юридичних наук, доцент; 
6) Настюк М. І. – кандидат юридичних наук, доцент; 
7) Рябошапко Г. Х. – кандидат юридичних наук, доцент; 
8) Шмельова Г. Г. – кандидат юридичних наук, доцент; 
9) Луць Л. А. – кандидат юридичних наук, асистент; 
10) Кольбенко А. В. – асистент. 
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Секретарями-лаборантами кафедри були: Г. Б. Яновицька та Т. В. Галкіна 
(Яновицька Галина Богданівна нині є кандидатом юридичних наук, доцентом, заві-
дувачем кафедри у Львівському університеті внутрішніх справ; Галкіна (Курило) 
Тетяна В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, професор, полковник міліції 
того ж університету). 

Оскільки прийоми студентів на денне і заочне відділення юридичного 
факультету і далі зростали (відповідно, до 400–450 осіб на денне і 300 – на заочне) 
збільшувалася кількість викладачів на кафедрі та їхній науковий потенціал. 

У 1993 р. асистентом кафедри став Андрусяк Тарас Григорович (у 1994 р. він 
захистив кандидатську дисертацію, згодом став доцентом, директором правничого 
коледжу ЛНУ імені Івана Франка).  

У 1995 р. - Косович Віталій Мирославович (захистив кандидатську дисертацію 
у 1996 р. Нині доцент кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка, 
перший заступник декана факультету). 

У 1995 р. асистентом кафедри стала Ясінська (Шевчук) Ліліана Едуардівна 
(захистила у 2005 р. кандидатську дисертацію, нині – доцент кафедри). 

У 1996 р. - Федущак-Паславська Ганна Михайлівна (захистила кандидатську 
дисертацію у 2000 р., з 2002 р. – доцент кафедри). 

У 1999 р. асистентом кафедри став Бойко Ігор Йосипович (захистив у 1999 р. 
кандидатську дисертацію, з 2005 р. – доцент; у 2011 р. – захистив докторську дисерта-
цію, у 2013 р. – Вченою радою університету йому присвоєно звання професора). 

У 2001 р. асистентом кафедри стала Раданович Наталія Миколаївна 
(кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., нині доцент кафедри теорії та 
філософії права, заступник декана з навчально-виховної роботи). 

У 2002 р. асистентом кафедри став Добрянський Святослав Павлович (захистив 
кандидатську дисертацію у 2003 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права). 

У 2002 р. асистентом кафедри стала Грищук Оксана Вікторівна (захистила у 
2002 р. кандидатську дисертацію, у 2008 р. – докторську дисертацію. Нині 
професор кафедри теорії та філософії права). 

У 2003 р. став доцентом кафедри кандидат юридичних наук Кобилецький Микола 
Мар’янович (захистив кандидатську дисертацію у 1999 р., у 2010 р. захистив 
докторську дисертацію. Нині завідувач кафедри основ права України ЛНУ імені Івана 
Франка та одночасно викладач кафедри історії держави і права. У 2013 р. Вчена рада 
ЛНУ імені Івана Франка присвоїла йому вчене звання професора). 

У 2004 р. - Гудима Дмитро Анатолійович (захистив у 2008 р. кандидатську 
дисертацію, з 2010 р. – доцент кафедри теорії та філософії права). 

У 2004 р. - Коваль Андрій Федорович (захистив кандидатську дисертацію у 
2005 р., з 2013 р. – доцент кафедри). 

У 2006 р. асистентом кафедри стала Липитчук Ольга Василівна (захистила 
кандидатську дисертацію у 2004 р., з 2012 р. – доцент кафедри). 

У 2007 р. - Дудаш Тамара Іванівна (захистила кандидатську дисертацію у 
2008 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права). 

У 2007 р. - Моряк-Протопопова Христина Миколаївна (захистила 
кандидатську дисертацію у 2013 р.). 

У 2009 р. - Ригіна Олена Михайлівна (захистила кандидатську дисертацію у 
2009 р., нині на посаді доцента кафедри). 

У цей період захистила докторську дисертацію доцент Л. А. Луць (2005 р.), 
завершила роботу над докторською дисертацією доц. О. В. Грищук (захист 
відбувся у 2008 р.). 
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З проголошення державної незалежності України почався активний розвиток 
об’єктивних наукових досліджень та навчально-видавнича діяльність кафедри теорії 
та історії держави і права. Усі викладачі кафедри почали значно ефективніше і 
плідно працювати над підготовкою підручників і навчальних посібників, текстів 
лекцій, переробкою і виданням нових навчальних базових і робочих програм, різної 
навчально-допоміжної методичної літератури (методичних вказівок з вивчення 
навчальних дисциплін, планів семінарських і практичних занять, рекомендованої 
літератури), тематики дипломних, курсових і контрольних робіт тощо. 

На кафедрі утворилося дві відомі в Україні наукові школи: з історії держави і 
права, започаткованої професорами О. Бальцером і П. Домбковським. Її розвиток і 
поглиблення продовжили українські вчені кафедри – професор В. С. Кульчицький 
та доц. В. І. Калинович, далі – професор Б. Й. Тищик, доц. М. І. Настюк, в сучасний 
період – доктори наук, професори кафедри І. Й. Бойко, М. М. Кобилецький, 
доценти Т. Г. Андрусяк, А. Ф. Коваль, О. В. Липитчук, Г. М. Федущак-Паславська, 
А. В. Кольбенко, Л. Е. Шевчук, О. М. Ригіна, к. ю. н. Х. М. Моряк-Протопопова. 

Наукову школу з теорії держави і права та філософії права, яку започаткували 
професори П. О. Недбайло та В. Г. Сокуренко, продовжили розвивати і поглиб-
лювати доктори юридичних наук, професори П. М. Рабінович, Л. А. Луць та сучас-
не молоде покоління науковців – доктори юридичних наук О. В. Грищук, С. П. Ра-
бінович, доценти – Д. А. Гудима, С. П. Добрянський, В. М. Косович, Н. М. Радано-
вич, Т. І. Дудаш, Ю. В. Ничка, Н. В. Стецик, О. В. Гайова та ін. 

При кафедрі постійно діяла і діє аспірантура (денна і заочна форма підготов-
ки), систематично проводили наукові тематичні конференції, працювали і працю-
ють за основними предметами кафедри наукові студентські гуртки, проводяться 
конкурси студентських наукових робіт, студентські олімпіади. 

Кафедра налагодила науково-педагогічну співпрацю з аналогічними 
кафедрами юридичних факультетів Києва, Харкова, Івано-Франківська, а також 
сусідньої Польщі – Вроцлава, Любліна, Жешува. Спільно проводились наукові 
викладацькі і студентські наукові конференції, публікувались статті у наукових 
журналах, викладачі кафедри проводили заняття (читали лекції і вели семінари) зі 
студентами Любліна, Варшави, Жешува. 

Наприклад, наведемо деякі конкретні дані щодо кафедри за 2004 календарний 
рік. Тут продовжували працювати дві вищеперелічені наукові школи. 

Наукова школа з історії держави і права у 2002–2004 рр. опрацьовувала тему 
«Актуальні проблеми історії держави і права України, політичних і правових 
вчень, зарубіжної історії», керівником якої був проф. Б. Й. Тищик. Над цією темою 
працювало 7 викладачів: проф. Б. Й. Тищик, проф. В. С. Кульчицький, доценти 
Т. Г. Андрусяк, А. В. Кольбенко, І. Й. Бойко, Г. М. Федущак-Паславська, асистент 
Л. Е. Ясінська. 

У межах школи розробляли проблему історичних коренів походження 
української державності, етапів їхнього розвитку, проводили дослідження 
основних галузей та інститутів українського права в їхньому історичному 
розвитку, поглиблення на рівні тогочасних досягнень науки, вивчення причин 
появи і змісту кодифікацій українського права, вивчення суті і змісту основних 
державно-політичних та правових інститутів найважливіших зарубіжних країн. 

Тільки за час дії цієї теми (2002–2004) опубліковано одну монографію, вісім 
навчальних посібників, понад 63 статті, 21 матеріал конференцій, відбувся захист 
восьми кандидатських дисертацій. Усього за час існування цієї наукової школи 
станом на 2004 р. було опубліковано 27 монографій, близько 40 підручників і 
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навчальних посібників, понад 680 статей і матеріалів конференцій, підготовано 45 
кандидатів наук, доцентів, чотири доктори наук, професори. 

Наукова школа з теорії держави і права та філософії права 2002–2004 рр. 
опрацьовувала дві наукові теми: «Актуальні проблеми загальної теорії права та 
прав людини» (керівник проф. П. М. Рабінович) та «Застосування національних та 
міжнародних юридичних засобів захисту прав людини і громадянина в Україні» 
(керівник – проф. П. М. Рабінович). 

Над цими двома темами працювало сім викладачів кафедри: професор 
П. М. Рабінович, доценти Л. А. Луць, В. М. Косович, кандидати юридичних наук 
Н. М. Раданович, С. П. Добрянський, О. В. Грищук, асист. Д. А. Гудима. 

У межах цієї школи проводили загальнотеоретичні дослідження таких явищ, 
як соціальна сутність держави, соціальна держава, її ознаки, права людини і 
громадянина, гарантії прав людини, межі здійснення її прав, особливості тлума-
чення юридичних норм щодо прав людини, національна імплементація норм 
міжнародного права, правові системи сучасності та ін. 

За час дії перелічених тем (2002–2004) опубліковано п’ять монографій (обсягом 
43,9 друк. арк.), п’ять підручників і навчальних посібників, 78 статей, 29 тез доповідей, 
дев’ять перекладів наукових праць, захищено сім кандидатських дисертацій. 

Загалом на кафедрі тільки за період 2002–2004 навч. роки, тобто у період дії 
відповідних тем, опубліковано шість монографій, 13 підручників і навчальних 
посібників, три словники, дев’ять перекладів наукових праць, 141 стаття, 52 тези 
доповідей і матеріалів конференцій, підготовано і захищено 15 кандидатських 
дисертацій, працювало над дисертаціями 10 аспірантів. Окрім того, викладачі та 
аспіранти кафедри брали участь у чотирьох міжнародних, двох всеукраїнських та 
трьох внутрішньоуніверситетських наукових конференціях. 

Секретарями-лаборантами у 90-ті роки ХХ ст. – та на початку ХХІ ст. були (у 
різний час): І. Ю. Ковальчук (Новосядло), Т. Ю. Миськів (Лесюк), В. О. Качур, 
О. В. Яциняк (Харьковська), Н. А. Вергелес, Н. Д. Дячишин. Усі вони доклали 
чимало зусиль для розвитку кафедри, отож, значною є частка їхньої праці в 
досягнених кафедрою успіхах. 

У березні 2008 р. згідно з рішенням Вченої ради Львівського університету і 
наказом ректора (№ 1425 від 10.04.2008 р.) кафедру теорії та історії держави і 
права поділено на дві – кафедру історії держави, права та політико-правових учень 
(її очолив проф. Б. Й. Тищик) та кафедру теорії та філософії права (її очолила 
доктор юридичних наук, проф. Л. А. Луць). 

За кафедрою історії держави, права та політико-правових учень було 
закріплено викладання таких предметів: 

– історія держави і права зарубіжних країн; 
– історія держави і права України; 
– основи римського приватного права; 
– історія політичних і правових учень. 
Спецкурси: 
– актуальні проблеми історії держави і права; 
– розвиток української правової думки; 
– наступність в історії українського права; 
– правові конструкції римського права у сучасному європейському праві; 
– історія міського права в Україні; 
– становлення і розвиток митних органів України; 
– правові вчення ХХ ст.; 
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– теорія суверенітету державної влади (становлення, реалізація та 
перспективи). 

За цим наказом ректора затверджено підготовку на кафедрі студентів за 
освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр» зі спеціалізації «Історико-
правова», а також проведення наукових досліджень та підготовку аспірантів та 
докторантів за спеціальністю 12.00.01. 

Іншим наказом ректора (№ 1846 від 19.05.2008 р.) затверджено штатний склад 
науково-педагогічних працівників кафедри. Це: 

1) Тищик Борис Йосипович – завідувач кафедри, професор; 
2) Андрусяк Тарас Григорович – кандидат юридичних наук, доцент; 
3) Бойко Ігор Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент; 
4) Коваль Андрій Федорович – кандидат юридичних наук, асистент; 
5) Кольбенко Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент; 
6) Кульчицький Володимир Семенович – доктор юридичних наук, професор; 
7) Липитчук Ольга Василівна – кандидат юридичних наук, доцент; 
8) Моряк-Протопопова Христина Миколаївна – асистент; 
9) Федущак-Паславська Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, 

доцент; 
10) Ясінська Ліліана Едуардівна – кандидат юридичних наук, доцент. 
Лаборантами кафедри призначено Дячишин Наталію Дмитрівну та 

Михайлишин Ірину Василівну. 
У науковому плані у 2008–2011 рр. кафедра опрацьовувала тему «Актуальні 

проблеми історії держави і права та політико-правових учень».  
У межах тільки цієї теми викладачі кафедри підготували й опублікували три 

монографії (Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні (ХІV – перша 
половина ХІХ ст.). – Львів : ПАІС, 2008; Бойко І. Й. Органи влади і управління в 
Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.). – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2009; Бойко І. Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у 
складі Польського Королівства (1387–1569 рр.). – Львів : ЛНУ, 2010); один 
підручник (Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. 
Академічний курс. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2008); два навчальні посібники 
(Тищик Б. Й. Німеччина: історія державності і права (ІХ ст. – початок ХХІ ст.). – 
Львів : Тріада плюс, 2011; Ригіна О. М. Історія держави і права Сполучених Штатів 
Америки. Новітній час. 1914–2008. – Дрогобич : Коло, 2011. 

У цей самий період відбулися зміни у викладацькому складі кафедри. У липні 
2009 р. помер видатний історик права, доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент АПрН України, заслужений професор університету В. С. Кульчицький, 
що стало великою втратою для кафедри. На викладацьку роботу прийнято (2009) 
асистента О. М. Ригіну. Вона у жовтні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію.  

У 2010 р. захистив докторську дисертацію викладач кафедри доц. 
М. М. Кобилецький. 

За період 2008–2011 рр. захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри: 
Г. В. Довгань, Н. Ю. Панич, І. В. Ковальчук, В. О. Святоцька, О. С. Попович, 
Р. С. Шандра. У березні 2011 р. захистив докторську дисертацію доцент кафедри 
І. Й. Бойко, а також кандидатську дисертацію – аспірантка кафедри Г. П. Гуменюк. 

Силами кафедри було проведено міжнародну конференцію, присвячену 150-
річчю професора О. Бальцера (колишнього завідувача кафедри) (квітень 2009 р.); 
аспірантсько-студентську конференцію, присвячену пам’яті проф. В. С. Кульчиць-
кого (грудень 2010 р.); аспірантсько-студентську конференцію, присвячену 300-
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річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика (квітень 2010 р.); 
Міжнародну історико-правову конференцію, присвячену пам’яті професора В. С. 
Кульчицького «Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і 
сучасність» (квітень 2011 р.) (спільно з Міжнародною асоціацією істориків права, 
Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Комісією історії 
українського права при Президії НАН України). 

З 2012 р. на кафедрі почалося опрацювання нової науково-дослідної теми 
«Характерні риси розвитку державності та політико-правової думки в Україні та 
зарубіжних країнах» (2012–2014 рр., науковий керівник – проф. Б. Й. Тищик). 

Продовжувала й продовжує існувати і розвиватись вищевказана історико-
правова школа, у межах якої працюють усі десять викладачів кафедри: два 
професори, сім доцентів, один асистент (кандидат юридичних наук). Начально-
методичну роботу кафедри забезпечують лаборанти – І. В. Михайлишин, 
І. Ю. Новосядло (0,5 ст.) та Ю. В. Бринецька (0,5 ст.).  

У сфері наукових досліджень аналізуються проблеми зародження і подальшої 
еволюції українських державно-правових інститутів, вивчаються національні 
державно-правові традиції, основні причини і наслідки виникнення, розвитку і 
ліквідації окремих державно-політичних і правових інститутів, аналізуються їхні 
взаємозв’язки. На сучасному етапі розвитку історико-правової науки новим 
напрямом наукових досліджень викладачів кафедри є вивчення маловідомого в 
українській історико-правовій науці матеріалу про правове становище західно-
українських земель у складі Польського Королівства (ХІV–ХVІ ст.) (доктор 
юридичних наук І. Й. Бойко); особливостей застосування маґдебурзького права в 
Україні (ХІV–ХІХ ст.) (доктор юридичних наук М. М. Кобилецький); рецепції 
важливих інститутів римського приватного права в джерела українського права 
(ХVІІ–ХХ ст.) (кандидат юридичних наук, доцент Г. М. Федущак-Паславська); 
аналізується процес становлення, його суть та особливості важливих державно-
політичних та правових інститутів, їхнє значення у розвитку низки країн Америки 
(США, Канади) (кандидат юридичних наук, доцент О. М. Ригіна), європейських та 
азіатських країн (кандидат юридичних наук, професор Б. Й. Тищик, кандидат 
юридичних наук, доцент О. В. Липитчук, кандидат юридичних наук, доцент 
А. В. Кольбенко, кандидат юридичних наук, доцент Л. Е. Шевчук, кандидат 
юридичних наук, асистент Х. М. Моряк-Протопопова). 

З’ясовуються тенденції розвитку української правової та політичної думки на 
різних історичних етапах, чинники, які впливали на цей розвиток; вивчається 
зв’язок розвитку української правової культури з таким самим загальноєвропей-
ським процесом; досліджуються правові погляди дотепер маловідомих або 
замовчуваних в часи тоталітарного режиму українських громадсько-політичних 
діячів минулих часів (кандидат юридичних наук, доцент Т. Г. Андрусяк, кандидат 
юридичних наук, доцент А. Ф. Коваль). 

Кафедра станом на 2014 р. забезпечує, як і попередньо, викладання предметів: 
історія держави і права зарубіжних країн; історія держави і права України; римське 
приватне право; історія політичних і правових учень; історія української політико-
правової думки; низку спецкурсів. 

Кафедра продовжує готувати фахівців-правників (бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів) за спеціальністю «правознавство» на денній і заочній формах навчання. 

З предметів кафедри пишуться письмові роботи – контрольні, курсові, 
дипломні і магістерські, проводяться практичні і семінарські заняття, приймаються 
заліки й іспити, проводяться модулі. 
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При кафедрі працюють два студентські наукові гуртки – з історії держави і 
права України та історії держави та права зарубіжних країн. У них приймають 
участь студенти першого (переважно) та старших курсів. Студенти-гуртківці 
беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях; 
мають відзнаки – дипломи, грамоти, премії. 

На кафедрі й далі діє аспірантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних та правових учень з денною та заочною формами 
підготовки. Сьогодні в аспірантурі кафедри навчається 15 аспірантів. У 2012 р. один 
(В. С. Кахнич), а у 2013 р. – двоє аспірантів кафедри захистили кандидатські дисертації 
(М. М. Бедрій, Н. П. Гриб), а також асистент кафедри Х. М. Мор’як-Протопова. Вони 
(за винятком Н. П. Гриб) працюють сьогодні на факультеті на викладацькій роботі.  

За перші два роки чинності науково-дослідної кафедральної теми (2012–
2013 рр.) викладачами кафедри опубліковано: 

Монографії – 2 
Андрусяк Т. Г. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське 

законодавство (у співавторстві) (особистий внесок – 2 друк. арк.). – К. : Інститут 
законодавства Верховної Ради України, 2013. 

Ригіна О. М. Судова система США: кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст. – Дрогобич 
: Коло, 2013 (обсяг 24,25 друк. арк.). 

Підручники – 1 
Орач Є. М., Тищик Б. Й. Римське приватне право. Академічний курс : 

підручник. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2012 (обсяг 22,8 друк. арк.). 
Навчальні посібники – 6 
Тищик Б. Й., Бойко І. Й. Історія розвитку суду і прокуратури у Галичині : навч. 

посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011 (обсяг – 5,6 друк. арк.). 
Тищик Б. Й. Німеччина: історія державності права (Х – початок ХХІ ст.) : 

навч. посібник. – Львів : Тріада плюс, 2011 (обсяг – 25 друк. арк.). 
Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ–ХХІ ст.) : 

навч. посібник. – К. : Атіка, 2012 (обсяг – 21,7 друк. арк.). 
Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (ІХ – початок ХХІ ст.) : навч. 

посібник. – Львів : Світ, 2012 (обсяг – 29,7 друк. арк.). 
Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 

1918 р.) : навч. посібник. – Львів : Світ, 2013 (обсяг – 43 друк. арк.). 
Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ–ХХ ст.) : навч. посібник. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 (обсяг – 25,4 друк. арк.). 
Наукові статті – 70 
Тези доповідей і матеріалів – 81 
Сумарно протягом 1944–2013 рр. викладачі кафедри опублікували близько 50 

монографій, понад 120 підручників та навчальних посібників, понад 1100 статей, 
тез та матеріалів конференцій. На кафедрі підготовано понад 50 кандидатів наук, 
сім – докторів наук. 

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень продовжує 
співпрацю з аналогічними кафедрами юридичних академій і факультетів Києва, 
Одеси, Харкова, Івано-Франківська. Співпраця з ними виражається у взаємній уча-
сті у наукових конференціях, симпозіумах і круглих столах, публікаціях наукових 
статей і матеріалів у наукових збірниках, рецензуванні підручників і монографій, 
опонуванні дисертацій тощо. 

Отож, кафедра історії держави, права та політико-правових учень достойно 
зустрічає своє 230-річчя. 
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THE DEPARTMENT OF HISTORY OF STATE, LAW, 
POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES AND IT’S HEADS 

(By the 230th anniversary of the establishment 
and activities of the department) 

B. Tyshchyk  
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In January 1661 the Polish King Jan Kazimierz signed a diploma granting Lviv Jesuit 
College «dignity Academy and the title of the University».Two faculties – the philosophical and 
theological – were established. University in Lviv stopped activity with the loss of Poland’s 
independence (XVIII cent.); resumed it in 1784 within 4 faculties other than the previous two – 
even medical and legal. Then at the faculty of law were established 5 departments, including 
Department of history of Roman, German and Austrian law. Study at the faculty lasted 4 years. 

Department at various times headed by prof. K. Liske, prof. F. Zrodlovskyy and others. In 
the 1887 by decision of the administration and the Senate of the Universitywasestablished 
also department of Polish law. Its head was well-known at that time professor O. Baltser. He 
was, moreover, a member of the examination committee judges of Lviv judicial district, a 
member of the Senate of the University, twice elected dean of faculty,once– Rector of the 
University, was a member of several European Academies of Sciences. 

With the restoration of an independent Polish state (1918) chair was renamed the 
department of history and law Poland. Its then headed by prof. O. Baltser. In 1920 the also 
was established department of Western European law. It was led by prof. A. Halban. In 1933 
both departments were joined in the department of history of order and law. It was led by prof. 
P. Dombkovskyy– also known in Poland and abroad scholar, author of several books and 
monographs, academic and several foreign Polish Academy of Sciences, Dean of the Faculty 
twice. The department consisted of 5 lecturers. 

During the Second World War the University did not work, briefly resumed activity in 
October 1939, when the Red Army occupied Galicia. Then began the German-Soviet war. 
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With the expulsion of Nazi troops from Ukraine in August 1944 the University resumed its 
activity, which even in 1940 was named after Ivan Franko. 

Formations, among others, the department of general history of state and law (headed by 
P. Dombkovskyy) and the department of history of state and law of the USSR (it was headed 
by prof. K. Koranyy). Subject general history of law covered 86 hours lecture and 40 hours 
seminars, the department also was teach Roman law (80 and 40 hours). In late 1944, both 
departments joined into a single department of history of law. Soon (in 1950) it is connected 
also the department of theory of law. After the death of prof. Dombkovskyy (1950) consistently 
led the department known and respected scientists – professorsP. Nedbaylo, V. Kalynovych, 
V.Sokurenko. Now the department of history of state, law and political-legal doctrines (the 
name its received in 2008, after the formation of the department of theory and philosophy of 
law) is headby prof. B. Tyshchyk. The department has 10 lecturers, 3 technicians, read the 5 
basic items and some special courses. At the department operates postgraduate, processed 
actual scientific theme, organized themed scientific conferences. During 1944–2014 lecturers 
published about 50 monographs, 120 other books and materials. The department has trained 
more than 50 candidates, 7 – doctors. 

Keywords: department of history of state history of state, law, political and legal doctrines, 
its heads and teachers. 
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УТВОРЕННЯ ЗУНР ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГРОМАДЯНСТВА (1918–1919 рр.) 

О. Шандала 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Висвітлено передумови утворення ЗУНР, а також події, які супроводжували її 
утворення. Проаналізовано проблеми правового вирішення питання громадянства та 
забезпечення його реалізації. 

Ключові слова: Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Національна Рада, 
громадянство, правове регулювання 

Початок українському державотворенню в новітню добу, навіть дуже стрімкий 
початок, дали події в Австро-Угорщині та Росії, між якими точилася війна. На той 
час більшість українських земель належали Росії, а західноукраїнські землі 
(Галичина, Буковина і Закарпаття) – Австро-Угорщині. У Галичині та на інших 
землях діяли різні національно-патріотичні організації і партії, які очікували 
важливих змін та мали надію на визнання українців у правовому сенсі як окремої 
нації з власною територією і незалежним майбутнім.  

Перший крок до самостійності зробила Центральна Україна. Під час 
панування економічного і політичного хаосу, 7 листопада 1917 р., владу в Росії 
захопили більшовики на чолі з В. Леніним і Л. Троцьким, здійснивши державний 
переворот. Центральна Рада засудила дії більшовиків як узурпаторські, не визнала 
встановленої влади, а 20 листопада своїм Третім Універсалом проголосила 
утворення Української автономної держави – Української Народної Республіки, до 
складу якої входили усі дев’ять губерній України [12, с. 398–400].  

Революційний розвиток подій в Росії і Україні, перші державотворчі зусилля 
наддніпрянських українців стали проблиском надії для галичан і буковинців, 
розчарованих політикою австрійської влади. Віденське студентське братство «Січ» 
заявило, що «українська академічна молодь домагається прилучення всіх 
українських територій Австро-Угорщини до УНР» [1, с. 405]. Це було б кроком до 
об’єднання в цілісну Україну. Опісля відбулося ще багато подій, пов’язаних з 
боротьбою як проти Росії, так і проти Австро-Угорської імперії, які дали 
відповідний результат.  

На важливий крок вже у боротьбі з Радянською Росією, а не з імперією 
наважились лідери ЦР УНР. 22 січня 1918 року був виданий ІV-й Універсал, яким 
проголосили державну незалежність, суверенність Української Народної 
Республіки. 

Після цього, 9 лютого, між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та 
Болгарією, з одного боку, та Україною з іншого, був підписаний Брестський 
мирний договір [10, с. 119]. Під час обговорення у Бресті гостро постало питання 
про статус Східної Галичини та Буковини, унаслідок чого уклали таємний договір. 
Договір був таємним, тому що укладався з австрійською делегацією за спиною у 
поляків і угорців. Представники УНР – В. Голубович, М. Любинський, М. Полоз, 
М. Левитський і голова делегації О. Севрюк – домоглися для Східної Галичини і 
Буковини статусу коронного краю у складі імперії, який би мав свій сейм і 
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адміністрацію. Але не так-то просто було реалізувати ці домовленості, про таємний 
договір довідались поляки і угорці, інтересів яких він також стосувався. Угорці 
боялись, що у них можуть забрати Буковину, а поляки протестували проти поділу 
Галичини. Піднявся галас і під тиском поляків та угорців був змушений піти у 
відставку австро-угорський міністр закордонних справ граф О. Чернін. Згодом 
Австрія відмовилась від виконання цього договору, оскільки в країні назрівала 
революція. Робітничі страйки, опір селян примусовій праці, опір солдат військовій 
службі – все це руйнувало створювану роками систему правління.  

Підписання першого у світовій війні миру між державами Четверного союзу і 
Українською Народною Республікою ще більше політизувало виступи 
західноукраїнського населення, а політичні партії і сили, як бачимо, приступили до 
рішучіших дій в обороні національних і соціальних інтересів рідного народу. В той 
час головною вимогою було утворення з українських земель Австро-Угорщини 
окремого коронного краю (у складі імперії) зі своєю адміністрацією, хоча і при 
кожній нагоді наголошувалось, що галицькі і буковинські українці є частиною 
великого українського народу та готові у будь-який час з ним злучитись [8, с. 120].  

Усе більших обертів набирали голодні страйки як в українській частині 
імперії, так і по всій території, армія страждала від дезертирства, особливо солдатів 
поневолених народів. Все йшло до ще більшого бунту. В той час діяло декілька 
визначних партій, а саме: Українська соціал-демократична партія, Українська 
національно-демократична партія, Радикальна партія та інші. Згодом у Львові 
відбулась нарада провідних українських політичних діячів, у т. ч. за участю 
Л. Бачинського, Л. Цегельського, В. Панейка, С. Барана, І. Кивелюка й ін.., на якій 
обговорювалися конкретні заходи щодо створення відповідних політичних і 
військових органів, які б зайнялися підготовкою до перебрання влади з рук 
австрійського уряду, як це робили чехи, поляки та ін. 

8 жовтня Регентська рада у Варшаві проголосила незалежність Польщі, і на 
наступний день зажадала включення Галичини до її складу. 9 жовтня на засіданні 
Ради послів виступив К. Левицький, який протестував проти політики поляків та 
австрійського уряду у Східній Галичині, «котру віддано в руки поляків». Він 
наголошував, що «українська справа є міжнародною справою! Тому українці 
домагаються свободи і самоуправи на своїх землях, а здійсненням цього права є 
поділ Галичини… А коли австрійське правительство не може перевести цього 
поділу, або не хоче, то галицькі українці заявляють безумовно, що їх шлях веде не 
до Варшави, але до Києва» [6, с. 105]. 

Нарешті 16 жовтня 1918 р. імператор Карл І видав маніфест, яким погодився на 
перетворення Австро-Угорщини у федеративну державу. Таким маніфестом 
скористались союзні «коронні землі» і створили свої представницькі органи – 
«національні ради». Після проголошення маніфесту у Львові було скликано збори всіх 
українських послів австрійського парламенту, галицького та буковинського сеймів, по 
3 делегати від усіх політичних партій Галичини і Буковини, представників духовенства 
на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким, який після лютневої революції в Росії 
повернувся до Львова. На зборах було обрано Українську Національну Раду (УНР) як 
політичного представника українського народу в Австро-Угорщині. Її президентом 
став Євген Петрушевич. Національна Рада проголосила, що Галичина, Північна 
Буковина й Закарпаття, які «творять цілісну українську територію, уконстито-
вуються… як українська держава» та поставила виробити її конституцію [5].  

Це ще не було утворенням ЗУНР, тому що національні регіони Австро-
Угорщини не набули незалежності – для цього потрібно було отримати погод-
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ження монархії, а приєднання до України мало сумнівний характер, оскільки, 
фактично, приєднавшись до Гетьманської України, ЗУНР стала б частиною Росії. 
Зрештою навіть Український національний союз у Києві, який під проводом 
В. Винниченка і С. Петлюри готував повстання проти гетьмана, прислав через д-ра 
С. Барана у Львів повідомлення, щоб Галичина з Буковиною «у випадку 
державного перевороту» не висловлювались наразі за злуку з гетьманською 
Україною, бо це зміцнило б становище гетьмана, який «готується до злуки з Росією 
і уневажнення IV Універсалу» [13, с. 29].  

Після утворення Української Національної Ради на засіданні 18 жовтня було 
прийнято її Статут. До складу Ради входили представники всіх верств населення, 
зокрема 33 українські посли до Австрійського парламенту, 34 депутати до 
Галицького та 16 – до Буковинського крайових сеймів і по 3 представники від 
Національно-демократичної, Християнсько-суспільної і соціал-демократичної 
партій та студентської молоді, у тому числі такі відомі політичні, культурні та 
церковні діячі, як митрополит Андрей Шептицький, єпископ Григорій Хомишин, 
віце-президент австрійського парламенту Юліан Романчук, професор Станіслав 
Дністрянський та ін. На засідання не прибули представники Закарпаття, але група 
місцевих політиків надіслала до Львова письмове повідомлення про те, що 
Закарпаття солідаризується з Галичиною [2, с. 31–32]. 

Ще одним історично важливим документом була одноголосно прийнята 
Постанова про утворення на українських землях Галичини і Буковини Української 
держави. Ось її зміст: 

«Стоячи на становищі самоозначення народів, Українська Національна Рада, 
як Конституанта, постановляє: 

1. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, а зокрема Східна 
Галичина з граничною лінією Сяну із влученням Лемківщини, північно-західна 
Буковина з містами Чернівці, Сторожинець і Серет та українська полоса північно-
східної Угорщини – творять одноцільну українську територію.  

2. Ся українська національна територія уконституoвується як Українська 
держава. Постановляється поробити приготовчі заходи, щоби се рішення перевести 
у життя.  

3. Взивається всі національні меншості на сій українській области – причім 
Жидів признається за окрему національність – щоб уконституовалися і негайно 
вислали своїх представників до Української Національної Ради в кількості, 
відповідаючій їх числу населення.  

4. Українська Національна Рада виготовить конституцію для утвореної сим 
способом держави на основах загального, рівного, тайного і безпосереднього прав 
голосування з пропорціональним заступництвом (представництво – Т.Б.) з правом 
національно-культурної автономії та з правом виступcтва (виходу – Т.Б.) при 
правительстві для національних меншостей. 

5. Українська Національна Рада жадає, щоб зорганізована оце в державy 
українська територія мала безумовно своїх заcтупників на мировій конференції. 

6. Теперішному австро-угорському міністрови заграничних справ граф. 
Буріанові відмовляється права виступати від імені сeї української території» [4].  

Ці важливі акти УН Ради заклали основи для побудови навіть вже нашої 
незалежної України і стали прикладом для наслідування. 

Згодом були утворені виконавчі органи влади – делегатури, або комісії. Таких 
налічувалось три: загальна виконавча під керівництвом Євгена Петрушевича, для 
Галичини й Закарпаття на чолі з Костем Левицьким, та для Буковини на чолі з 
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Омеляном Поповичем. Обрали також Президію УН Ради, яка керувала засіданнями 
Ради і представляла її у період між сесіями [11, с. 18–19].  

Прийнявши ці важливі акти, керманичі вирушили до Відня просити про 
незалежність. Очевидно, це було зумовлено культурою і вихованням під австрій-
ським ярмом діячів того часу, оскільки інші народи не мали страху визнати себе 
незалежними без згоди монархії. Але поїздка виявилась безуспішною, і фактично 
Українську державу проголошено, але у складі Австро-Угорщини. 

Вирішальною для України є ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли все-таки УН 
Рада взяла владу у свої руки. Було видано відозву «Український народе» [3], де 
говорилося про утворення незалежної Української держави, у якій «віднині народ 
є… господарем своєї землі». Ці слова були не кінцем боротьби, а лише початком, 
оскільки поляки просто так не йшли на мир, а продовжували опір, незважаючи на 
кроки УН Ради назустріч миру. 

На засіданні УН Ради 9 листопада відбулася дуже важлива подія – визначено 
назву Української держави: Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). Тоді до 
неї входили: Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття, тобто ті землі, які 
населяли українці, загалом населення становило 6,4 млн (71% українців, 14% поляків, 
13% євреїв, 2% інших національностей), а територія мала площу в 75100 км² [7, с. 95].  

На цьому ж засіданні було сформовано уряд, який назвали Державний 
Секретаріат, а міністерства – державними секретарствами на чолі з державними 
секретарями, таких міністерств налічувалось – 14. Головою уряду призначили 
Костя Левицького. Згодом сформували й органи місцевого самоврядування, якими 
були у повітах – повітові національні ради, а у громадах і містах – громадські і 
міські ради. Щодо судової системи, то вона була перейнята від Австро-Угорщини.  

Навіть війна з Польщею і складні відносини з Антантою не перешкодили 
зорганізувати державно-політичне життя країни та створити її правову основу. 
Законодавчі зусилля парламенту дали нам змогу сьогодні оцінити такі основні 
конституційні законодавчі акти, як: 

– «Тимчасовий основний закон» від 13 листопада 1918 р. – складався з 5 
артикулів (статей), які визначали назву держави, її територію, суверенітет, 
представницькі органи влади, герб і прапор; 

– Закон «Про Виділ Української Ради» від 4 січня 1919 р. – ним утворено 
колегіальний орган влади у державі з 9 осіб на чолі з президентом УН Ради; 

– Закон «Про державну мову» від 15 лютого 1919 р. проголошував нею 
українську, а іншим гарантувалася державна підтримка та захист; 

– Закон «Про право горожанства на Західній Области Української Народної 
Республіки» від 8 квітня 1919 р. визнавав громадянами всіх осіб за їхнім бажанням 
і власноручною заявою, поданою до 20 травня того ж року. 

Важливим питанням у кожній державі є громадянство. Оскільки громадянство 
є правовим зв’язком між державою і її громадянином, тільки такий зв’язок 
породжує обов’язки і може забезпечити права особи. В ЗУНР це питання було 
вирішене з прийняттям 8 квітня 1919 р. Закону «Про право горожанства на 
Західній области Української Народної Республіки» [3, с. 69–70].  

До цього закону видавалось розпорядження Державного Секретаріату 
внутрішніх справ від 10 квітня 1919 р., яке деталізувало закон, а також ставило 
особливі вимоги до державних службовців. Важливо звернути увагу на назву закону, 
який вказує на зміну назви держави ЗУНР на ЗОУНР. Після об’єднання назву 
Західно-Українська Народна Республіка замінено на Західна Область Української 
Народної Республіки (ЗО УНР). Проте це «мало лише декларативне значення, бо 
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остаточну ратифікацію актів з’єднання обох республік, згідно з постановою 
Української Національної Ради від 3 січня 1919 р. в Станіславові мали провести 
лише Українські Національні Збори, скликані з території цілої України» [9, с. 87]. 
Але можна побачити практичне застосування в офіційних документах видозміненої 
назви, яка відповідала тогочасному стану речей, а саме злуці УНР та ЗУНР. 
Зазначимо, що це мало підтвердження в параграфі 2, де вказано, що громадяни 
Наддніпрянської України – УНР – є повноправними громадянами в ЗОУНР. 

Закон «Про право горожанства на Західній Области Української Народної 
Республіки» мав просту структуру і складався з 9 параграфів (статей), але, на 
відміну від закону УНР, вони були викладені декількома реченнями. Що ж до 
вищеназваного розпорядження, то воно складалось з 5 параграфів (статей). Закон 
та розпорядження до нього було опубліковане у «Вістнику державних законів та 
розпорядків Західної Області Української Народної Республіки». Закон підписали 
за виділ Української Національної Ради А. Горбачевський та Є. Петрушевич, а 
розпорядження - державний секретар внутрішніх справ І. Макух. 

Згідно з цим законом, кожна особа, яка на день його оголошення мала «право 
приналежності до однієї з громад краю», вважалася громадянином УНР. Тобто, як 
бачимо, окремого громадянства для народу ЗУНР (чи ЗОУНР) не встановлювалося.  

Щодо осіб, які були чужинцями і не мали «права своїни», однак постійно 
проживали в одній з громад ЗУНР не менше 5 років, вони могли набути 
громадянство ЗУНР за умови отримання відповідної постанови. Важливим також є 
те, що особи за своїм бажанням могли подати заяву до політичної (державної) 
влади першої інстанції, яка могла надати їм громадянство за умови прийняття їх до 
однієї з громад і складення заяви вірності УНР (об’єднана). 

У законі також було піднято питання подвійного громадянства: «особи, яких інша 
держава признала своїми громадянами, а вони досі мають «право своїни» в одній з 
громад ЗОУНР і дальше мешкають на тій області, не можуть через прийняте громадян-
ство ухилятися від громадських обов’язків в ЗУНР». Тобто подвійне громадянство не 
визнавалось, а ця норма є фактично відображена у сучасному законодавстві: «ст. 2 п. 1 
…Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або 
держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином 
України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з 
Україною він визнається лише громадянином України…» 

Рішення щодо надання громадянства приймав уповноважений орган ЗОУНР, 
яким на той час був Державний Секретаріат. У разі виникнення питань це рішення 
можна було оскаржити у Виділі УН Ради. Про вирішення цього питання в 
судовому порядку закон нічого не говорить. 

Закон «Про право горожанства на Західній Области Української Народної 
Республіки» був достатньо вміло сформований, як для правового акта того часу. 
Але вважати його ідеальним взірцем не можна, він потребує додаткового 
опрацювання для уточнення й оптимізації змісту його параграфів. 

Існування Західно-Української Народної Республіки супроводжувалось 
багатьма подіями, як трагічними, так і позитивними. Довгий тернистий шлях до 
проголошення незалежності був усіяний жертвами молодих, відважних борців за 
незалежність України, які закарбовані в людській пам’яті героями. Занадто боязкі 
кроки політичних діячів перешкодили у ті часи українцям утвердити свою 
державність. Але ми пам’ятаємо ЗУНР, яка дала багато прикладів національної 
солідарності та розуміння державних інтересів. Навіть не за якість їхньої діяльності, 
а за саму діяльність, яка привела до незалежності, ми можемо бути вдячні.  
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FORMATION OF THE THE WESTERN-UKRAINIAN 
NATIONAL REPUBLIC AND THE LEGISLATIVE ADJUSTMENT 

OF THE CITIZENSHIP (1918-1919RR.) 
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This article highlights the background of formation of the Western-Ukrainian National 
Republic and the events that accompanied its creation. The problems of legal resolution of the 
issue of citizenship and ensure its implementation. 

The theme is not much studied in historical and legal literature and it was interesting to do 
a review of the issue of citizenship in the Western-Ukrainian National Republic. 

At first it was highlighted important issues such as social and political preconditions of 
construction of Western-Ukrainian National Republic, the process of proclamation, the 
formation of state machinery, including representative body - the National Council, 
government, local authority, courts, creation of the legal basis of the State: the adoption of 
interim Constitution, important laws, etc. 

Legislative process of Western-Ukrainian National Republic laid upon the Ukrainian 
National Council, which issued statutes, proclamations and laws. In the conditions of Polish 
aggression legislative activities of Council was inhibited by military actions and crossings of 
government agencies. 
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Citizenship law and the legal status of foreigners from April 8, 1919 acknowledged all 
persons as the citizens at their request and handwritten statement submitted by 20 May of the 
same year. Otherwise, they were considered outsiders. The same law regulated public service 
in Western-Ukrainian National Republic. This law significantly differed from a similar law in the 
Ukrainian National Republic, issued by the Central Rada. 

It was assumed to conduct a full codification of Ukrainian law in Western-Ukrainian 
National Republic. But it was not enough time or specialists to do this, and not contributing to 
this was Conditions. So codes of Austria-Hungary was continued to be operated in the state of 
the criminal, civil and procedural law. For fairness, we note that the Polish authorities 
managed to codification actions only in 1933 p., by the time using the same imperial law. 

Keywords: Western-Ukrainian National Republic, Ukrainian National Council, citizenship, 
legal regulation 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТУ 
ДРУГОЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1939 рр.) 

Р. Шандра 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Досліджено конституційні акти Другої Польської Республіки 1918, 1921 та 1935 рр. 
З’ясовано правовий статус парламенту Польщі у 1918–1939 рр., компетенцію його окремих 
палат. Проаналізовано повноваження парламенту щодо формування виконавчої та судової 
гілок влади.  

Ключові слова: Друга Польська Республіка, конституція, парламент, Сейм, Сенат, 
президент, уряд. 

Процес формування польського парламентаризму був складним та тривалим. 
Важливим етапом у ньому був період так званої Другої Польської Республіки 
(1918–1939 рр.), яка спочатку сформувалась як держава з парламентською формою 
правління, однак поступово перетворилась на президентсько-парламентську рес-
публіку. Дослідження історичного правового досвіду польських державних діячів 
цього періоду має важливу практичну цінність, адже основними завданнями 
конституційного процесу було відновлення стабільності у державі за допомогою 
зміни конституції, а також подолання політичної кризи, зміцнення авторитету 
державної влади тощо. Сьогодні ці завдання є актуальними й для України. 

Дослідження конституційних процесів і парламентаризму у Другій Польській 
Республіці раніше здійснювали такі вчені, як Б. Тищик, Ю. Бардах, Б. Лесьнодор-
ский, М. Пєтрак, М. Каллас, М. Ґапський та ін. 

Відновлення польської держави пов’язано з іменем Юзефа Пілсудського. 
Декретом Регентської ради від 11 листопада 1918 р. Ю. Пілсудському передано 
вищу військову владу та звання Головного коменданта. Ще через кілька днів, 14 
листопада, Регентська рада опублікувала повідомлення про свій саморозпуск і 
надання Ю. Пілсудському усієї повноти державної влади, зокрема право видавати 
закони, створювати уряд, скликати парламент [5, c.181]. 

Маючи на меті об’єднати навколо себе усі політичні сили, Ю. Пілсудський 
вирішив організувати керівні органи влади відновленої польської держави на 
демократичних засадах. Він одразу розпочав підготовку до організації виборів – 22 
листопада 1918 р. видав декрет про найвищу представницьку владу Польської 
Республіки (Установчий Сейм), а декретом від 28 листопада 1918 р. затвердив 
виборчу ординацію до польського Установчого Сейму [7, с. 472]. 

Виборча ординація закріплювала принципи загального, рівного, безпосеред-
нього виборчого права та таємне голосування. Вибори мали відбуватися на засадах 
пропорційної виборчої системи. Усі громадяни Польщі, які досягли 21 року 
отримували як пасивне, так і активне виборче право. Виборчого права не мали лише 
ті особи, які законним рішенням суду були позбавлені громадянських прав. Не мали 
активного виборчого права військовослужбовці, а чиновники не мали права висувати 
свою кандидатуру на тих округах, на які поширювались їхні службові повноваження 
[6, с. 137]. Уперше в польському виборчому праві жінки мали рівне виборче право з 
чоловіками [8, с. 158].  
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Перше засідання новообраного польського парламенту відбулося 10 лютого 
1919 р. Одним із ключових питань порядку денного Сейму було прийняття нової 
конституції Польської Республіки і з цією метою 14 лютого 1919 р. створено 
Конституційну комісію. Оскільки робота над таким проектом вимагала часу, було 
вирішено прийняти тимчасовий конституційний акт [9, с. 389]. 

Таким конституційним актом стала ухвала Установчого Сейму від 20 лютого 
1919 р. (так звана Мала Конституція). Згідно з ухвалою, Ю. Пілсудському на 
період роботи парламенту над проектом Конституції надано повноваження глави 
держави (Naczelnika Państwa). 

Перший конституційний акт визначав лише загальні принципи організації 
вищої державної влади. Парламент було визнано суверенною і законодавчою 
владою в Польській Державі. Закони підписував та оголошував голова Сейму 
(маршалок) з обов’язковою контрасигнацією (тобто скріпленням підписами) голо-
вою уряду (Головою Ради Міністрів) і відповідним галузевим міністром. Сейм 
також брав участь у формуванні уряду, погоджуючи його склад із главою держави 
[10]. Установчий Сейм був однопалатним. Термін його діяльності не був окрес-
лений, і він діяв від лютого 1919 р. до кінця листопада 1922 р. Протягом цього 
періоду депутати Сейму провели 342 пленарні засідання та прийняли 342 закони 
[6, с. 145]. 

Найважливішим результатом роботи першого парламенту Другої Польської 
Республіки було прийняття 17 березня 1921 р. нової Конституції. 

Згідно з Конституцією 1921 р. єдиним законодавчим органом влади було 
визнано парламент, який складався із Сейму та Сенату (ст. 2) [11]. До складу 
Сейму входило 444 депутати, а Сенату – 111 сенаторів. Суміщати посади депутата 
та сенатора заборонялось [7, с. 483]. 

Право законодавчої ініціативи належало уряду та Сейму (ст. 10). Закони 
приймали простою більшістю за умови присутності 1/3 від загальної кількості 
депутатів. Після цього закони скеровували до Сенату, який міг протягом 30 днів 
після одержання проекту подати до нього зауваження. Якщо зауважень не було, то 
глава держави – Президент, повинен був підписати закон та забезпечити його 
оприлюднення (ст. 32, 35). 

Конституція визначала термін чинності повноважень та загальні засади 
виборів до Сейму та Сенату. Згідно із ст. 11 та 36 Конституції, депутатів та 
сенаторів обирали на п’ять років, термін повноважень обчислювали з дня відкриття 
першого засідання Сейму. Вибори проводили на принципах загального, 
безпосереднього й рівного виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборче право отримував кожен громадянин Польщі незалежно від статі, 
котрий на день оголошення виборів досягнув 21 року (30 років для виборів до 
Сенату), мав повну цивільну дієздатність і проживав у виборчому окрузі 
принаймні з попереднього дня до дня оголошення виборів у спеціальному 
друкованому органі парламенту – Законодавчому Віснику (Dziennik Ustaw). 
Голосувати можна було лише особисто. Права голосу позбавляли осіб, які 
перебували на військовій службі (ст. 12, 36). Право бути обраним до Сейму мав 
кожен громадянин, який досягнув 25 років, а до Сенату – 40 років (ст. 13, 36). 
Державні службовці, котрі займали посади в адміністративних, податкових, судо-
вих органах, не мали права висувати свою кандидатуру в підвідомчих їм округах. 
Однак це не стосувалось працівників центральних органів влади (ст. 15). 

Депутат, якого призначали на оплатну державну посаду, втрачав свій мандат, 
однак це правило не стосувалося посади міністрів, заступників міністрів і 
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професорів вищих навчальних закладів (ст. 17) [11]. Вважаємо, що такий досвід міг 
би бути використаний у проекті змін до чинної Конституції України. Згідно зі 
ст. 78 Конституції, народні депутати України не можуть мати іншого пред-
ставницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, 
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладаць-
кої, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку 
[8]. Однак стосовно посади міністра (яка є політичною, як і посада народного 
депутата) варто зробити виняток. Оплату праці такому суміснику треба передба-
чити лише за однією з посад, на його вибір. 

Депутати та сенатори не могли бути притягнуті до відповідальності за дії, 
пов’язані з їхньою професійною діяльністю. За порушення прав третіх осіб їх 
можна було притягнути до відповідальності лише за згоди відповідної палати. 
Кримінальне, адміністративне та дисциплінарне провадження могли бути пору-
шені, однак на вимогу палати зупинялись до припинення чинності мандату. Парла-
ментаря можна було затримати на місці злочину, проте для винесення рішення про 
арешт та продовження кримінального провадження суд зобов’язаний був зверну-
тись до Маршалка для отримання на це дозволу палати, до якої належав парла-
ментар. Маршалок мав право вимагати його негайного звільнення (ст. 21, 37) [11]. 

Така норма Конституції, як вважаємо, була запозичена з австрійської 
Конституції 1867 р. (Конституційний закон про зміну закону від 26 лютого 1861 р. 
про імперське представництво від 21 грудня 1867 р., § 16), згідно з якою жодного 
депутата не можна було під час роботи парламенту притягати до суду й 
арештовувати без дозволу палати, до якої він належав, за винятком затримання 
його безпосередньо на місці злочину. А якщо депутата затримали на місці злочину, 
то про це потрібно було негайно повідомити президента (тобто голову) відповідної 
палати. У разі необхідності палата мала право вимагати зняття арешту та 
призупинення слідства на період сесії парламенту.  

Погоджуємось із дослідницею австрійських конституцій Н. Гриб, яка стверджує, 
що таке обмеження депутатської недоторканості є досконалішим, ніж аналогічне 
положення чинної Конституції України, згідно з ч. 3 ст. 80 якої народні депутати не 
можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відпові-
дальності, затримані чи заарештовані (навіть якщо їх спіймали на місці злочину). Ця 
норма дає можливість уникнути правосуддя до того, як згода на відкриття 
кримінального провадження та затримання буде надана парламентом [9, c. 14]. 

Конституція 1921 р. закріплювала у Польській Республіці парламентську 
форму правління. Парламент був наділений повноваженнями обирати Президента 
терміном на сім років. З цією метою Президент в останній квартал сьомого року 
своїх повноважень зобов’язаний був скликати Національні збори (до яких входили 
Сейм і Сенат), які кваліфікованою більшістю голосів обирали Президента. Якщо б 
скликання не відбулося, то за 30 днів до закінчення сьомого року повноважень 
Президента Національні збори міг скликати маршалок. Якщо ж Президент не 
зможе виконувати своїх повноважень через будь-які причини (смерть, відставку 
тощо) – його повноваження покладались на Маршалка Сейму (ст. 39, 40).  

Якщо б Президент не зміг виконувати свої повноваження протягом трьох місяців, 
маршалок зобов’язувався скликати Сейм з метою винесення ухвали щодо визнання 
посади Президента вільною. Таку ухвалу мали б приймати 3/5 голосів за умови 
присутності принаймні половини депутатів від конституційного складу (ст. 42). Після 
прийняття цієї ухвали маршалок повинен був негайно скликати Національні збори для 
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виборів нового Президента (ст. 41) [11]. Така норма Конституції забезпечувала 
швидкий і легітимний спосіб відновлення виконавчої влади у державі. 

Сейм та Сенат спільно формували вищий орган судової влади конституційної 
юрисдикції – Державний Трибунал. Депутати і сенатори обирали членів цього суду 
на період виконання повноважень парламенту. Вибори суддів відбувалися одразу 
після того, як було сформовано новий склад парламенту (ст. 64) [11]. 

У 1925-1926 рр. Польща опинились у складному становищі: економічна криза, 
інфляція, високий рівень безробіття викликали невдоволення більшості населення 
держави. Поряд з економічними проблемами виникло багато політичних проблем: 
політичні сили у парламенті перебували у стані конфронтації та не могли 
досягнути згоди, уряди часто змінювались, а суспільних проблем практично не 
вирішували. Парламентська форма правління викликала розчарування та все 
більше невдоволення. Ситуація загострилась, у Варшаві розпочалися бої і, як 
наслідок, Президент Станіслав Войцеховський та Голова Ради Міністрів Вінцент 
Вітос, щоб уникнути громадянської війни, склали свої повноваження.  

За результатами голосування у парламенті 1 червня 1926 р. Президентом 
Польщі було обрано Ігнація Мосціцького. Новим Головою Ради Міністрів 
призначено професора Львівської політехніки Казимира Бартеля. Під його го-
ловуванням уряд розробив та подав на розгляд парламенту проект закону із 
змінами та доповненнями до Конституції, який парламент прийняв 2 серпня 
1926 р. [5, c. 214–215]  

Законом 1926 р. повноваження парламенту були значно обмежені. Президент 
отримав право в період між сесіями парламенту видавати розпорядження, які мали 
силу закону, що об’єднало в його руках і виконавчу, і законодавчу владу. Обмежено 
було також право Сейму притягувати до відповідальності уряд. Якщо раніше Сейм на 
одному й тому ж самому засіданні міг оголосити недовіру Раді Міністрів та прийняти 
рішення про її відставку (ст. 58), то внаслідок внесених змін голосування за відставку 
уряду відбувалося на наступному засіданні після оголошення недовіри. Це створювало 
можливість для впливу урядовців на депутатів Сейму у перерві між оголошенням 
недовіри та голосуванням за відставку [3, с. 160–161].  

Загалом, прийняття вказаних змін до Конституції у 1926 р. стало лише першим 
кроком до обмеження повноважень парламенту. Наступним кроком було схвалення 
у 1934 р. парламентом нової Конституції (з порушенням конституційної законо-
давчої процедури і регламенту) та її підписання 23 квітня 1935 р. Президентом 
Польщі І. Мосціцьким. Ця Конституція ще більше розширила повноваження 
виконавчої влади та обмежила можливість участі громадян у державотворчих 
процесах. У зв’язку з цим в науковій літературі її характеризують як неде-
мократичну [6, с. 173, 175; 2, c. 28]. 

Збільшення обсягу влади Президента Польської Республіки спостерігаємо вже 
у статтях 2 та 3 Конституції 1935 р. Згідно з п. 4 ст. 2, в особі Президента 
поєднується «цілісна та неподільна» державна влада («jednolita i niepodzielna 
władza państwowa»). Сейм та Сенат, поряд з урядом, збройними силами, судом та 
державним контролем, було визнано органами держави під керівництвом Пре-
зидента (п. 1 ст. 3). Глава держави мав право скликати та розпускати Сейм та 
Сенат, ініціювати відкриття, відтермінування та закриття сесії парламенту. Він 
самостійно укладав міжнародні договори та ратифікував їх за згодою парламенту, 
вираженою у формі закону (ст. 12, п. 2 ст. 13, ст. 52) [12]. 

За Конституцією 1935 р. парламент Другої Польської Республіки зберіг свою 
двопалатну структуру та складався із Сейму та Сенату. Конституційний склад 
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парламенту було значно скорочено – кількість депутатів Сейму зменшено з 444 до 
208, а сенаторів – з 111 до 96 [6, с. 176]. 

Право законодавчої ініціативи, як і в попередній Конституції, належало уряду 
та Сейму (ст. 50), однак парламент вже не був єдиним законодавчим органом у 
державі. Ст. 49 Конституції 1935 р. визнала законодавчими актами як закони, що 
приймав парламент, так і декрети Президента. 

Президент міг бути уповноважений видавати декрети законом у певний 
період та в обсязі, що в ньому визначалися. Видавати декрети він міг також у 
період, коли парламент розпущено та якщо була нагальна державна потреба. 
Однак його законодавчі акти не могли стосуватися зміни Конституції, ординації 
(процесуального закону) про вибори до Сейму та Сенату, бюджету, встановлення 
податків та надання монопольних прав, монетарної системи, одержання 
державних позик, продажу чи обтяження нерухомого державного майна вартістю 
більш ніж 100000 злотих. У будь-який час могли бути видані декрети, що 
стосувались організації уряду та виконання повноважень верховного головно-
командувача (ст. 55) [11]. 

Що стосується законів, то спочатку законопроект приймали простою 
більшістю депутатів Сейму та за умови присутності на засіданні принаймні 1/3 від 
конституційного складу палати (ст. 37). Після цього проект скеровували на розгляд 
Сенату, який ухвалою міг його скасувати або ж внести до нього зміни. Сейм міг 
скасувати таку ухвалу 3/5 голосів від конституційного складу. Якщо він цього не 
робив, то ухвала набирала чинності (ст. 53). 

Законопроект, схвалений обома палатами парламенту, надсилали на підпис 
Президенту, який забезпечував його оприлюднення. Якщо законопроект, на думку 
Президента, треба було доопрацювати, то він мав право протягом 30 днів 
повернути його Сеймові. У такому разі проект можна було розглянути і повторно 
прийняти не швидше, ніж на наступній черговій сесії. Парламент міг врахувати 
зауваження Президента або прийняти закон у попередній редакції, проголосувавши 
за нього конституційною більшістю. У такому разі Президент був зобов’язаний 
підписати закон та забезпечити його оприлюднення (ст. 54) [12]. 

Конституція 1935 р. суттєво змінила процедуру формування парламенту. 
Депутатів Сейму обирали строком на п’ять років, починаючи від дня його 
скликання. Вибори відбувались на принципах загального, рівного та безпо-
середнього виборчого права шляхом таємного голосування. Не мали права брати 
участь в голосуванні військові, що належали до мобілізованих частин війська 
(ст. 32). Право обирати мав кожен громадянин, який на час проведення виборів 
досягнув 24 років та був наділений повною цивільною та громадянською 
дієздатністю (п. 1 ст. 33) [11]. Тобто Конституція підвищила вік, з якого особа 
отримувала активне виборче право. 

Також Конституція підвищила вік, з якого громадянин отримував право бути 
обраним до Сейму. Згідно з п. 2 ст. 33, право бути обраним мав кожен громадянин, 
який мав право обирати, за умови, що він досягнув на час виборів 30 років [12]. 
Виборча ординація, прийнята в липні 1935 р., ще більше обмежила виборчі права 
громадян. Зокрема, вона позбавила політичні партії права висувати кандидатів в 
депутати. Це право отримали спеціальні окружні збори, керівників яких призначав 
міністр внутрішніх справ [6, с. 176]. Як наслідок, вони юридично залежали від 
уряду, що створювало можливості для застосування адміністративного ресурсу. 

Ще більше було обмежено виборче право громадян до Сенату. Якщо, згідно з 
Конституцією 1921 р., Сенат повністю формували шляхом проведення виборів 
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(ст. 36) [11], то Конституція 1935 р. надала право Президенту призначати 1/3 
частину сенаторів (тобто 23 з 96). Решту мав обирати народ [12]. 

Однак у цьому разі в Конституції не йшлося про загальне, рівне та 
безпосереднє виборче право. Тому виборча ординація обмежила коло виборців до 
Сенату. Сенаторів обирали громадяни, нагороджені найвищими орденами і 
державними нагородами, які мали вищу освіту або виконували виборчі функції в 
самоврядних інституціях і деяких громадських органах. Вибори були дво-
ступеневими: спочатку виборці обирали делегатів до обласних виборчих колегій, а 
тоді делегати обирали сенаторів із кандидатур, запропонованих спеціальними 
урядовими комісіями [3, с. 176]. Як наслідок, більшість громадян республіки були 
усунуті від процесу формування Сенату. 

Змінено було також положення, що стосувались депутатської недоторканості. 
Згідно з Конституцією 1935 р., депутати та сенатори користувались лише таким 
обсягом недоторканості, який був необхідний для їхньої роботи в парламенті. За 
зміст промов, висновки чи інтерпретацію фактів, а також за непристойну поведінку 
під час засідань парламентарі несли відповідальність лише перед палатою, до якої 
вони належали. Однак за виступ, що суперечить обов’язку вірності державі, або 
такі, що містять ознаки переслідуваного урядом злочину – ухвалою відповідної 
палати або за дорученням маршалка чи міністра юстиції парламентар міг бути 
відданий під суд Державного Трибуналу та його рішенням позбавлений мандата. 

За порушення прав третіх осіб під час засідання палати парламенту 
парламентар міг бути притягнутий до судової відповідальності лише за згодою 
відповідної палати (ст. 41) [12]. 

Ст. 42 Конституції 1935 р. передбачала, що за дії, не пов’язані з участю в 
роботі парламенту, парламентар несе відповідальність нарівні з іншими гро-
мадянами. Однак кримінальне, адміністративне чи дисциплінарне провадження, 
відкрите до чи після отримання мандата на вимогу відповідної палати, має бути 
зупиненим. Провадження підлягало відновленню лише після втрати чинності 
мандата. На час зупинення провадження також зупинялися терміни давності 
притягнення до відповідальності. Якщо парламентар був затриманий без рішення 
суду, то для його звільнення було достатньо доручення маршалка [12]. 

Отож, обсяг депутатського імунітету залишився практично без змін, однак у 
Конституції закріплено конституційно-правовий порядок припинення депутатсько-
го чи сенаторського мандату за ініціативою уряду. 

На відміну від Конституції 1921 р., згідно з якою Президента обирав 
парламент (ст. 39, 40) [7], Конституція 1935 р. передбачала значно складнішу 
процедуру виборів. Відповідно до ст. 16 Конституції, право висунути кандидата в 
Президенти Польської Республіки мали Збори Виборців (Zgromadzenie Elektorów), 
які скликав діючий Президент за п’ятнадцять днів до завершення сьомого року 
його каденції. Якщо б Президент до завершення каденції помер, подав у відставку 
або його посада була визнана парламентом вільною, то Збори виборців міг 
скликати Маршалок Сенату (ст. 21, 22). До складу Зборів виборців входили 
Маршалок Сенату (як голова Зборів), Маршалок Сейму (як заступник голови 
Зборів), Голова Ради Міністрів, перший голова Верховного Суду, Генеральний 
інспектор Збройних Сил, 75 виборців, обраних парламентом з найдостойніших 
громадян (2/3 виборців обирав сейм, 1/3 – Сенат). Мандати виборців втрачали 
чинність з дня вступу на пост новообраного Президента (ст. 17) [12]. 

Отже, унаслідок конституційної реформи 1935 р. Друга Польська Республіка 
перетворилась із парламентської в президентсько-парламентську республіку. 
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Президент отримував можливість впливати через Збори Виборців на вибори 
нового глави держави. 

Окрім цього, якщо чинного Президента не влаштовувала кандидатура, яку 
висунули Збори Виборців, він мав право протягом семи днів з дня виборів 
висунути свого кандидата або самовисунутись. У такому разі проводили загальні 
вибори, на яких громадяни обирали Президента з-поміж обох висунутих канди-
датів. Якщо ж чинний глава держави не висував свого кандидата, то через сім днів 
після рішення Зборів Виборців висунутого ними кандидата визнавали обраним на 
пост Президента Республіки (ст. 16) [12]. 

Парламент мав право визнати посаду Президента вільною, якщо той не міг 
протягом тривалого часу виконувати свої повноваження. Для цього Маршалок 
Сейму повинен був скликати спільне засідання палат парламенту (połączone Izby 
Ustawodawcze), на якому парламент мусив прийняти відповідну ухвалу 3/5 від 
конституційного складу (ст. 22) [12]. 

Право контролю за діяльністю уряду покладали на Сейм. З цією метою Сейму 
надавали право: вимагати відставки уряду або конкретного міністра (тобто 
притягнення його до парламентської відповідальності); притягувати спільно із 
Сенатом до конституційної відповідальності Голову Ради Міністрів та міністрів; 
вимагати в уряду звіту; щорічно погоджувати закриття державних рахунків і зат-
верджувати річний звіт уряду; брати участь у контролі за державним боргом (ст. 31). 

Порядок притягнення уряду до парламентської відповідальності визначала 
ст. 29 Конституції 1935 р. Подання про відставку окремого міністра або усієї Ради 
Міністрів можна було оголосити лише на черговій сесії сейму, а голосування по 
ньому могло відбутись лише на наступному засіданні. Рішення приймалось 
простою більшістю голосів. Президент протягом трьох днів після його прийняття 
міг відкликати уряд чи відповідного міністра або ж розпустити парламент. Якщо 
він цього не робив, то подання скеровували на розгляд у Сенат, який міг його 
підтримати чи відхилити. Якщо Сенат голосував за подання Сейму, то президент 
був зобов’язаний його виконати, відправивши уряд чи міністра у відставку. У разі 
ж незгоди з рішенням парламенту він мав право його розпустити достроково [12]. 

Це положення суттєво обмежило повноваження парламенту порівняно з 
Конституцією 1921 р., згідно із ст. 58 якої для відставки як окремого міністра, так й 
усього уряду достатньо було рішення лише однієї палати – Сейму [7]. 

Як бачимо, спроба відставки уряду з боку парламенту могла завершитись 
розпуском самого парламенту. Це питання залежало виключно від політичної волі 
Президента. Подібне положення міститься в ч. 3 ст. 117 Конституції Російської 
Федерації 1993 р., яка за формою правління є президентсько-парламентською 
республікою, у якій президент має широкі повноваження для впливу на уряд та 
парламент [12]. Із цього можемо зробити висновок, що Польща поступово рухалась 
до зміцнення президентської влади і, можливо, могла б перетворитись у 
президентську республіку. 

Конституція 1935 р. обмежувала також право парламенту формувати 
Державний Трибунал. Якщо раніше суддів цього суду конституційної юрисдикції 
обирали Сейм та Сенат, то, згідно зі ст. 71 нової Конституції, це повноваження 
було передано Президенту. Глава держави призначав суддів Державного Трибу-
налу терміном на три роки із суддів судів загальної юрисдикції, запропонованих 
Сеймом та Сенатом [11]. 

Зауважимо, що Конституція 1921 р. визначила Польщу як парламентську 
монархію та створила важливі передумови для розвитку парламентаризму. Ця 
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Конституція містила важливі положення, які закріплювали розподіл влад. Сьогодні 
вони можуть бути корисними для реформування чинної Конституції України. З 
огляду на це цікавими є положення щодо права суміщення посади депутата та 
міністра, обмеження депутатської недоторканості, повноважень парламенту тоді, 
коли президент не може виконувати своїх повноважень, та ін. 

Із 1926 р. відбулася конституційна реформа, яка розширила президентські 
повноваження та зміцнила виконавчу владу. Ще ширші повноваження Президент 
та уряд отримали після прийняття Конституції 1935 р. Як припускаємо, Друга 
Польська Республіка з парламентської могла б поступово перетворитись на 
президентську. Такі політичні процеси негативно позначились на політичному 
становищі держави, значно послабили її і створили передумови для зовнішньої 
агресії. Вже у 1939 р. внаслідок укладення радянсько-німецького «Пакту Моло-
това–Ріббентропа» Польща знову втратила незалежність. 
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Constitutional acts of the Second Polish Republic of 1918, 1921 and 1935 have been 
researched in the present article. Legal status of the Parliament of Poland in 1918-1939, 
authorities of certain chambers has been clarified. Authorities of the Parliament as to formation 
of executive and judicial branches of government have been analyzed. 

The author draws attention to practical value of the research of historical legal experience 
of Polish public officials in the Second Polish Republic since main tasks of constitutional 
process were to restore stability in the country by changing the Constitution, overcoming 
political crisis, strengthening state authority etc. Nowadays these tasks are relevant to 
Ukraine. The following documents have been analyzed in the present article: Regent Council 
Decree of 11th November 1918 under which Józef Piłsudski came to power, major 
constitutional documents issued by the first President of Polish Republic, the decree of 22nd 
November 1918 on supreme representative authority of the Polish Republic (Constituent 
Seym) and decree of 28th November 1918 which affirmed electoral ordination to the Polish 
Constituent Seym.  

The first session of a newly-elected parliament was held on 10th February 1919. One of 
the key issues of the agenda was adoption of a new constitution of the Polish Republic and for 
this purpose on 14th February 1919 the Constitutional Committee was established. Since work 
on such project required time, it was decided to adopt a temporary constitutional act – 
Constituent Seym resolution of 20th February 1919 (so called Small Constitution). Parliament 
was acknowledged to be sovereign and legislative one-chambered authority in Polish 
commonwealth. Period of its functioning was not determined and it was functioning from 
February 1919 till the end of November 1922. During this period Seym deputies held 342 
plenary meetings and adopted 342 laws. The most significant result of the Second Polish 
Republic First Parliament was the adoption of a new Constitution on 17th March 1921.  

According to the Constitution 1921, Parliament consisting of Seym and Senate (article 2) 
was recognized to be the only legislative authority. Seym was made up of 444 deputies, and 
Senate – 111 senators. It was forbidden to hold more than one office – deputy or senator. The 
author has analyzed disposition of the Constitution and attracted our attention to the fact that 
certain norms were borrowed from Austrian Constitution 1867 (Constitutional Law about 
changing the law of 26th February 1861 on imperial representation of 21st December 1867).  

In 1925-1926 Poland was in great difficulties – economic crisis, inflation, high level of 
unemployment led to dissatisfaction among vast majority of population. Along with economic 
problems, a lot of political troubles appeared – political forces in the Parliament were in 
confrontation to each other and could not come to an agreement, governments were changed 
very often, social issues were not resolved. Parliamentary form of government led to 
disappointment and discontent. As a result, Parliament powers were restrained. At first, 
changes in the Constitution were introduced in 1926, but they were just the first step towards 
restriction of Parliament powers. The next step was the adoption of new Constitution in 1934 
by the Parliament and its signing on 23rd April 1935 by President of Poland I. Moscicki. This 
Constitution expanded powers of executive authority and restricted citizens’ opportunity to take 
part in state-building procedures.  
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Summing up, the author remarks that the Constitution 1921 determined Poland to be a 
parliamentary monarchy and created considerable preconditions for developing 
parliamentarism. This Constitution contained vital dispositions which consolidated allocation of 
powers and can be helpful in reforming the valid Constitution of Ukraine. Taking this into 
consideration, special interest is aroused by such things as disposition about the right to hold 
more than one office (post of a deputy and minister), restriction of deputy’s inviolability, 
Parliament powers when a president is not able to execute his powers etc.  

Since 1926 a new Constitutional reform, which expanded president’s powers and 
strengthened executive authority, has been carried out. President and government received 
even more powers owing to the adoption of the Constitution in 1935. The author assumes that 
the Second Polish Republic had a chance to be gradually turned from parliamentary to 
presidential. These political changes had a negative impact on a political state of the country, 
weakened it significantly and created precondition for external aggression. In 1939, in 
consequence of conclusion of Soviet-German Molotov-Ribbentrop Pact, Poland once again 
lost its independence.  

Keywords: Second Polish Republic, constitution, parliament, Seym, Senate, President, 
government. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ XVIII – І ПОЛ. XІX ст. 

Л. Шевчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Досліджено закономірності та особливості правового регулювання нотаріальної 
діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. Проаналізовано положення 
кодифікацій українського права цього періоду, які регулювали ті чи інші аспекти 
нотаріальної діяльності.  

Ключові слова: нотаріальна діяльність, інститут нотаріату, писар, нотаріус, угоди, 
нотаріальні акти. 

Майже шестирічна національно-визвольна війна (1648–1654) українського 
народу та Речі Посполитої завершилася звільненням з-під її влади Лівобережної та 
частини Правобережної України. Та складна ситуація, зумовлена війною, змусила 
українське керівництво укласти договір з Московською державою. Відтак, у 
1654 р. звільнена частина України увійшла до складу цієї держави як автономна 
адміністративно-територіальна одиниця. 

Згідно з березневими «Статтями» 1654 р. і царськими привілеями – «Жалува-
ною грамотою Війська Запорізького про збереження їх прав і вольностей» від 
1654 р., на Україні зберігався той суспільно-економічний, політичний і правовий 
устрій, що встановився тут до моменту Переяславської угоди. Здобувши автономію 
у сфері законодавства, судоустрою та судочинства, українська держава домоглася 
збереження тих законодавчих актів, у яких закріплювались права шляхти, міщан, 
козаків та посполитих. Головно це були правові акти XIV–XVII ст. (серед іншого 
Литовські статути), а в деяких випадках – норми звичаєвого права. 

Замість ліквідованих польських судів в Україні ще за Хмельницького були 
створені суди козацькі: в сотнях – сотенні, в полкових містах – полкові, а як вища 
апеляційна інстанція – Генеральний суд. Серед урядників цих судів важливе значення 
відігравав писар. Полкові і сотенні суди діяли паралельно, а деколи і разом з 
ратушними судами. Тому ні ті, ні ті не вели актових книг, а користувалися для записів 
своїх рішень чи приватних угод ратушними чи магістратськими книгами. Такий 
порядок зберігався до другої чверті XVIII ст., поки центральний уряд і гетьманська 
влада не звернули увагу на безладдя і зловживання, що панували в козацьких судах і 
не були вжиті заходи щодо внесення змін в організацію судів. Ця реформа за потребою 
повинна була ізолювати полкові і сотенні суди від магістратських та ратушних і, на 
думку деяких дослідників, саме з цього часу в сотенних урядах почали вести окремі 
актові книги [3, с. 26]. Підтверджується це тим фактом, що з половини XVIII ст. 
нерідко виявляємо урядові виписки із сотенних книг.  

Приблизно у другій половині XVIII ст. в Україні відновили ведення актових книг 
статутових судів. Адже в 1763 р. було проведено судову реформу: всю країну поділено 
на 20 повітів і в кожному з них відновлено земські і підкоморські суди, а колишні 
полкові – перетворено в гродські. При кожному з цих судів почали вести актові книги 
за старими формами і зразками, узаконеними Литовським статутом. Отож, всі актові 
книги, до яких би судових установ вони не належали, мали одні і ті ж характерні 
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особливості стосовно розміщення, форми і змісту внесених до них актів. Суди, як і 
раніше, вели по три актові книги, відповідно до трьох категорій справ – актові книги 
декретові, записові і поточні. Нашу увагу, з огляду на дослідження питання ста-
новлення нотаріальної справи, передусім привертають саме записові книги. Вони 
аналогічні до сучасних нотаріальних книг. Різні правочини, угоди, договори, 
зобов’язання майнового чи особистого характеру, щоб набрати сили безспірних актів, 
могли бути заявлені учасниками перед судом і внесені у записові книги. Сюди вносили 
записи продажу, оренди, закладові, дарчі, боргові, духовні заповіти та ін. Відтак, 
урядові книги від часу свого запровадження (кінець ХІV поч. ХV ст.) – стали 
елементом масового поширення письмового документа, який набирає форми урядово 
засвідченої копії, що має юридичну силу, аналогічну до оригіналу. Це виявлялося у так 
званому праві вічності, яке полягало у юридичному затвердженні доказової сили 
документа назавжди, – «на вічні часи» [2, с. 14]. Тому складовим елементом цих книг 
був іститут «запису», а похідним – «випису». Саме через запис і випис усі різновиди 
документів набували своєї публічної сили при занесенні їх до урядових книг. «Запис» 
розглядали як урядово засвідчену копію або заяву сторони, що вписувалася в урядову 
книгу, й тому становила її документоутворювальний елемент. «Випис» як вихідний 
документ із канцелярії відповідного уряду становив урядово засвідчену копію, яку 
видавали на руки стороні і вона мала юридичну силу оригіналу. Гродські суди 
проіснували до 1782 р., а земські і підкоморські – до 30-х рр. ХІХ ст., коли в Україні 
були введені загальноросійські судові порядки й установи. 

Унаслідок другого і третього поділів Речі Посполитої (1793; 1795) до складу 
Росії ввійшли, відповідно, Правобережна Україна – Київщина, Волинь, Поділля та 
Брацлавщина, західна Волинь. Тут і надалі залишилась без змін судова система, 
порядки і форми діловодства, узаконені Литовським статутом. У судах вели все ті ж 
записові, поточні, декретові актові книги за звичайними формами на польській і 
українській мовах. Лише 1832 р. вийшло розпорядження про введення з 1 січня 
1833 р. російської мови в діловодстві західноукраїнських губерній, а дію 
Литовського статуту тут було скасовано лише у 1840 р. З цього ж часу всі акти, 
документи, якого б роду вони не були, наказано писати російською мовою за 
правилами і зразками, встановленими в загальному зводі законів Російської імперії. 

В «Інструкції судам» Д. Апостола 1730 р. вперше після Литовських статутів 
ми стикаємося з детальною регламентацією порядку оформлення прав власності на 
землю, здійснення протестів, складання духовних записів (заповітів). Цим 
питанням присвячена окрема, 14 стаття. У цивільному праві Гетьманщини це був 
важливий крок, оскільки раніше нерухоме майно часто переходило шляхом не 
формальних актів, а усних договорів, «голослівно», за словами інструкції, що 
створювало тяганину в судах. Отже, звідси випливає, що в період національно-
визвольної війни і в перші десятиліття після неї учасники цивільного обороту не 
завжди дотримувались обов’язкових раніше приписів Литовських статутів. 
Встановлений інструкцією порядок покладав цьому край [1, с. XVIII]. 

Пункт 14 «Інструкції судам» зобов’язував сотенних і городових, а в тих 
місцевостях, де були магістрати, – їхніх урядників видавати на прохання людей 
«купчі» записи і духівниці без хабарів, «противних праву», вказувати межі земельних 
ділянок з обов’язковою у разі здійснення такої угоди участю сусідів по ділянці – 
«помежников». Акти підписувались сотенними (городовими) старшинами, а в селах – 
священиком, дяком, отаманом, війтом чи іншими людьми, які заслуговували на довіру, 
а також продавцями, заповідачами, заявниками, свідками. За неграмотних 
підписувались «рукоприкладчики», хрести ж ставити замість підпису заборонялося. 
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Наведена форма і порядок засвідчення речових прав на нерухоме майно були 
обов’язковими згідно з інструкцією, отже, встановлювалось, що «голословно же, 
без купчих писем, от сего времени жадних грунтов негде не продавать, ни 
покуповать» [1, с. 17].  

Іншою надзвичайно важливою пам’яткою права Гетьманщини був «Процес 
короткий приказний», виданий при резиденції гетьманській 1734 року. Процес не 
мав офіційного значення, на нього не покликалися під час вирішення справ. Своїм 
змістом він нагадує підручник, саме тому був досить поширений серед правників-
практиків Гетьманщини, які користувалися ним як допоміжним виданням у 
питаннях процесуального права [1, с. ХХ].  

У цьому акті знаходимо багато положень, які викликають значний інтерес для 
дослідження питань становлення та розвитку нотаріату в Україні. Аналізуючи ті статті 
Процесу, які регламентували процесуальний порядок оформлення переходу права 
власності, укріплення речових прав, складення заповітів, оформлення спадкових прав, 
а також тих, що стосуються оцінки доказів та санкцій за недотримання встановленої 
форми угоди, доходимо висновку, що джерелом цих статей були винятково норми 
Литовських статутів, Саксонського зерцала та Порядку Магдебурзького. Отже, гово-
рячи про розвиток нотаріальної діяльності в Україні в перші десятиліття після 
Переяславської Ради, ми констатуємо, що вона ґрунтувалася на попередніх традиціях і, 
незважаючи на те, що в Україні поступово поширювались норми порядку «велико-
російського», про що свідчить згаданий Процес, вони відчутно не вплинули на 
нотаріальну діяльність.  

Вступ до «Процесу короткого приказного» містить у собі переказ відомого указу 
Петра І від 17 листопада 1720 р. про утворення при Гетьмані окремої канцелярії під 
керівництвом генерального писаря й про запис у книги всіх вхідних і вихідних 
документів. Користуючись цим указом, автор Процесу пропонував завести дві 
протокольні книги для канцелярій полкових, магістратових та сотенних – одну для 
вхідної, а іншу – для вихідної документації. Процес давав вказівки щодо правил 
внесення записів у ці книги. Тут, зокрема, знаходимо і згадку про такий поширений в 
Гетьманщині спосіб набуття права власності за гетьманським універсалом (у цьому 
випадку універсал вважали правоустановлювальним документом): «…писма писать 
и держать в добромъ порядку и осторожности, і учинить записнее книги, в которие 
вписывать... все дания от гетьмана универсали, декрети і всякого звания дела..., і 
когда, по челобитию, кому надлежить дать универсалъ на крепосние маетности і на 
иния угодия, и прежде дачи таких универсаловъ у техъ челобитниковъ принимая, 
осматривать і записивать подлиние кръпости, чтобъ на одни которие маетности не 
било дачи двойнихъ универсаловъ» [1, с. 42]. 

Процес не містить спеціальної норми, яка б прямо зобов’язувала оформляти 
перехід майнових прав у встановленому порядку під загрозою недійсності угоди. 
Однак у більшості статтях, що регулюють цивільні правовідносини, ми стикаємось 
із вимогами про пред’явлення кріпостей, записів, духівниць та ін., здійснених «на 
уряді»; в багатьох випадках під час вирішення цивільних спорів указувалось про 
віддання переваги саме належно оформленим документам. Наприклад, ст. 6 
Процесу, що регулює порядок вирішення майнових спорів, у тому числі і про 
маєтки, встановлює правило, згідно з яким сторони зобов’язуються надати суду 
«всъ тъ кръпости імено, какіе они, грамоти монаршіе іли привилія королевскіе, іли 
унъверсали гетьманскія, чи ли полковничіе, іли купчіе записи...» [1, с. 44].  

У деяких випадках «Процес» нібито рекомендує укладати угоди в офіційному, 
встановленому порядку, попереджуючи про можливі небажані наслідки («турбації») 
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від неналежного оформлення угод. Характерною в цьому аспекті є норма, викладена в 
додатку до ст. 7 Процесу, яка радить одруженому чоловікові, який набуває землю чи 
маєток за спільно нажиті із жінкою гроші, застерегти це в купчій, «даби ему (не дай 
Боже умрет) перед богом не отвътствовать за то, а женъ би его, по смерти его, от 
кревныхъ его не было какой за тъ грунта іли маетности турбаций». Тут же не радять 
купувати дідівських і батьківських земель без згоди нащадків продавця і без купчих. 
Купчі ж повинні бути підписані продавцем, його синами чи зятями (якщо такі будуть). 
У випадку їхньої неписьменності на їхнє прохання документ підписувався знатною 
особою. Такі купчі записи, відповідно до норм Литовського статуту (розділ 7, Артикул 
1) та Порядку права магдебурзького, належало оформити «на урядъ, с сознатемъ 
продавца, в скорости, в якомъ уездъ тая купля будетъ». Далі в статті міститься суто 
нотаріальне за характером правило, згідно з яким у купчих не допускалися приписки і 
підчистки «треба того стерегтися, понеже в судахъ такіе купчіе уничтожаються». 

Український дослідник Р. Кочер’янц вказує, що новелою в практиці 
зобов’язального права Гетьманщини стали норми Процесу, які приписували 
укладання своєрідних шлюбних договорів, так званих вінових записів. З таким 
висновком аж ніяк не можна погодитись, оскільки ст. 7 Процесу в якій, власне, і 
знаходимо згадку про такі записи, дублює положення розділу 5 Литовського 
статуту. Можна лише стверджувати, що, очевидно, приписи артикулів 1 і 2 розділу 
5 Статуту, які регулювали питання майнових відносин подружжя і, зокрема, щодо 
укладення вінових записів, насправді виконувались далеко не завжди. Це випливає 
і з того, що автор Процесу, посилаючись на велику кількість судових спорів щодо 
майна, які виникали по смерті одного із подружжя, спираючись на норми 
Литовського статуту, детально регламентує зміст і порядок укладення шлюбних 
договорів, у яких треба було вказувати майно, внесене жінкою як придане 
(«посаг»), а також конкретне майно, яке записувалося проти посагу чоловіком в 
користь дружини («віно»). Ці договори мали укладатися «за руками тестя своего и 
свъдетелскими, на писмъ записаное імъти, сколко чего і по якой ценъ, і в скоромъ 
времени на урядъ тое записати... и женъ... за своею рукою, записать же въно і на 
урядъ в скорости по вишеописаному обявить, і актиковать до книгъ...» 

Про об’єктивність зробленого нами висновку свідчать положення однієї із 
найцінніших пам’яток права України XVIIІ ст. – «Суду і розправи в правах 
малоросійских» 18 жовтня 1750 р. [6], складеної бунчуковим товаришем Федором 
Чуйкевичем. Наприклад, в частині 6 автор наводить витяги із п’ятої глави Литовського 
статуту 1588 р. «Про право посагу і про віно». Ф. Чуйкевич стверджував, що практика 
Гетьманщини різнилась від вимог п’ятої глави Статуту: «В Малой Россіи доселе о 
посаге, вену і привенку неизвестно всем было, так і нехто при виданю девици в 
малженство, от зятя неякого венового запису не требовал и не взимал, но запроста 
внесена знатние детям давали» [6, с. 119–120]. Відтак Ф. Чуйкевич досить вичерпно 
розглядає норми Статуту. Він наводить також зразки відповідних записів і процедуру 
їхнього складання. Саме ці зразки викликають особливий інтерес у дослідженні 
питання про силу і обов’язковість спеціального (зважаючи на форму, ми вправі 
назвати його нотаріальним) оформлення прав особистої власності на майно. 

Як видно із зразків «записів», першим був батько нареченої, причому «под 
печатью и подписом руки своей, и под печатми и с подписом людей добрих» 
перечисляв детально, з оцінкою все майно, яке передавав як придане «в посаг» 
своєму майбутньому зятю. Акт закінчувався зобов’язанням – «запись сознать на 
уряде для вписання в книги зараз..., а сознавши отдать зятю моему» [6, с. 116]. У 
відповідь на це наречений повинен був дати майбутньому тестю два записи. В 



Л. Шевчук 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 231 

першому детально перелічувалось майно, що записувалось за майбутньою 
дружиною «в вено», и робиться посилання на кріпості як на підставу володіння цим 
майном на праві власності. Другий запис був зобов’язанням належно оформити 
перший, тобто «сознать» на найближчому засіданні земського суду (за місцем 
знаходження нерухомого майна) «и в книги земские дать записать, или, не ожидая 
строков земских, на уряде земском сознать и в книги замковие дать записать». За 
недотримання форми запису встановлювалась неустойка у розмірі віна. 

Наведені положення свідчать про те, що передача майна, навіть у пожиттєве 
користування (ні чоловік на придане жінки, ні жінка на записане нею при укладенні 
шлюбу майно чоловіка «вечного права не имеют, но тилко доживотное, то есть силни 
по смерть свою владеть, а по вечность несилни никому муж посагу, а жена вена 
заводить и записивать» [6, с. 118]), вимагала спеціального оформлення у відповідних 
органах місцевої влади, а перехід права на нерухоме майно оформляли в земських 
судах за особистою заявою відчуджувача («очевистому сознанию») і запис про угоду 
вносили в земські книги. Щобільше, згідно зі Статутом 1588 р., встановлена форма 
була обов’язковою, під загрозою недійсності угоди і відмови у судовому захисті: 
«…когда такий запис будет сознан и в книге урядовие вписан, то уже такова отправа 
имеет быть держана у каждого права; а кто таковий отправи и вена от зятя не получил, 
такова девка, по смерти мужа своего, внесене тратит, хотя би великую суму за собою 
принесла». Ф. Чуйкевич не погоджувався з таким формальним поглядом, оскільки на 
Гетьманщині не вживались вінові записи. Постанови Статуту про посаг, віно і 
привінок були в Гетьманщині забуті і їх ніхто не знав та жодних вінових записів не 
знаходимо [1, с. ХХХІХ]. Це викликало великі суперечки і давало привід для 
численних позовів. 

Як треба було вирішувати ці справи? Ф. Чуйкевич вважав, що звичай 
фіксувати такі записи міг би увійти у практику, тому він пропонував компромісну 
форму – допускати присягу в тих випадках, коли не буде вінових записів: «…сим 
образом, правосудіе о внесеннях утвердится, а пожирающих чужіе внесення 
лакомство безсовестное укротится и превратится так, что и без судов будет 
отдавать внесення в доми жен своих померших» [6, с. 120]. 

Із змісту пункту 5 глави VII «Суду і розправи» видно, що й оформлення 
спадкових прав було віднесено до компетенцій місцевих органів влади, які 
затверджували і записували у книги заявлені угоди про добровільний розподіл 
спадкового майна («долчи листи»). 

Пункт 8 тієї ж глави VII резюмує правила оформлення переходу права 
власності на нерухоме майно з приписом – «если желаеш имения чужого или грунт 
набуть правилно и чтоб тебе бил крепок недвижимо и безобидно... всякой запись, 
на оселость кому данній, сознать на суде земском персонально». Якщо ж запис був 
оформлений в замковому суді, його, згідно із Литовським статутом 1588 р., треба 
було в межах 10 років перенести в земський суд, визнати і вписати до книг, 
оскільки оформлення прав на нерухоме майно в некомпетентному органі 
визнавалося таким, що не має сили: «... хотя будет и доброволная уступка 
писменная, да не в приличном месте визнаная уступчиком, то такова уступка не 
силна, и в той уступке написанним ґрунтом владеть не силно ж» [6, с. 129]. 

Найповніше уявлення про чинні в Україні в середині XVIIІ ст. норми так званого 
нотаріального права дає Звід законів «Права, за якими судиться малоросійській народ» 
1743 р. [5]. Кодекс цей детально регламентує цивільні правовідносини, і, зокрема, такі, 
що виникають із права власності на землю і рухоме майно, спадкового, сімейного 
права. Велика увага відводиться нормам зобов’язального права, а саме договорам 
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купівлі-продажу, міни, дарування, позики, особистого і майнового найму, а також 
порядку оформлення спадку за законом і за заповітом, тобто нормам, практичне 
застосування яких немислиме без дотримання визначеної законом форми, і тому 
таким, що становлять безумовний інтерес для дослідження історії нотаріату. 

За загальним правилом, закріпленим у Правах, письмові акти як доказ у 
процесі мали перевагу перед усними угодами. Для більшості цивільно-правових 
правочинів кодекс встановлював обов’язкову письмову форму: для боргових 
зобов’язань на суму 12 і більше рублів, а також для всіх договорів, предметом яких 
було нерухоме майно (XV, 15, 1; XVI, 1, 1). У зв’язку із питанням про доказову 
силу письмових актів Кодекс детально регламентує систему явки, урядового 
ствердження, реєстрації та запису до урядових (судових) книг письмових актів. Ця 
система, на думку проф. А. Яковліва, давнього походження; вона з’явилась у 
Польщі, Литві і Україні одночасно із рецепцією магдебурзького права [8, с. 127]. 

Спочатку явка й запис до урядових книг приватноправових актів мали на меті 
зафіксувати їх на майбутнє як докази у судовому процесі. Але з плином часу запис 
набув іншого значення: з одного боку – під час запису приватних актів уряд 
перевіряв їх щодо форми, права й дієздатності учасників акта та його змісту, 
внаслідок чого записані до урядових книг акти набирали значення формальних, 
нотаріальних актів; сила засвідчення автентичності акта переносилась з оригіналу на 
офіційну виписку акта з урядової актової книги. З іншого боку, запис до урядових 
книг набув значення затвердження акта та означення моменту його дійсності: 
приватні акти, не подані до запису, вважалися за домашні і не мали повної доказової 
сили [8, с. 128]. З цього приводу Кодекс вміщує детальні правила про явку для 
запису офіційних і приватних актів (ХIV, 3–6; 8–11; 19–21). Приміром, Права 
встановлювали спеціальну письмову форму з персональним у присутності свідків 
заявленням у місцевих органах влади записом «в гродские книги от слова до слова» 
для угод про відчуження нерухомого майна; причому документом, який 
підтверджував право власності на набуте майно, була «випись из тех книг за 
печатью, и руками урядовых персон выданная». У цій же главі наводяться зразки 
самого договору про відчуження майна, запису його в урядову книгу і випису із цієї 
книги (наприклад, артикул V викладає «обстоятельства, потребние во всяких 
записях»; артикул XIХ «О сочинении вечисто продажних и уступних записей»). 

П. 1 арт. XIХ акцентує на одному з найважливіших завдань спеціальної 
(використовуючи сучасну термінологію – нотаріальної) форми посвідчення угод – 
запобігання можливим суперечкам, які надто, зважаючи на їхню кількість, 
завантажують суди, оскільки потребують вирішення у судовому порядку. Щоб 
запобігти таким ситуаціям, «належит такие записи сочинять ясно и аккуратно, 
изображая и докладивая в них всякие потребние обстоятельства..., а как би могло 
бить исправное и обстоятельное сочиненіе тех записей, и как надлежит оние в 
градские книги вписивать, и з книг випись требующой стороне давать, на то здесь 
излагаются форми» [5, с. 403–406]. Пункт 3 артикула ІІІ глави XІV встановлював, 
що «не токмо недвижимых, но и движимых именій продажи и уступки, и всякие 
обязательства, зделки, и контракти, или уговори, которие записей урядових 
требуют, имеют бить записивани на урядах, а во всякие такових урядових записях, 
или крепостах, надлежит означивать, имянно год, и число месяца, не циферно, но 
слогом писменним, с приложением того суда печати, во всяком же уряде своя 
печать бить должна» [5, с. 383]. 

Спеціальний артикул XХI цієї ж глави присвячений процесуальному порядку 
відновлення (восстановления) «писем на долги, на имения, и на заклади 
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потерянних, и о крепостях обетшалих или спорченних», а також вперше вста-
новлюється порядок видачі дублікатів належно оформлених актів. Отже, ми тут 
стикаємось ні з чим іншим, як з суто нотаріальними правилами, що визначають, 
зокрема, форму і необхідні реквізити договорів, форму посвідчувального запису 
правоустановлювального документа та ін. 

Глава ХІІ Кодексу визначає зміст і порядок укладення заповітів («тестаментів»). 
Вона встановлює дві форми заповіту: звичайну та надзвичайну. Заповіт у звичайній 
формі складають на письмі в присутності кількох урядових осіб того повіту, де 
тестатор постійно мешкає; коли неможливо мати кількох урядовців, тоді, принаймні, 
одного з двома при ньому чесними й поважними сусідами; коли ж і одного урядовця 
на той час неможливо знайти, тоді заповіт можна скласти і в присутності двох-трьох 
чесних і авторитетних неурядових осіб (арт. 4). Свідками під час складання заповіту не 
можуть бути особи, що не мають права самі складати заповіту або бути свідками, а 
також виконавці заповіту, особи, що їм щось належить за заповітом, та опікуни (арт. 
8). Тестатор, якщо вміє писати, повинен написати заповіт власноручно в присутності 
зазначених вище свідків; якщо ж він не вміє або через хворобу не може писати, то, 
принаймні, мусить підписати заповіт і прикласти свою печатку, а неписьменний – 
когось попросити, щоб за нього підписався. Під тестаментом підписуються і всі 
урядові і неурядові особи, що були присутні під час складання заповіту, причому 
підписи тестатора й свідків мають бути не тільки під текстом заповіту, але й на кожній 
сторінці, якщо їх буде декілька. Для чинності заповіту після смерті тестатора його 
спадкоємці або виконавець останньої волі мають негайно пред’явити тестамент 
належному урядові, записати в урядові книги та взяти з них випис (арт. 4, п. 4). 

Недійсними вважали заповіти, в яких було зроблено підчистки й виправлення 
в даті заповіту або не було дати взагалі. Частково недійсними вважали заповіти, в 
яких зроблено виправлення й підчистки на явну шкоду когось із спадкоємців. Такі 
частини заповіту не підлягали виконанню. 

Обов’язковість укладення «контрактов или договорних писем» встановлена 
Правами також і для договорів найму «именний и других вещей», причому вони, 
згідно з правилами, встановленими п. 3 артикула ІІІ, глави XIV, підлягають 
обов’язковому «сознанию на уряде и урядовой записи». 

Спеціальна глава XVІ Прав присвячена договорам позики, застави, поруки, 
поклажі, а також накладенню арешту на спірне майно. І хоча норми цієї статті не 
містять вказівок про оформлення договорів позики з участю органів місцевої влади 
(як уже згадувалось, кодекс вимагав обов’язкової письмової форми для позики на 
суму понад 12 рублів), такому оформленню угоди віддається перевага при вирішенні 
суперечок у суді, які виникають із виконання договорів. Щобільше, в тексті п. 1, 
артикула ІІІ цієї глави ми стикаємось із згадкою про «урядову квитанцию», яка може 
бути у спорі використана як доказ «против заемного письма».  

Для договору застави рухомого і нерухомого майна встановлювали урядову 
форму його засвідчення в присутності свідків, які повинні були не тільки підтвер-
дити, що заставне майно не обтяжене жодними зобов’язаннями, а й відповідали у 
протилежному випадку перед заставодержателем своїм особистим майном. 

Подальші зміни, що відбувалися в суспільно-економічних і політичних 
відносинах в 60–80-х роках XVІІІ ст., зумовили появу двох оригінальних пам’яток 
права – «Екстракту Малоросійських прав» 1767 р. та «Эстракту из указов, инструк-
ций и учреждений, с розделением по материям, на девятнадцать частей 1786 г.» 
Обидва екстракти майже однакові за своїм внутрішнім структурним напрямом і 
порядком викладу матеріалів, а також за змістом. Це були систематизовані збірники 
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різноманітних нормативних актів, які закріплювали основи тогочасних суспільних, 
економічних та політичних відносин. У 1781–1782 рр. царське самодержавство 
ліквідувало полковий адміністративний поділ та автономні органи місцевого 
управління і поширило на територію України дію «Установи про заснування губер-
ній» 1775 р. З метою ознайомлення працівників нового адміністративного апарату із 
структурою, формами і методами діяльності та підпорядкованістю нових органів 
місцевого управління був виданий (на основі Екстракту Малоросійських прав 
1767 р.) збірник «Екстракт із указів, інструкцій та установ 1786 р.» Саме у цьому 
збірнику в частині ІІ «Про середні і нижчі малоросійські, раніше і нині існуючі суди і 
їх посади» вперше в історії українського нотаріату знаходимо згадку про посаду 
публічного нотаріуса, яка вводилась в апарат губернського магістрату. В «Установі 
про губернії 1775 р.», на яку посилається «Екстракт», взагалі нічого не сказано про 
посаду нотаріуса чи відповідну їй за колом повноважень. Дещо пізніше, згідно з 
«Уставом благочиния» 1782 р., в Росії впровадили посаду приватного маклера з 
певними, серед іншого нотаріальними, функціями. У 1831 р. в Росії були установлені 
посади біржових нотаріусів та маклерів і лише у 1866 р. Положенням про 
нотаріальну частину – публічні нотаріуси. 

Серед пам’яток права України одне із найважливіших місць, на думку 
відомого дослідника історії кодифікації дореволюційного права професора 
А. П. Ткача, посідає Зібрання Малоросійських прав 1807 р. У трьох його частинах, 
а також поясненнях і додатках систематизовані правові норми, що визначали 
головні риси цивільного, шлюбно-сімейного та спадкового права Лівобережної та 
Правобережної України. З огляду на це, Зібрання є першим проектом цивільного 
кодексу України. На підставі аналізу цієї пам’ятки українського права можна 
припустити, що нотаріальне законодавство початку XIX ст. розвивалося на міцних 
підвалинах, закладених «попередніми правами». Адже норми, що регулювали 
зобов’язальні відносини (наприклад, розділ «Про дарчі записи»; р. 9 «Про купчі 
кріпості чи про купівлю і продаж»; р. 1 «Про позички і позику»; р. 12 «Про право 
по закладній» тощо) були взяті з Литовського статуту (132 посилання), 
Саксонського зерцала (69 посилань), хелмінського права (55 посилань), найбільша 
за обсягом третя частина зібрання, присвячена праву власності, містить 264 
посилання на Литовський статут; 251 – на Саксонське зерцало; 135 – на хелмінське 
право і 43 – на магдебурзьке право [7, с. 147]. 

Правомірність нашого припущення підтверджує і пам’ятка кодифікації чинного 
українського права поч. ХІХ ст. – Звід місцевих законів західних губерній 1837 р. 
Проект Зводу місцевих законів західних губерній у 1838 р. був схвалений Державною 
Радою, проте законодавчої сили не набув. Як відомо, перемогла інша тенденція – 
поширення на територію України російської системи права і введення в дію Зводу 
законів Російської імперії в редакції 1842 р. Особливо цікавим в світлі проблеми 
розвитку нотаріальної діяльності є розділ ІІІ книги ІІ частини 2 Зводу «Про порядок 
набуття і зміцнення прав на майно» (§ 454–666). На думку приват-доцента Санкт-
Петербурзького університету і відомого дослідника історії кодифікації цивільних 
законів у ХІХ ст. барона А. Е. Нольде, місцеве право, норми якого головно стали 
джерелом цього розділу, виробило низку формальних особливостей, які значною 
мірою відрізняли його від загального права [4, с. 157] (мається на увазі імперського). 
Звід розрізняє акти: 1) кріпосні; 2) пред’явлені і 3) домашні (§ 498). Перші треба було 
вносити в актові книги шляхом особистого «сознанія» (przyznanie). Акти пред’явлені 
вносили у ті ж книги, але щодо пред’явлення (oblata, aktykacja) не вимагалося 
присутності особи, яка його укладала. Укладення угоди через пред’явлення не тягнуло 
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за собою усунення спору про власність, який не допускався проти «зізнаних» актів. 
Актові книги мали вести при цивільних палатах, повітових судах, магістратах і 
ратушах. Причому в примітці до § 508 зазначалось, що попередні актові книги 
гродських і земських судів були передані в повітові суди за приналежністю. 
Завідування актовими книгами ввірялося наглядачам (їх попередники в місцевому 
праві іменувались реєнтами чи регентами). Призначав їх той уряд («присутствием»), за 
якого мали працювати. До кандидатів на посаду ставились вимоги знання законо-
давства і процедури зізнання чи пред’явлення актів, а також доброї і бездоганної 
поведінки (§ 513). Новопризначений наглядач складав присягу у встановленій формі і 
давав підписку в тому, що покладені на нього обов’язки виконуватиме згідно з 
законом без будь-яких порушень. Нагляд за їхньою діяльністю здійснювали секретар і 
члени службового місця. 

Актові книги, згідно з § 518, поділялись на 1) книгу кріпостей (чи актів про 
передачу права власності від однієї особи до іншої, які підлягали стягненню 
кріпосних пошлин); 2) книгу інших зізнаних актів; 3) книгу боргових зобов’язань; 
4) книгу інших пред’явлених актів. 

Процедура «зізнання» відбувалася в такому порядку. Акт подавали наглядачу, 
який, допитавши прохача, чи справді акт ним підписаний і чи з доброї волі, 
розглядав з погляду його законності і відсутності заборон або інших перешкод, 
причому про найменші сумніви повідомляли суд. Ця процедура не була 
обов’язковою у тому випадку, якщо акт писався за участю наглядача. По тому 
документ розглядав уряд, який затверджував його, стягував пошлину і передавав 
наглядачу для вписування його «слово в слово» в актову книгу. На акті робили 
позначку про засвідчення його справжності та про «здійснення зізнання» і врешті 
вручали зацікавленій особі (§ 537–548). 

Процедура допиту пред’явника, перевірки акта і вписування його у книги 
регламентувалася дуже ретельно. Документ треба було подавати особисто і 
обов’язково у канцелярії (імперське ж законодавство дозволяло зізнання «на 
дому»). Винятки допускались лише з дозволу відповідного уряду (суду, магістрату 
чи ратуші) і у тому випадку, якщо особа, яка укладає акт, через хворобу не може 
бути особисто присутньою. Звід вимагав, щоб мова викладу актів була зрозумілою 
і чіткою, щоб будь-які виправлення, приписки і підчистки були спеціально 
засвідчені підписами сторін і свідків або наглядача; щоб було не менше трьох 
свідків. За складення акта стягувалась особлива канцелярська плата. Щоб запобігти 
будь-яким зловживанням, в канцелярії вивішували для загального ознайомлення 
відповідну таксу. За отримання надлишкової оплати з наглядача стягували суму 
надлишку і, крім того, його передавали до суду для покарання відповідно до вини. 

Отже, порядок виконання і засвідчення актів у місцевому Зводі був визначений 
значно детальніше, ніж у загальному Зводі законів Російської імперії. «Можна 
сміливо сказати, – зазначав А. Е. Нольде, – що ця частина в місцевому законодавстві 
була поставлена краще; незважаючи на ту увагу, яку приділяв загальний Звід всім 
питанням формального, суто обрядового характеру,...всі правила його з цього 
предмета були невизначені і неузгоджені. Як наслідок, вони давали широченний 
простір для тяганини і вкрай полегшували досвідченим крючкотворам створення 
штучних труднощів, а насправді не захищали нічиїх прав» [4, с. 160]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що система обов’язкової явки, урядового 
ствердження, реєстрації та запиcу до урядових (судових) книг приватних актів 
з’явилася в Україні одночасно із рецепцією магдебурзького права, тобто з кінця 
XIV ст., та була детально врегламентована у Литовських статутах і у таких 
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пам’ятках українського права, як: інструкція гетьмана Данила Апостола судам від 
13 липня 1730 р.; «Процес короткий приказний» 1734 р.; «Суд і розправа в правах 
малоросійських» 1750 р.; «Права, за якими судиться малоросійський народ» 
1743 р.; «Зібрання Малоросійських прав» 1807 р., «Звід місцевих законів західних 
губерній» 1837 р. Порядок і форма укладення актів, структура і компетенція 
органів, що виконували нотаріальні дії упродовж XVI – поч. XIX ст., зазнали 
певної еволюції. На їхній розвиток вплинули різні правові системи, здебільшого 
польська і німецька, а через них – і римська, проте головно цей розвиток був 
органічним продовженням власної правової традиції. Західні впливи 
модифікувалися, пристосовувалися до місцевих реалій і врешті справляли 
позитивний вплив на розвиток нотаріальної діяльності. У подальшому через 
об’єктивні обставини розвиток інституту нотаріату відбувався під впливом як 
австрійської та польської (західноукраїнські землі), так і російської правових 
систем. На західноукраїнських землях діяло австрійське нотаріальне Положення 
1871 р., а згодом польський Закон 1933 р., а на решту українських земель 
поширювалось російське Положення про нотаріальну частину 1866 р. 
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This article explores the specifics of legal regulation of notarial activities in Ukrainian law 
XVIII - І part of the XІX century. Analyzing the provisions of Ukrainian law codification of this 
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period, which regulate certain aspects of notarial activities. The law, which cause considerable 
interest discovers the formation and development of notaries in Ukraine, was contained in 
these sources in Ukrainian law XVIII - І part of the XІX century. As the instruction of Hetman 
Danylo Apostol courts from July 13, 1730, «The process of short clerks» 1734. «The court and 
the massacre of rights in Ruthenia» in 1750, «Rights, which have Ruthenia in the court» in 
1743, «Extract of edicts, regulations and institutions» in 1786, «Collected rights of Ruthenia» 
in 1807, set local laws of western provinces in 1837. 

The order form and regulations, structure and competence of that notarial acts committed 
with their compilation and certification within the XVII - end early XIX century suffered 
evolution, as sources of notary law largely remained previously regulatory requirements. All 
rights monuments of this period, which give an idea of the current laws in Ukraine on the order 
concluding civil contracts in this part is almost entirely based on the position of the Lithuanian 
Statutes. 

Revealed that Part II in the book «Extract of edicts, regulations and institutions in 1786» 
«About the middle and lower Ruthenians previously and now existing courts and their posts» 
for the first time in the history of Ukraine we find mention of notaries public office, introduced 
by the organ of the provincial council. 

Because of political circumstances, the notary’s beginning in the XIX century in Ukraine 
was far from European tendencies, but was connected with the history of Russian notary, 
which because of low economic development, the rules of serfdom, the combination of judicial 
and administrative authorities grew much slower than in Ukraine and generally in Europe. 

Keywords: notary, notary institute, scrivener, notary agreement, notary acts. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРАВА ВЕТО ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОНІВ, 

ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 
А. Багряк 

ТОВ «Юридичне агенство «Юкон» 
Львів, вул. Героїв УПА, 73, м. Львів, Україна 

В статті визначено етимологію поняття «принципи»; проаналізовано наукові підходи 
до розуміння цього терміну; сформульоване поняття «конституційно-правові принципи зас-
тосування права вето Президентом»; запропоновано класифікацію принципів застосування 
права вето Президентом України; охарактеризовано кожний принцип та встановлено його 
змістовні ознаки. 

Ключові слова: Президент України, право вето, вето Президента, конституційно-
правові принципи. 

Конституційно-правовий механізм застосування права вето Президентом 
України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України, не може нормально 
функціонувати без дії відповідних конституційно-правових принципів, що лежать 
в основі цього права. Принципи слугують тим основоположним началом, яке 
визначає демократичну природу досліджуваного конституційного інституту. 

Таким чином, вивчення конституційно-правових принципів застосування права 
вето Президентом України дозволить визначити те, на скільки інститут вето Президен-
та відповідає демократичним та правовим засадам державного та суспільного розвитку. 

Підтверджується недостатністю наукових робіт, що присвячені визначенню 
конституційно-правових принципів застосування права вето Президента України, 
що у поєднанні з необхідністю комплексного наукового аналізу даного питання 
обумовлює важливість та своєчасність даної статті. 

У вітчизняній науці поняття та види конституційно-правових принципів, в тому 
числі тих, на яких ґрунтується діяльність суб’єктів публічно-владних повноважень, 
досліджували такі науковці як С. С. Алексєєв, Ю. П. Битяк, О. В. Бойко, Г. І. Дутка, 
А. М. Єгоров, В. П. Єрмолін, А. Б. Канунніков, А. В. Карлович, С. В. Ківалов, В. С. Ко-
брин, Д. С. Ковриженко, Д. В. Мазур, П. Т. Манюк, В. М. Патасов, В. Ф. Погорілко, 
В. О. Серьогін, О. Ф. Скакун, С. В. Скіць, В. В. Сухонос, В. М. Шаповал, В. А. Шатіло, 
О. Н. Ярмиш та інші. Однак, комплексні дослідження, присвячені визначенню та ха-
рактеристиці конституційно-правових принципів застосування права вето Президен-
том України відсутні.  

Метою статті є визначення конституційно-правових принципів застосування 
права вето Президентом України. Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
конати такі завдання: сформулювати поняття категорії «конституційно-правові 
принципи застосування права вето Президентом»; розробити класифікацію кон-
ституційно-правових принципів застосування права вето Президентом України; 
охарактеризувати конституційно-правові принципи застосування права вето. 
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Для виконання поставлених в цій статті завдань, визначимо етимологію 
поняття «принцип».  

Так, категорія «принцип» визначається в таких основних словникових значен-
нях: 1) основне, вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, світогляду, теоре-
тичної програми; 2) внутрішнє переконання людини, що визначає його відношення 
до дійсності, норми поведінки і діяльності; 3) основна особливість в організації чого-
небудь [10, с. 692]; 4) першооснова, керівна ідея, основне правило поведінки [21, 
с. 130]; 5) основа організації дії якого-небудь приладу, машини і т. п. [20, с. 1107]. 

Таким чином, категорія «принцип» має широку сферу застосування не тільки в 
правознавстві, але і в інших галузях суспільної діяльності, зокрема, у філософії, 
психології тощо. Етимологічна природа даного поняття свідчить про те, що в його 
основі лежить філософські категорії «ідея», «першооснова», «світогляд», що 
ускладнює його усвідомлення та застосування на практиці. 

Так, поняття «ідея» тлумачиться як: 1) складне поняття, уявлення, що відбиває 
узагальнення досвіду і що виражає відношення до дійсності; 2) основна, головна 
думка, задум, що визначає зміст чого-небудь; 3) уявний образ чого-небудь; 
4) думка, намір, план [4, с. 617]. Першооснова – первісна сутність чого-небудь [18, 
с. 360]. Світогляд – це система поглядів на життя, природу і суспільство [19, с. 46].  

Отже, принцип – складна багатогранна категорія, яка використовується в 
різних галузях суспільної та людської діяльності, є основою їх взаємовідносин та 
правовідносин. Це поняття відображає сутність певного явища, те, якими 
найважливішими рисами воно має характеризуватися за уявленнями та переко-
наннями, що панують у суспільстві. Логічно припустити, що принципи – це 
динамічна, історично мінлива категорія, яка змінюється разом із уявленнями та 
переконаннями, що панують в суспільстві. Разом з тим, на кожному конкретному 
історичному етапі суспільного та державного розвитку принципи відзначаються 
стійкістю та постійністю, оскільки відображають першооснову відповідного 
явища. Це є однією з особливостей даного поняття.  

У зв’язку з широкою сферою застосування досліджуваної категорії в правовій 
науці зустрічаються різноманітні підходи до визначення поняття «принципи». 
Розглянемо деякі із них.  

С. С. Алексєєв вважає, що принципи – це керівні ідеї, що характеризують зміст 
права, його сутність і призначення в суспільстві, та з одного боку, виражають 
закономірності права, а з другого – являють собою найбільш загальні норми, що 
діють в усій сфері правового регулювання і поширюються на всіх суб’єктів, які або 
прямо сформульовані в законі, або виводяться із загального змісту законодавства 
[1, c. 131]. Подібної концепції дотримується К. Г. Волинка [2, c. 31]. В даному 
випадку формулюючи визначення поняття принципи права, науковці відмічають 
такі його відмінні риси: 

1) закріплення в правових нормах, або виведення їх із змісту цих норм. Тобто, 
С. С. Алексєєв та К. Г. Волинка відмічають, що закріплення навіть правових 
принципів в законодавстві не є обов’язковим. Однак деякі науковці, зокрема, 
Г. В. Щекин стверджують, що особливістю даної категорії служить те, що правові 
принципи повинні мати обов’язкове правове оформлення, повинні відповідати 
цілям і функціям соціальної системи [22, с. 324].  

Пряме закріплення правових принципів характерне для більшості законодавчих 
актів України, де в одній або декількох статтях перелічені відповідні принципи. 
Наприклад, в Законі «Про вибори Президента України» в ст. 1–10 визначаються 
основні принципи організації та участі у виборах Президента України та розкри-
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вається зміст кожного з них [11]. При цьому в деяких законодавчих актах вживається 
поняття «принцип» [12; 13], а в інших – «засади» [9; 11; 14]. Проте аналіз статей 
законодавчих актів, в яких визначено принципи та засади, дозволяє зробити два 
висновки. По-перше, ці категорії вживаються як ідентичні. По-друге, в законодавчих 
актах закріплено не вичерпний перелік відповідних принципів. У зв’язку з цим, 
можна стверджувати, що деякі з них випливають саме зі змісту закону;  

2) характеризують зміст права, закономірності його розвитку. Це означає, що 
принципи відображають не тільки сьогоднішню сутність права, його роль та 
значення в житті суспільства, але і дозволяють виявити напрямки його подальшого 
розвитку, формування, спрогнозувати їх тощо; 

3) являють собою найбільш загальні норми, тобто принципи самі по собі 
виступають нормами. Однак, дане твердження, на нашу думку, справедливе тільки 
в тому випадку, якщо вони прямо закріплені в законодавчих актах.  

Серед інших дефініцій категорії «принципи» слід виділити такі. На думку 
В. М. Патасова, правові принципи – це головні, визначальні, найважливіші струк-
турні зв’язки в об’єкті правового регулювання, всередині правової системи та поза 
нею (зв’язки з соціальним середовищем), які повинні знайти інформаційне відобра-
ження у змісті об’єктивного права в вигляді принципів-ідей [15, с. 111]. При всій 
складності наведеного формулювання, воно, між тим, містить прогресивні елементи. 
Зокрема, науковець справедливо відмічає, що завдяки принципам відображаються як 
внутрішні зв’язки різних елементів самого явища, так і його зв’язок із зовнішнім 
соціальним середовищем. Це означає, що принципи характеризують зміст, структуру 
та сутність відповідного явища, дозволяють проникнути в його природу. 

А. М. Єгоров пропонує принципи права розглядати у двох аспектах: 1) правові 
ідеї-принципи – сфера правосвідомості; 2) власне принципи права, які поділяються на 
принципи правотворчості, принципи правового регулювання, принципи правозас-
тосовної діяльності [3, с. 26]. Погоджуючись з думкою науковця, відзначимо, що 
принципи, які лежать в основі застосування права вето Президентом України, необ-
хідно досліджувати з таких же позицій, що і загальну категорію – принципи права.  

Діяльність Президента України, як суб’єкта державно-владних повноважень, 
заснована на загальних принципах права, а також на принципах діяльності 
суб’єктів публічної влади, які є видовим поняттям по відношенню до першого.  

О. Н. Ярмиш принципи організації й діяльності органів публічної влади визна-
чає як законодавчі відправні засади, ідеї, положення, які виступають базисом фор-
мування, організації та функціонування органів публічної влади. Вони поділяються 
на загальні принципи, що стосуються системи органів публічної влади в цілому, і 
спеціальні, дія яких розповсюджується лише на окремі підсистеми, ланки цієї 
системи чи на окремі органи публічної влади [24, c. 46]. В першому випадку мова 
йде про універсальні принципи, характерні для діяльності абсолютно всіх суб’єктів 
публічної влади. Спеціальні принципи – це ті особливі засади та першооснови, які 
визначають сутність та специфіку діяльності конкретного публічного суб’єкта.  

Таким чином, принципи застосування права вето Президентом України є 
більш вузькою категорією. Вони включають в себе: 1) загальні принципи права; 
2) універсальні принципи діяльності органів публічної влади; 3) принципи діяль-
ності Президента України; 4) специфічні принципи, на яких засновано застосуван-
ня Президентом України права вето. 

У зв’язку із вищенаведеним сформулюємо поняття категорії «принципи 
застосування права вето Президентом України» як основоположні начала, керівні 
ідеї та вихідні положення, що закріплені в законодавстві або випливають із його 
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змісту, на яких ґрунтується діяльність Президента України щодо непідписання 
законів та формулювання пропозицій та зауважень стосовно його змісту, форми, 
процедури прийняття та ін., та які характеризують цю діяльність з позиції її 
відповідності вимогам Конституції України, демократичним засадам розвитку 
суспільства та державотворення. 

Принципи застосування права вето Президентом України можна згрупувати 
наступним чином:  

1) загально-правові принципи: верховенства права, гласності, законності, 
пріоритетності захисту прав та свобод людини та громадянина тощо; 

2) загальні принципи діяльності Президента України. Найбільш важливими з 
них є: незалежності, недоторканності, безперервності, наступності тощо;  

3) спеціальні принципи застосування Президентом України права вето: 
обґрунтованості та вмотивованості, доцільності, своєчасності, політичної та 
особистої неупередженості.  

Охарактеризуємо ці принципи.  
Так, одним з найважливіших принципів діяльності будь-яких органів та поса-

дових осіб публічної влади є принцип верховенства права. Як вірно зауважують 
М. С. Кельман, О. Г. Мурашин та ін., роль принципу верховенства права у діяль-
ності органів конституційної юрисдикції зумовлена його невідривністю від концеп-
ції правової держави, однією з рис якої виділяють саму конституційну юрисдикцію 
[5, с. 172].  

Принцип верховенства права означає, що всі правовідносини, що виникають в 
державі повинні відповідати міжнародним принципам, Конституції та законам 
України. Причому, найвищу юридичну силу має Конституція України. Це означає, 
що закони, підзаконні нормативно-правові акти не мають суперечити Конституції, 
відповідати демократичним засадам, визначеним в ній.  

В сфері застосування права вето даний принцип виражається в тому, що 
Президент України під час реалізації даного права має чітко дотримуватися поло-
жень Конституції України, при вирішенні питання про необхідність застосування 
права вето, формулюванні пропозицій та зауважень до законів він має керу-
ватися, перш за все, необхідністю захисту суверенітету держави, конституційних 
засад суспільного розвитку, забезпечення прав та інтересів людини та грома-
дянина тощо. 

Наступним є принцип гласності діяльності Президента України в усіх сферах, 
в тому числі тій, що пов’язана із застосуванням права вето. На думку 
А. Б. Кануннікова, за своєю сутністю гласність виступає як специфічний засіб, 
форма існування і прояву інформації в суспільно-політичній сфері [6, с. 12].  

Принцип гласності є похідним від принципу верховенства права та обу-
мовлений підзвітністю всіх суб’єктів публічної влади народові України, який 
відповідно до Конституції України визнається першоджерелом такої влади.  

В. О. Серьогін уніфікував засоби забезпечення гласності в діяльності 
Президента України, до яких відносить:  

1) оприлюднення через друковані та електронні засоби масової інформації 
повних текстів правових актів, підписаних главою держави; 

2) трансляції теле- та радіозвернень Президента до Українського народу;  
3) публікації у пресі та оголошення по телебаченню та радіо послань 

Президента до народу; 
4) публікації текстів щорічних та позачергових послань Президента України 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище;  
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5) брифінги та прес-конференції Президента України та співробітників його 
апарату для представників українських та зарубіжних ЗМІ; 

6) прес-релізи про діяльність глави держави, що розповсюджуються Прес-
службою Адміністрації Президента України через друковані та аудіовізуальні 
засоби масової інформації тощо [17, с. 111–112]. 

На сьогодні Конституція України не вимагає оприлюднення інформації про 
підстави та причини застосування Президентом України права вето. Однак, вихо-
дячи із загальної концепції відкритості та прозорості законотворчості та діяльності 
органів публічної влади, інформація про застосування права вето щодо того чи 
іншого закону, а також відповідні пропозиції та зауваження до нього розміщуються 
на офіційному сайті Верховної Ради України. Між тим, вважаємо, що принцип 
гласності та інформаційної прозорості в сфері застосування права вето Президен-
том України потребує чіткого закріплення на конституційному рівні, та реалізації 
також шляхом публікації відповідної інформації в офіційних друкованих виданнях. 

Принцип законності означає, що всі суб’єкти публічної влади повинні діяти 
лише в межах повноважень та в порядку, визначених Конституцією та законодавс-
твом України. При цьому відмінність цього принципу від принципу верховенства 
права полягає в тому, що останній вимагає, щоб суб’єкти публічної влади, перш за 
все, керувалися в своїй діяльності Конституцією України, як правовим актом з 
найвищою юридичною силою. Таким чином, принцип верховенства права стоїть на 
захисті авторитету Конституції, її верховенства в ієрархії національного 
законодавства. Принцип законності передбачає, що діяльність суб’єктів публічної 
влади повинна чітко визначатися в законах та підзаконних актах. 

В сфері застосування права вето Президентом України принцип законності 
полягає в тому, що вся процедура, починаючи від надходження закону на його 
підпис і закінчуючи поверненням закону із урахуванням пропозицій і зауважень 
Президента або після подолання вето, повинна відповідати вимогам законодавства; 
всі посадові особи та допоміжні інституції, які приймають участь в цій процедурі, 
зобов’язані діяти лише в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному 
законодавством України.  

Принцип пріоритетності захисту прав та свобод людини та громадянина в сфері 
застосування права вето Президентом України виражається в тому, що пріоритетне 
значення при вирішенні питання щодо підписання або непідписання закону, фор-
мулювання зауважень до нього, має віддаватися тому, на скільки в кожному 
конкретному випадку забезпечується захист основоположних конституційних прав 
та інтересів людини та громадянина. Будь-які спроби законодавця обмежити ці 
права, інтереси або свободи повинні бути зупинені Президентом, в тому числі через 
застосування права вето щодо таких законів. Даний принцип випливає із змісту 
ст. 102 Конституції України [9], де зазначено, що Президент України є гарантом 
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конститу-
ції України, прав і свобод людини і громадянина. Одним із дієвих засобів забезпе-
чення цих гарантій є право вето щодо законів, прийнятих Верховною Радою України.  

Вище були розглянуті загально-правові принципи застосування права вето 
Президентом України. Наступну групу принципів складають загальні принципи, 
що лежать в основі будь-якої діяльності Президента України.  

Так, принцип незалежності Президента України, хоча прямо не закріплений в 
Конституції України, але випливає із змісту ст. 102. Він означає, що в своїй 
діяльності Президент керується виключно Конституцією та законами України; 
будь-який вплив на нього є протиправним.  
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В сфері застосування права вето принцип незалежності виражається в тому, 
що при прийнятті рішення про його застосування Президент повинен уникати 
будь-якого політичного, ідеологічного або іншого впливу на нього. Це рішення має 
бути обґрунтованим та мотивованим, заснованим на висновках та пропозиціях 
органів, що проводять неупереджену оцінку та експертизу закону, що надійшов на 
підпис (Адміністрація Президента України), а також на вимогах Конституції та 
законів України. 

Принцип недоторканності Президента визначений в ст. 105 Конституції 
України [9] та означає, що він не може бути затриманий, заарештований та під-
даний кримінальному переслідуванню в загальному порядку. Для цього існує 
спеціальна процедура, визначена Конституцією України.  

В сфері застосування права вето принцип недоторканності проявляється в 
тому, що ніхто не може переслідувати (в тому числі, кримінальне переслідування) 
Президента за те, що він скористався правом вето щодо законів, висловив свої 
зауваження та пропозиції щодо нього та відмовився його підписати.  

В. С. Кобрин виділяє ще два принципи, на яких ґрунтується діяльність суб’єктів 
публічно-владних повноважень, – наступності та безперервності [8, с. 100–101]. Для 
розкриття їх змісту звернемося до енциклопедичного значення цих категорій.  

В Радянському енциклопедичному словнику наступність визначається як об’єк-
тивний, необхідний зв’язок між різними етапами розвитку, сутність якого полягає в 
тому, що нове, змінюючи старе, зберігає в собі деякі його елементи [20, с. 1065].  

Термін «континуїтет» (лат. – безперервність) має такі енциклопедичні 
значення: 1) спадкоємність у розвитку права; 2) у міжнародному праві продов-
ження здійснення державою-правонаступницею передбачених у міжнародних 
договорах прав і обов’язків держави-попередника; 3) правило парламентської 
процедури, за яким у разі незатвердження законопроекту до кінця сесії парламенту, 
на розгляд якої він був внесений, розгляд його має бути поновлено з відповідної 
стадії на наступній сесії [23, с. 318]. 

Діяльність Президента України в досліджуваній сфері також ґрунтується на 
принципах наступності та безперервності. Так, перший з них виражається у тому, 
що процедура застосування права вето складається із системи послідовних, 
змінюючих одна одну та доповнюючих одна одну дій. Кожна з цих дій грунтується 
на результатах попередньої, залежить від них. Наприклад, якщо в результаті оцінки 
положень надісланого на підпис Президента закону, будуть виявлені порушення 
Конституції, інших чинних законів, то відповідно, наступною дією буде форму-
лювання пропозицій та зауважень, що засновані на цих недоліках.  

Принцип безперервності при застосуванні права вето виявляється в тому, що 
дана сфера є невід’ємною частиною діяльності Президента України. Це право 
невід’ємне від Президента і реалізується тільки особою, яка перебуває на посту 
Президента України на законних підставах. Воно реалізується при виконанні 
Президентом своїх конституційних повноважень. 

Останню групу принципів складають спеціальні принципи застосування Пре-
зидентом права вето. Ці принципи характерні саме для даного напрямку діяльності 
Президента України і складають його основу. 

Одним із них є принцип обґрунтованості та вмотивованості, які прописані в ч. 
2 ст. 94 Конституції України, де зазначено, що Президент вправі повернути закон із 
своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями [9]. Даний принцип ви-
ражається в тому, що непідписання Президентом закону в порядку застосування 
права вето повинно бути обґрунтованим та вмотивованим. Тобто безпідставне 
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повернення закону до Верховної Ради України без підпису не допускається. Однак, 
як зауважувалось раніше, даний принцип неоднозначно роз’яснюється в Рішенні 
Конституційного Суду від 11.03.2003, № 6-рп/2003 [16]. В абзаці 1 п. 4 даного 
Рішення говориться про те, що при застосуванні права вето Президент повинен 
викласти вмотивовані і сформульовані пропозиції до Верховної Ради України для 
повторного розгляду, але в абзаці 3 п. 4 цього ж Рішення, вже стверджується, що 
Президент не зобов’язаний обґрунтовувати мотиви та підстави накладення вето. Таким 
чином, сфера застосування даного принципу потребує законодавчого уточнення. 

Принцип доцільності полягає в наступному. Застосування права вето 
Президентом фактично відкладає строк набрання чинності відповідним законом. 
Тому, якщо прийняття даного закону вимагає терміновості внаслідок того, що він 
може вирішити важливі питання, в тому числі захисту державного суверенітету, 
забезпечення захисту конституційних прав та інтересів людини та громадянина, то 
відкладення його підписання з мотивів незначних технічних або інших недоліків не 
доцільно. В цьому разі краще підписати закон, а пізніше внести до нього відповідні 
поправки. Тобто застосовуючи права вето щодо законів має враховуватися 
співвідношення їх корисності, суспільно-правового значення та недоліків, які 
суттєво не впливають на якість закону в цілому.  

Принцип своєчасності застосування права вето прописаний в ч. 2 ст. 94 Кон-
ституції України, і виражається у тому, що Конституцією України встановлений 
конкретний термін, протягом якого Президент може скористатися своїм правом 
вето, а саме – протягом п’ятнадцяти днів з моменту надходження закону на підпис.  

Важливе значення для забезпечення ефективності застосування права вето 
Президентом України є принцип політичної та особистої неупередженості.  

С. В. Ківалов визначає політичну неупередженість як здійснення державним 
службовцем своїх службових повноважень без урахування такого: а) політичних 
мотивів чи обставин, що не стосуються предмета його службової діяльності; 
б) особистої прихильності або неприязні до будь-яких осіб; в) особистих політич-
них поглядів або переконань [7, с. 12]. Особиста неупередженість означає відмову 
посадової особи від будь-яких особистих мотивів, інтересів при прийнятті 
державних рішень. 

Отже, застосовуючи право вето Президент України має відмовитись від 
суб’єктивних політичних міркувань та особистих мотивів та інтересів, а керуватися 
виключно інтересами держави, суспільства та кожного окремого громадянина.  

Характеризуючи принципи застосування права вето Президентом України, 
необхідно вказати на окремі недоліки в цій сфері. По-перше, не всі з означених 
вище принципів знайшли своє належне закріплення в Конституції України, що 
ускладнює їх тлумачення та застосування на практиці. По-друге, слід констатувати 
відсутність механізму реалізації деяких принципів, зокрема, принципів доціль-
ності, обґрунтованості, вмотивованості та ін. Отже, усунення цих недоліків потре-
бує внесення відповідних законодавчих доповнень та змін. 
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Розглянуто сутність конституціоналізму. Доведено, що конституціоналізм як феномен 
має складну філософсько-політико-соціально-правову природу та охоплює три основні 
зрізи: ідеологію, філософсько-правову доктрину та конституційну систему правління. У 
широкому значенні він є системою взаємовідносин між людиною, суспільством та 
державою, у яких реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, 
суспільство є вільним, а державна влада реально обмежена конституційними засобами. У 
вузькому значенні він зводиться до конституційної системи правління (механізму 
владарювання), що є системою суб’єктів, інститутів, форм, засобів та методів правління у 
державі, заснованих на ідеях поваги до людської гідності, свободи, верховенства права, 
демократії та обмеженого правління. 

Ключові слова: конституціоналізм, обмежене правління, доктрина обмеженого 
правління. 

Суспільно-політичні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, є наслідком 
більш ніж двадцятирічного періоду формування її державності. Як і будь-який інший 
процес утворення чогось якісно нового, державотворення ґрунтується на певних 
вихідних ідеях, засадах, що дають відповідь на питання «яким за змістом (сутністю) 
буде створений об’єкт?». В основу українського державотворення було покладено 
принципи народовладдя, верховенства права, поваги до прав людини, розподілу 
влади (що відображено в низці державотворчих документів). Реалізація згаданих 
засад мала б призвести до побудови конституційної держави, у якій державана влада 
реально обмежена конституційними інструментами задля гарантованості прав та 
свобод людини і громадянина. Проте сьогодні доводиться констатувати, що 
реалізувати ці принципи в Україні так і не вдалося. З’ясування причин, що призвели 
до цього, потребує глибокого та комплексного дослідження, причому не тільки 
юристів, а й політологів, філософів, істориків і навіть культурологів. Втім, з 
конституційно-правового погляду вже можна помітити допущену методологічну 
помилку. Справа в тім, що вищезгадані засади є складовою та лише одним із 
елементів (щоправда, базовим) об’ємнішого феномену – конституціоналізму. Він є 
цілісною системою, наявність якої забезпечує конституційний характер держави, 
існування людиноцентричної суспільної системи, та водночас є гарантією 
демократії. Зрозуміло, що самого визнання в Конституції (та інших актах) принципів 
такої системи, без одночасного запровадження потрібних інститутів та механізмів, 
недостатньо для її виникнення. Відтак, акцентуючи на самих засадах, не створивши 
власної і не запозичивши вже апробованих на Заході механізмів та моделей, ми 
отримали те, заради недопущення чого і виник конституціоналізм – свавільну владу. 

Сьогодні державотворчий процес ще не завершений. Ті виклики, з якими 
зустрілася Україна, потребують серйозної роботи у різних напрямах, і насамперед - 
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створення збалансованої, конституційно обмеженої та водночас ефективної сис-
теми публічної влади, у яку має бути закладено механізми недопущення узурпації 
влади чи то державного свавілля. Тому сьогодні вкрай важливо продовжити дос-
лідження сутності конституціоналізму, його моделей, та виокремлювати той 
досвід, який може бути успішно використаний в Україні. 

Зазначимо, що проблематика конституціоналізму в Україні досить популярна. 
Та попри те, що протягом десятка років в Україні було опубліковано декілька 
монографічних досліджень, присвячених конституціоналізму [10; 17; 24], ця кате-
горія досі залишається контроверсійною. Використовуючи різні методологічні під-
ходи, автори акцентують на різноманітних аспектах цього явища, по-різному 
тлумачать його сутність.  

Так, В. М. Шаповал розглядає конституціоналізм передусім як політико-
правову ідеологію, інтелектуальні узагальнення, притаманні певному етапу істо-
ричного розвитку, а також як державне правління, обмежене за змістом конституції 
[24, с. 17]. В іншій праці він стверджує, що явище конституціоналізму має 
складний, багатовимірний характер, та виділяє два головні «вектори» його виз-
начення – як режиму, у якому функціонують держава та її інститути, що водночас є 
режимом взаємостосунків держави і людини, а також як правової (конституційної) 
ідеології, яка відображає і водночас прогнозує розвиток відповідної нормотвор-
чості і нормозастосування [25, с. 25–27]. 

М. В. Савчин зазначає, що конституціоналізм є багатовимірним політико-
правовим феноменом і складною структурою та досліджує його як соціальне 
явище, що відображає еволюцію поглядів, ідей, доктрин про природу конституції 
та політичної практики втілення таких ідей в життя [17, с. 19].  

На думку П. Б. Стецюка, конституціоналізм можна розглядати у широкому 
(політико-правовому, політологічному) та вузькому (юридичному) значеннях. 
Причому у широкому розумінні конституціоналізм є ідейно-політичною доктриною, 
ідейно-політичним рухом та державно-правовою практикою, а в юридичному - 
державне правління, обмежене конституцією; вчення про конституцію як основний 
закон держави, закон, який визначає відносини держави і суспільства; політичні 
системи, в основі яких лежать конституційні методи правління [19, с. 70–71]. 

А. Р. Крусян виокремлює три головні підходи до визначення конституціоналізму: 
політичний, філософсько-історичний та юридичний. У політичному контексті консти-
туціоналізм – це «скарбниця національної ідейно-політичної думки і державно-
правової практики, що... спрямована на конституційну регламентацію державного 
устрою, політичного режиму, прав і свобод людини, взаємовідносин людини, 
громадян, суспільства і держави» [21, с. 498]. У філософсько-історичному контексті – 
вчення про конституцію, починаючи із міфологічних форм світорозуміння до 
раціонально-логічних форм мислення, виникнення політико-правової науки [13, с. 96]. 
За юридичного підходу автор розглядає конституціоналізм у широкому – як складну 
політико-правову систему, та вузькому – як особливий режим функціонування 
державної влади на основі конституційних методів – значеннях [10, с. 72].  

Із сказаного випливає, що конституціоналізм – багатогранний феномен, який 
можна розглядати як соціальну, філософсько-правову, політико-правову, ідейно-
політичну категорію. М. С. Бондарь зазначає, що категорія «конституціоналізм» 
настільки багатогранна та універсальна, що своїм змістом здатна охопити як 
правові явища, так і неюридичні, а також метаюридичні феномени соціального, 
економічного, політичного, культурного характеру у тій мірі, в якій вони 
виступають соціокультурною передумовою формування конституціоналізму і 
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водночас – середовищем його існування та розвитку, впливають на його конкретно 
історичний зміст. Як філософсько-правова категорія конституціоналізм покли-
каний відображати важливі (універсальні) цінності сучасної цивілізації, які у 
концентрованому вигляді виявляються в закономірностях демократичної органі-
зації суспільства і держави на основі балансу влади і свободи, визнання й захисту 
прав і свобод людини і громадянина, верховенства права [3, с. 47–48]. 

Натомість переважна більшість західних дослідників розглядають конституці-
оналізм із позицій вузького підходу, акцентуючи на його головній меті – обмеженні 
державної влади, недопущенні державного свавілля. Так, на погляд А. Шайо, 
«конституціоналізм – це сукупність принципів, порядку діяльності та інституційних 
механізмів, які традиційно використовуються з метою обмеження державної влади» 
[28, s. 14], тобто те, що не виходить за межі права. Подібної позиції дотримуються й 
інші західні автори (С. Маклвейн, Х. Барнетт, Дж. Олдер, Л. Генкін, Дж. Роулз), а 
також низка українських вчених конституціоналістів, зокрема С. Шевчук, Ю. Г. Бара-
баш, Н. В. Мішина, які досліджують конституціоналізм як режим функціонування 
державної влади відповідно до конституції [26, с. 56; 2, с. 93–94; 12].  

Інші автори, використовуючи вузький підхід, сутність конституціоналізму 
фактично зводять до вчення про конституцію, способи і методи ефективного регу-
лювання конституційних правовідносин, об’єктивно сформовану систему консти-
туційного права, систему конституційного законодавства, стрижнем якої виступає 
конституція, систему конституційно-правової науки, конституційну правотворчу та 
правозастосовчу практику [15, с. 115; 8, с. 54]. Тобто конституціоналізм розглядають 
як явище, похідне від конституції, як встановлений нею публічний порядок, та існує 
усюди, де є акт із назвою «конституція», незалежно від характеру і змісту його 
приписів та норм. Такий підхід ґрунтується на нормативно-позитивістській концепції 
Г. Кельзена, за якою будь-яку конституцію, як і заснований на ній публічний порядок, 
не варто оцінювати з погляду неформалізованих у юридичній нормі властивостей, 
зокрема, справедливості, оскільки усі вони матимуть відносний характер, а кожна 
конституція, незалежно від її змісту, є основою чинності такого порядку [4, с. 63, 248].  

Проте історично конституціоналізм пов’язували не просто з тією чи іншою 
організацією державної влади, а такою її побудовою, за якої забезпечувалась її 
обмеженість на користь певним цінностям. Не випадково становлення конституці-
оналізму у вигляді цілісного вчення та адекватної йому практики належить до епохи 
боротьби з абсолютизмом. Філософи та політичні діячі апелювали до прав людини, які 
є невіддільними від неї та виражають її природу, творять природні межі влади 
монарха, рівно ж як і будь-якої іншої політичної влади. Так, в теорії конститу-
ціоналізму первинним є саме уявлення про обмеженість державної влади свободою 
підвладних, а вчення про конституцію як основний закон держави, який встановлює 
порядок здійснення державної влади і тим самим вводить державне свавілля у певні 
межі – вторинне. Без змістовного обґрунтування мети обмеження державної влади усі 
формально-юридичні конструкції втрачають сенс [4, с. 49]. 

Вихідною ідеєю конституціоналізму, що визначає мету його існування, є 
забезпечення свободи людини, гарантування її прав, а засобом досягнення цієї 
мети є обмеження свавілля держави, введення державної влади у певні юридичні 
межі її функціонування, що убезпечать її від надмірного втручання у сферу 
свободи індивіда. Йдеться про формування та існування такої системи правління, 
яка відповідає згаданим критеріям та ґрунтується на системі ідей та відповідній 
концептуально-теоретичній конструкції. Існування останніх виходить за межі суто 
правознавства та охоплює низку інших сфер соціального буття.  
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Відтак, під час аналізу сутності конституціоналізму з’являється наукова 
дилема. З одного боку, безперечним є той факт, що конституціоналізм ґрунтується 
на певних універсальних ідеях, які є його опорою, а життєздатність цих ідей, їхнє 
втілення у практику залежить від таких категорій, як суспільна свідомість, 
психологія, культура, менталітет тощо, що виходять за межі права. Також зміст 
конституціоналізму важко осягнути без його філософсько-правових основ, якими є 
способи світосприйняття, типи праворозуміння тощо. Важливим елементом є й 
політико-правова практика тих держав, у яких наявна система обмеженого прав-
ління, без неї говороти про існування конституціоналізму не доводиться. А тому 
усі згадані неюридичні чинники не можна ігнорувати. Але, з іншого боку, це може 
призвести до перевантаження поняття конституціоналізм, ускладнення його 
сприйняття та віддалення від його первинного змісту. 

На наш погляд, конституціоналізм треба розглядати як складний феномен, що 
охоплює заснований на універсальних принципах (поваги до людської гідності, 
індивідуальної свободи, гарантованості прав людини, верховенства права, поділу 
влади) комплекс відносин та взаємодій у трикутнику «людина – суспільство – 
держава», що містить низку філософських, соціальних, політичних та юридичних 
компонентів у їхньому взаємозв’язку. Важливо, щоб у ході дослідження широкого 
змісту категорії конституціоналізм не втрачалося його первинне значення – 
юридичне обмеження державної влади. Тому ми розглядаємо конституціоналізм як 
комплексну категорію, яка, однак, наповнена реальним юридичним змістом, і не є 
практикою реалізації конституційно-правових норм будь-якого змісту, а має 
наслідком існування у державі конституційно обмеженої системи правління.  

Конституціоналізм як феномен має складну філософсько-політико-соціально-
правову природу та охоплює три основні зрізи: ідеологію, філософсько-правову док-
трину та конституційний механізм владарювання (конституційну систему правління). 
У широкому значенні він є системою взаємовідносин між людиною, суспільством та 
державою, у яких реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, 
суспільство є вільним, а державна влада реально обмежена конституційними засобами.  

У вузькому значенні він зводиться до конституційної системи правління 
(механізму владарювання), що є системою суб’єктів, інститутів, форм, засобів та 
методів правління у державі, заснованих на ідеях свободи, верховенства права, 
демократії та обмеженого правління. Ідеологічні та доктринальні основи 
конституціоналізму мають універсальний характер, натомість конституційна система 
правління є явищем національним. Кожній державі притаманний власний конститу-
ційний механізм владарювання, що охоплює своєрідний набір елементів, таких як 
жорсткий чи гнучкий розподіл влади, парламентаризм чи президенталізм, федералізм 
чи унітаризм, референдум як активна чи пасивна форма народовладдя і прийняття 
рішень тощо. Такий набір елементів не є випадковим, він має бути збалансованим та 
забезпечувати функціонування відповідної системи відповідно до вказаних засад, 
враховуючи національно-культурні та ментальні особливості кожного народу. 

Ідеологія конституціоналізму. Формування феномену конституціоналізму по-
в’язане з ідеологічною парадигмою лібералізму, центральною ідеєю якої є пріо-
ритет індивідуальної свободи. На противагу ідеалам прямої чи партисипативної 
демократії античного зразка, відображеним в ідеях Жана-Жака Руссо, лібералізм 
передбачає захист приватної сфери життя індивідів від надмірних зазіхань та є 
своєрідним оборонцем суверенітету індивіда. 

Головними ідеями ідейно-політичної течії лібералізму, яка зародилася в Англії 
у кінці ХVII ст. та набула розквіту у західних державах у ХІХ ст., є: абсолютна 
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цінність людської особистості, особиста свобода, автономія індивіда, юридична 
рівність людей, плюралізм політичних цінностей, приватна власність на засоби 
виробництва, чіткі межі діяльності держави (забезпечення миру, життя, здоров’я, 
свободи і приватної власності) [5, с. 68–70; 11, с. 3–7]. 

З практичного погляду лібералізм є ідеологією та доктриною взаємовідносин 
між членами суспільства, метою якого є благо всіх індивідів, а не окремої групи. 
Саме ця ідея втілена у відомій формулі англійських утилітаристів «найбільше 
щастя для найбільшої кількості людей» (висунута Бентамом у його першій праці 
«Уривок про врядування» 1776 р.). Наголосимо, що саме ідеї лібералізму були 
покладені в основу докорінних суспільно-політичних змін XVIII–XIX ст. – заміни 
феодального ладу капіталістичним, абсолютної монархічної форми правління 
конституційною або республіканською, звільнення від колоніальної залежності та 
утворення незалежних держав (США). 

Як політична програма лібералізм вперше був реалізований в Англії та США, а 
згодом – у континентальній Європі, унаслідок чого були сформовані відповідні 
конституційні системи правління. Варто, однак, зауважити, що континентальній Євро-
пі та Америці притаманні дві різні традиції лібералізму, існування яких обґрунтував 
відомий австрійський вчений Фрідріх Август фон Гаєк. Якщо англоамериканська 
традиція ґрунтується на концепції індивідуальної свободи в межах закону (liberty under 
the law) та виникла з бажання закріпити та поширити накладені на уряд обмеження, а 
принципи лібералізму були виведені унаслідок спроб пояснити вже наявний порядок, 
то континентально-європейська є результатом теоретичної конструкції, яка втілюється 
у життя владою, що організовує відповідний порядок через певні «команди», та 
виходить із концепції демократії як необмеженої влади більшості [6, с. 20–21]. 

Проте спільною для двох традицій є ідея обмеження свавілля держави як єдино 
можливого шляху для гарантування свободи, визнання та забезпечення природних 
невідчужуваних прав людини. Певне «узгодження» суперечностей лібералізму та 
демократії відобразилося у концепції ліберальної демократії, головною ідеєю якої є 
запровадження такого типу урядування, за якого основоположні права людини і 
громадянина та вимоги верховенства права обмежують сферу демократичного 
ухвалення рішень. Фактично йдеться про формування конституційної системи прав-
ління, за якої правління волею більшості не є абсолютним, воно обмежене 
індивідуальними правами людини, необхідністю їхнього забезпечення та гаран-
тування. За такої системи демократія є «всезагальним правом всіх громадян на частку 
політичної влади, тобто право голосувати та право брати участь у політичному 
процесі» [22, с. 1065], а прикметник «ліберальний» має силу обмеження [16, с. 1059], 
позначає «демократію вільних людей».  

Принципами ліберальної демократії є: свобода і рівність, права людини, періо-
дичні вибори, «відкрите» суспільство, верховенство права, представницька демократія, 
народний суверенітет. Обов’язковою умовою ліберальної демократії є забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина. Реалізація цієї мети, як і «самозабезпечення» 
існування демократії, перебувають поза межами її можливостей, натомість гаран-
туються наявністю конституційної системи правління. Тіль-ки вона, на думку Джона 
Локка, Шарля Монтеск’є та американських федералістів, обмежуючи та розділяючи 
тимчасову владу більшості, може забезпечити індивідуальну свободу [7, с. 25]. Так, 
вихідні засади ліберальної демократії склали ідеологічну основу конституціоналізму. 

Доктрина обмеженого правління. Формування конституціоналізму пов’язане із 
поєднанням засад ліберальної демократії з теорією обмеженого правління, суть 
якого полягає у накладенні суспільством і його політичними інститутами об-
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межень на державну владу. Враховуючи те, що конституція є актом установчої 
влади народу, саме її норми наповнюються такими положеннями, а сама 
конституція є найважливішим засобом забезпечення існування обмеженого прав-
ління. Зауважимо, що суспільства накладають правові обмеження на дії державних 
посадовців відповідно до своїх соціально-культурних настанов, які суттєво 
різняться між собою. Так, у мусульманських державах, де значну роль відіграє 
іслам, вони мають принципово інший характер, ніж у державах західних.  

У державах західної демократії можна виокремити дві концепції обмеженого 
правління, реалізовані на практиці. Перша зародилася ще в античні часи з ідей 
Платона, Аристотеля, Ціцерона та інших мислитетів про важливість обмеження 
влади правління (монарха, більшості) та була згодом втілена в державах кон-
тинентальної Європи. Таке обмеження має двоякий характер та передбачає 
накладення: по-перше, на діяльність державних органів через їхній обов’язок діяти 
відповідно до закону (що не виключає можливості цих органів змінювати закон); 
по-друге, на законодавчу владу (роль таких обмежень у різні періоди виконували 
божественне, природне, звичаєве право, згодом – права людини). 

Виконання обов’язку діяти відповідно до закону забезпечується різними 
способами як юридичного, так і неюридичного характеру. Так, А. Дайсі вважав, що 
основою верховенства права є можливість громадян притягнути урядовців до 
звичайного суду [8, с. 64-68]. Такий підхід пов’язаний з відсутністю чіткої межі 
між публічним та приватним правом і вимагає існування окремої незалежної 
судової влади. Проте для реального обмеження державної влади вимоги діяти на 
підставі закону недостатньо, що було очевидним ще досить давно. Проблема 
полягає в тому, що влада, яка сама створює закони, не може цими ж законами 
обмежуватись. У минулому цю проблему вирішували трьома способами: 1) монарх 
публічно визнавав, що він зобов’язується виконувати вимоги закону (звідси 
випливає інститут прийняття присяги перед вступом на престол); 2) загальне 
переконання, що монарх та урядовці діють в межах тих самих законів, що і всі інші 
(німецьке звичаєве право); 3) повсякденна поведінка, коли монархи і державні 
посадовці діяли в межах законних обмежень [20, с. 134]. 

Друга концепція обмеженого правління завдячує своєю появою лібералізму із 
його піднесенням індивідуальної свободи як головної цінності. Сутність цієї кон-
цепції полягає в обмеженні державного правління задля захисту індивідуальної 
свободи. Вона притаманна Англії з середини ХІХ ст. та втілена в державно-право-
вій практиці США. Оскільки гарантування та захист свободи людини водночас є 
правообмежувальним засобом щодо держави та її органів, то для досягнення цілі 
обмеженого правління значення має не стільки діяльність законодавчих органів 
щодо накладення таких обмежень, а діяльність судів щодо захисту прав людини, з 
одного боку, та вироблення механізмів визнання законів неконституційними і 
накладення обмежень на законодавчу владу, з іншого. 

Гарантування належного захисту від авторитарності влади пов’язане з ідеалом 
«природної справедливості», який у державах англосанкоснського типу ототож-
нюється з ідеалом справедливого судочинства. Разом із «рівністю», що накладає на 
державну владу серйозні обмеження (через запевнення, що у відповідні моменти 
ставлення закону до кожного з громадян буде однаковим), вони творять зміст 
верховенства права [1, с. 10]. Водночас справедливе судочинство можливе лише за 
умови незалежності судової влади. Т.Р.С. Аллан звертає увагу на могутність 
інтерпретаційних повноважень судів, доповнену їхньою ексклюзивною преро-
гативою застосовувати й тлумачити ті чи інші постанови в конкретних випадках, 
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що є ключовою відмінною рисою конституціоналізму англійського зразка. Якою б 
великою не була влада законодавців щодо ухвалення загальних рішень, конкретне 
їхнє використання все одно залежатиме від судової влади; а оскільки йдеться про 
застосування закону в тому чи іншому випадку, то справжня правова інтенція 
постанови може бути з’ясована лише після того, як вона буде вплетена у складний 
гобелен попередніх законів та інших постанов у їхній судовій інтерпретації, що 
виступають єдиним цілим [1, с. 24].  

Окрім згаданих концепцій обмеженого правління, звернемо увагу і на теорію 
самообмеження державної влади, яку розвивали Р. Ієрінг, Г. Еллінек та інші. Так, 
М. І. Палієнко вказував, що в конституційній державі законами пов’язані не лише 
органи виконавчої та судової влади, але й органи законодавчої влади є «адресатами 
законодавчих приписів, якими визначаються їхня компетенція, зміст і форми 
діяльності» [14, с. 376–377]. Ю. С. Шемшученко юридичне самообмеження дер-
жави вважає показником його політичного режиму» [27, с. 32]. 

На думку С. Холмса, сутність конституціоналізму полягає у самообмеженні 
панівних кіл, а конституція є інструментом контролю за «домінуючими і самодос-
татніми елітами». Вчений доводить, що політичні еліти добровільно йдуть на 
самообмеження своєї влади, отримуючи в кінцевому результаті із цього користь. 
Метою накладення конституційних обмежень є не ослаблення сильних слабкими, а 
можливість владних структур відмовитись від невигідних, ризикових чи 
«самовбивчих» форм правління. Відтак, дослідник формулює так званий «парадокс 
конституціоналізму», відповідно до якого обмежена влада може бути значно 
могутнішою, ніж влада необмежена. Це пояснює добровільне підкорення конститу-
ційним обмеженням політичних еліт навіть тоді, коли їм не загрожують народні 
рухи, повстання чи масові безпорядки [23, с. 59–64]. 

Зауважимо, що сформульовану С. Холмсом теорію можна застосувати щодо 
обидвох згаданих концепцій обмеженого правління – англо-американського та 
континентально-європейського варіантів як для ліберальних, так і для демо-
кратичних суспільств [23, с. 60]. Важливо те, що, незалежно від природи та мети 
самообмеження (гарантування свободи, недопущення тиранії, державного свавілля, 
заручення політичних еліт підтримкою більшості населення), таке обмеження 
державної влади не послаблює її (що є одним із контраргументів обмеженого 
правління), а часто, навпаки, посилює. 

Конституційна система правління. Розглянуті концепції обмеженого правління 
відображені у конституційних системах держав. Їхнє формування відбувалось на 
тлі національної специфіки, сукупності національно-культурних, історико-
політичних, соціально-економічних особливостей відповідних суспільств. Тому, 
якщо ідеологічний та доктринальний рівні конституціоналізму мають надна-
ціональний характер, то конституційна система правління є наслідком втілення 
певних спільних ідей та підходів, проте має яскраво виражений національний 
характер. Відтак, розглядаючи конституційні системи правління окремих держав, 
можна виокремлювати їхні спільні риси, використовуючи методологію компара-
тивістики, але жодним чином не уніфікувати. 

На підтвердження цього розглянемо приклад двох держав, які мали спільні 
ідеологічні та концептуальні основи конституціоналізму, проте формування кон-
ституційних систем правління у них відбувалося різними шляхами – США та 
Англія. В Америці був створений інституційний механізм, покликаний забезпе-
чувати обмеженість державної влади для гарантування індивідуальної свободи. До 
нього входили: 1) писана Конституція, наділена верховенством та стабільністю, яка 
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накладала обмеження на законодавчу владу (закон не міг суперечити Конституції); 
2) жорсткий поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову (гілки влади мали 
стримувати одна одну від зловживань); 3) розподіл влади по вертикалі – на феде-
ральний і рівень штатів; 4) судовий контроль (передусім за законодавчою владою); 
5) чітко закріплені індивідуальні права (Білль про права); 6) демократичні вибори. 

В Англії такого механізму не було, проте верховенство права у сенсі 
обмеженості державної влади правом існувало. За відсутності писаної конституції, в 
Англії, однак, існувала (й існує до сьогодні) конституція в розумінні встановлення 
структури державної влади, прав і свобод громадян, гарантованої правом. Як слушно 
зазначає Браян Таманага, в Англії верховенство права існує завдяки поширеній і 
незаперечній переконаності у верховенстві права, у непорушності певних фундамен-
тальних обмежень, накладених правом на державну владу, а не через функціо-
нування конкретних правових механізмів [20, с. 69]. 

У державах континентальної Європи також є інституційні механізми обмеження 
державної влади. Найчастіше вони охоплюють такі елементи: 1) писана конституція, 
що є актом установчої влади народу та гарантує похідний (встановлений) характер 
влади держави; 2) юридично (конституційно) закріплені права та свободи людини і 
громадянина та система їхнього захисту (визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави, накладаючи на неї відповідні обмеження); 3) конституційна юрисдикція 
(переважно у формі конституційного судочинства), покликана гарантувати верхо-
венство і стабільність конституції, обмежувати законодавчі повноваження парламенту, 
а також забезпечувати стійкість усієї системи; 4) гнучкий поділ влади і парламен-
таризм; 5) децентралізованість влади, що не допускає її надмірної концентрації на 
загальнодержавному рівні; 6) незалежна судова влада, яка є гарантією захисту прав 
людини та здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади. 

Так, поняття конституційне (обмежене) правління охоплює державну владу, її 
систему, способи взаємодії всередині цієї системи, а також взаємодію з людиною 
та суспільством. Поняття конституціоналізм позначає не тільки режим здійснення 
державної влади (способи правління), а його зміст, певну якість буття держави 
(конституційної) та її взаємовідносини із громадянським суспільством. 
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THE ESSENSE OF CONSTITUTIONALISM: 
CONSTITUTIONALISM AS IDEOLOGY, 

DOCTRINE AND PRACTICE OF LIMITED GOVERNMENT 
O. Boryslavska 

Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article investigates the essence of constitutionalism. It is proved that a 
phenomenon of constitutionalism has a complex philosophical and political-legal nature and 
comprises three main sections: ideology, philosophical and legal doctrine and constitutional 
system of government. In a broad sense it is a system of relations between a human, the 
society and the state, in which individual rights and freedoms are really guaranteed, the 
society is free, and state power is actually limited by constitutional means. In a narrow 
sense, it is reduced to a constitutional system of government (ruling mechanism), which is a 
system of actors, institutions, forms, tools, and methods of government in the state, based 
on the ideas of human dignity, freedom, rule of law, democracy and limited government. 

In the ideological aspect constitutionalism is based on liberal ideas, practical 
implementation of which in fact led to the emergence of this phenomenon. Different 
combinations (in various models of constitutionalism) of ideas of individual freedom and 
democracy (popular sovereignty) are at the core of constitutionalism. Two traditions of 
liberalism (in Hayek - American and European) actually led to corresponding models of 
constitutionalism. European constitutionalism is based on the ideology of liberal democracy 
whith the original principles of freedom and equality, human rights, periodic elections, «open» 
society, rule of law, representative democracy, popular sovereignty. The institutional 
mechanism through which they are implemented is a constitutional system of government. 

The doctrinal foundation of constitutionalism make up several theories – the concept of 
limiting state power for individual freedom, limiting state power for containment of government 
tyranny and the theory of self-limiting of the government. They are reflected in the constitutional 
systems of various countries. Their formation took place on the the background of national 
specificities, aggregate national, cultural, historical, political, social and economic characteristics 
of the respective societies. Therefore, if the ideological and doctrinal levels of constitutionalism 
are supranational, the constitutional system of government is the result of the implementation of 
certain common ideas and approaches, but has a distinct national character. Therefore, 
considering the constitutional systems of government of individual states we can isolate their 
similarities using the methodology of comparative studies but not unify them. 

Keywords: constitutionalism, limited government, the doctrine of limited government. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ 

М. Мочульська 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Охарактеризовано завдання, структуру та діяльність основних організацій 
української діаспори. Сформовано авторську класифікацію українців, які постійно 
проживають за кордоном, залежно від самоідентифікації особи як українця, належність 
особи до громадянства України чи іноземної держави, або ж відсутність громадянства 
будь-якої держави, а також набуття статусу закордонного українця на підставі рішення 
компетентного органу державної влади. Проаналізовано особливості правового регу-
лювання конституційно-правового статусу закордонних українців, виявлено недоліки 
такого регулювання. Запропоновано вдосконалити чинне законодавство України, що 
регулює правовий статус закордонних українців, та укласти низку міжнародних договорів 
про соціальне забезпечення, трудову діяльність закордонних українців та регулювання 
міграційних потоків. 

Ключові слова: закордонні українці, громадянство, конституційно-правовий статус, 
діаспора. 

Події, які відбуваються сьогодні в Україні: Революція Гідності, боротьба проти 
свавілля влади та оборона від зовнішньої агресії Російської Федерації, стали 
об’єднувальними чинниками для українців та сприяли консолідації української 
нації. Українська діаспора виявляє небайдужість щодо стану внутрішньої та 
зовнішньої політики України. Активні дії української діаспори показали готовність 
українців, що проживають у різних країнах світу, вживати можливих заходів щодо 
допомоги в обороні України від зовнішньої агресії, сприяти європейській інтеграції 
України та загалом брати активну участь в розбудові Української держави та 
розвитку українського суспільства. 

Донедавна діяльність української діаспори обмежувалася загалом національ-
но-культурною, освітньою, громадською, науковою, релігійною сферами. Однак 
історичні процеси, що відбувалися в Україні під час Помаранчевої революції та 
протягом останнього року, змінили напрями діяльності української діаспори – 
зросла її політична та правова активність. 

Діяльність української діаспори не залишилася поза увагою українських 
науковців, проте такі дослідження мають здебільшого історичне, соціологічне спря-
мування. Серед комплексних правових досліджень треба згадати дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І. Г. Лиска на тему «Консти-
туційно-правовий статус закордонних українців в Україні» [7]. Також питань статусу 
закордонних українців торкалися І. І. Бабін, С. М. Вдовенко, Т. В. Грищук, К. О. Зас-
лонова, Л. Л. Лабенська, К. В. Степаненко, В. М. Наконечний та інші. 

Внесення змін у законодавство, що регулює статус закордонних українців, 
прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів та фактична діяльність 
української діаспори зумовлює потребу проведення комплексного дослідження 
проблемних питань, пов’язаних з конституційно-правовим статусом закордонних 
українців та забезпечення їхніх взаємозв’язків з Україною.  
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Сьогодні за різними даними до 45 % етнічних українців живе за межами 
України в статусі закордонних українців (близько 20 млн) і громадян України 
(близько 8 млн). Серед найвідоміших організацій закордонних українців згадаємо 
Світовий Конгрес Українців, який об’єднує понад 100 громадських, релігійних, 
наукових та молодіжних організацій з 30 країн світу та підтримує контакти з 
українськими громадами 7 країн світу, та Українську всесвітню координаційну 
раду, яка налічує 382 члени-організації, які добровільно об’єднують українців для 
задоволення й захисту їхніх національно-культурних, мовних, освітніх, творчих, 
соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів. 

У ст. 11, 12 Конституції України закріплений обов’язок держави сприяти 
консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 
культури та дбати про задоволення національно-культурних і мовних потреб 
українців, які проживають за межами держави [5].  

Українці, які проживають за кордоном, мають неоднаковий статус. Цікавою є 
класифікація, запропонована проф. С. М. Вдовенко, який поділяє закордонних 
українців за рівнем ідентифікації на такі категорії: 1) мають українське походже-
ння, але самі не зараховують себе до українців, тобто під час перепису записують 
себе до іншої національності; 2) записують себе українцями і, власне, за статусом є 
закордонними українцями; 3) входять до складу організаційних структур етнічних 
товариств та асоціацій, беруть участь у діяльності художньо-мистецьких колек-
тивів, викладають у школах, тобто транслюють свої національні переконання в 
середовище українців; 4) організатори, керівники українських громад, ті хто 
найбільше віддає зусиль ідеї згуртування українців за кордоном [2, с. 182].  

Однак видається, що наведена класифікація потребує уточнення, враховуючи 
такі критерії, як самоідентифікація особи як українця, належність особи до 
громадянства України чи іноземної держави, або ж відсутність громадянства будь-
якої держави, а також набуття статусу закордонного українця на підставі рішення 
компетентного органу державної влади. 

Беручи за основу ці критерії, українців, які постійно проживають за межами 
України, можна розділити на такі групи: 1) українці, які є громадянами України, та 
постійно проживають на території іноземної держави; 2) закордонні українці, які 
набули такого статусу на підставі рішення компетентного органу влади; 
3) українці, які є громадянами іноземної держави, або особами без громадянства, 
однак не набули статусу закордонних українців. 

У межах цього дослідження спробуємо проаналізувати особливості 
конституційно-правового статусу закордонних українців та забезпечення їхніх 
взаємозв’язків з Україною. 

Основою правового регулювання конституційно-правового статусу закор-
донних українців є Закон України «Про закордонних українців» [4]. У Конституції 
України немає згадки про цю категорію осіб, тому науковці неодноразово 
пропонували внести відповідні зміни в Основний Закон. Зокрема, Л. Л. Лабенська 
та К. О. Заслонова вважають за доцільне доповнити ст. 26 Конституції України 
положенням про право іноземців та осіб без громадянства отримати в умовах та 
порядку, встановлених законом, статус закордонних українців [6, с. 26]. Видається, 
що прийняття спеціального законодавчого акта цілком достатньо для регулювання 
статусу закордонних українців і доцільність внесення запропонованих змін в 
Конституцію України викликає сумнів.  

Закон України «Про закордонних українців» закріплює таку дефініцію: 
«закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою 
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без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з 
України» [4]. Аналізуючи наведене визначення, можна зробити висновок, що 
закордонним українцем є кожен українець, який має іноземне громадянство чи є 
особою без громадянства, якщо він має українське етнічне походження чи є 
походженням з України. Насправді, правовий статус закордонного українця особа 
набуває на підставі рішення компетентного органу державної влади (відповідно до 
ст. 2 Закону України «Про закордонних українців» рішення про надання, відмову 
або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з 
питань закордонних українців). Саме тому в законодавчій дефініції треба 
врахувати обов’язкову ознаку статусу закордонного українця – його набуття на 
підставі рішення компетентного органу влади. Окрім цього, видається 
оптимальнішим використання у законодавчій дефініції словосполучення «походить 
з України» замість «є походженням з України».  

Закон України «Про статус закордонних українців» передбачає такі умови 
надання особі такого статусу: 1) українська самоідентифікація; 2) українське 
етнічне походження або походження з України; 3) письмове звернення щодо 
бажання мати статус закордонного українця; 4) досягнення особою 16-річного віку; 
5) відсутність громадянства України. 

Викликає певні зауваження законодавче положення про досягнення особою 16-
річного віку як обов’язкової умови набуття статусу закордонного українця. Видається 
доцільним законодавчо закріпити можливість набуття дитиною, у якої відсутнє 
громадянство України, статусу закордонного українця за умови наявності в одного з 
батьків дитини такого правового статусу за заявою того з батьків, який володіє цим 
статусом. Досягнення особою 16-річного віку може бути умовою особистого подання 
заяви для одержання статусу закордонного українця без одержання згоди батьків. 

Аналізуючи положення Закону України «Про закордонних українців», 
звернемо увагу на відсутність передбаченого права особи, якій відмовлено у 
наданні статусу закордонного українця, на оскарження рішення Національної 
комісії з питань закордонних українців в адміністративному порядку. Закон лише 
передбачає можливість повторного звернення щодо надання статусу закордонного 
українця до Національної комісії (ст. 2 Закону), тож особа має повторно сплатити 
послуги, пов’язані з оформленням і видачею посвідчення закордонного українця. 
Звичайно, особа, якій відмовлено у наданні статусу закордонного українця, може 
звернутися до суду для захисту своїх законних прав та інтересів, однак судове 
оскарження дій Національної комісії передбачає додаткові грошові витрати, а 
також тривалий розгляд справи. Видається, що доцільно передбачити у Законі 
позасудову можливість та процедуру оскарження рішення Національної комісії про 
відмову у наданні статусу закордонного українця.  

Серед причин відмови у наданні статусу закордонного українця законом 
передбачено такі: 1) дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної 
безпеки України; 2) подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів 
для отримання відповідного статусу; 3) порушення інших вимог, передбачених Поряд-
ком про оформлення і видачу посвідчення закордонного українця. 

Однак немає законодавчого визначення, які саме дії особи можуть вважатися 
такими, що суперечать інтересам національної безпеки України, це питання зали-
шається на розсуд Національної комісії з питань закордонних українців. Видається, що 
варто деталізувати зазначену підставу відмови у наданні статусу закордонного 
українця та передбачити обов’язковість документального підтвердження вчинення 
особою зазначених дій, наприклад, наявність вироку суду, яким особа була визнана 
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винною у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, у сфері 
охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, злочинів проти 
авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших 
злочинів, що суперечать інтересам національної безпеки України. Також серед підстав 
відмови у наданні статусу закордонного українця доцільно зазначити вчинення особою 
злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку у зв’язку з 
їхньою особливою небезпекою та наслідками, до яких вони можуть призвести.  

Серед підстав припинення статусу закордонного українця Закон передбачає: 
1) подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній комісії; 
2) набуття закордонним українцем громадянства України; 3) якщо цей статус набуто 
внаслідок подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів; 4) якщо 
протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця 
проживання особа не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або 
дипломатичну установу України за кордоном; 5) якщо особа вчинила дії, які 
суперечать інтересам національної безпеки України; подала завідомо неправдиві дані 
або підроблені документи для отримання відповідного статусу.  

Передбачена можливість втрати особою статусу закордонного українця, якщо 
протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця 
проживання вона не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або 
дипломатичну установу України за кордоном, видається недоцільним. Безперечно, це є 
підставою втрати чинності посвідчення закордонного українця, оскільки в ньому 
обов’язково зазначаються анкетні дані, громадянство та країна проживання особи. 
Однак позбавлення особи статусу закордонного українця через несвоєчасне повідом-
лення зміни імені, прізвища, громадянства або місця проживання є надто суворим 
наслідком для такого незначного порушення. У такому разі особа буде змушена пов-
торно звертатися до Національної комісії для одержання статусу закордонного 
українця, повторно доводити своє етнічне походження, сплачувати відповідний 
внесок, очікувати рішення Національної комісії та видачу посвідчення закордонного 
українця. Така ускладнена процедура не сприяє зацікавленості українців, які 
проживають за кордоном, зберігати зв’язок з Україною шляхом одержання статусу 
закордонного українця. 

Необхідність удосконалення законодавства України, що регулює конституційно-
правовий статус закордонних українців, підтримують самі особи, наділені цим 
статусом. Так, у 2011 р. відбувся V Всесвітній Форум Українців, на якому було обго-
ворено головні проблеми закордонних українців та запропоновано внести зміни до 
законодавства України, які би передбачали право закордонних українців бути 
обраними до Верховної Ради України для репрезентування інтересів своїх громад, 
створення у Верховній Раді України Комітету з роботи із українцями за кордоном, 
створення Державного Комітету у справах закордонного українства – центрального 
державного органу, який має здійснювати державну політику України щодо закор-
донних українців, зокрема, щодо правової, фінансової допомоги українцям та 
українським громадам за кордоном, працювати над створенням програми повернення 
та підтримки громадян України, які виїхали за кордон з метою заробітку на прожиття 
або для реалізації своїх наукових і творчих здібностей [11]. 

Видається, що надання іноземцям навіть українського походження, якими є 
закордонні українці, права обиратися до Верховної Ради України є недоцільним 
через загрозу неефективної роботи у законодавчому органі у зв’язку з постійним 
проживанням за межами України та відсутності розуміння фактичної ситуації 
внутрішніх та зовнішній справ України. Пропозиція щодо утворення Комітету 
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Верховної Ради та центрального державного органу у справах закордонного 
українства є зрозумілою через невисоку ефективність діяльності чинних органів. 
Однак створення нових органів не вирішить наявних проблем – їх варто 
вирішувати шляхом збільшення державного фінансування програм співпраці зі 
закордонними українцями та вдосконалення законодавчого регулювання статусу 
закордонних українців, компетенції та порядку діяльності органів влади. 

Серед проблем закордонних українців наведемо такі: неефективна діяльність 
дипломатичних та консульських установ України за кордоном, недотримання ними 
україномовного робочого режиму, відсутність міждержавних угод щодо забезпе-
чення соціальних, громадянських і національних прав українців у країнах їхнього 
проживання, проблеми із пенсійним забезпеченням тих закордонних українців, які 
до виїзду за кордон працювали на українських підприємствах, а також тих осіб, які 
виїхали за межі України, вже отримуючи українські пенсії тощо. 

У правовій науці трапляються твердження про важливість закріплення права 
закордонних українців на подвійне громадянство, адже «сьогодні діюча формальна 
заборона подвійного громадянства не сприяє ні законодавчій легітимізації 
існуючої практики, ані не служить перепоною поширенню правового нігілізму в 
Україні» [3, с. 29]. Зазначимо, що частина закордонних українців, які проживають 
у країнах, де подвійне громадянство не заборонене, фактично є громадянами 
України та іноземної держави. Однак відповідно до Закону України «Про 
закордонних українців» відсутність громадянства України є обов’язковою умовою 
для набуття статусу закордонного українця. 

Вищенаведене свідчить про потребу вдосконалення чинного законодавства 
України, що регулює правовий статус закордонних українців, та укладення низки 
міжнародних договорів про соціальне забезпечення, трудову діяльність закор-
донних українців та регулювання міграційних потоків. 

Політику щодо українців за кордоном треба якнайшвидше закріпити на 
законодавчому рівні, а її фінансування провести окремою ланкою державного 
бюджету. Одним із шляхів поліпшення ситуації у цій сфері є створення 
концептуального акта щодо визначення стратегічних основ національної політики 
стосовно закордонного українства. [12, с. 325] 

Українці, які проживають за кордоном, впливають на політику країн свого 
проживання. Як стверджує В. Паденко, «Україна протягом багатьох років намагалася 
вплинути на Сполучені Штати, щоб анулювати поправку Джексона-Веника, яка 
перешкоджала поліпшенню торговельних відносин між двома країнами. Це питання 
було вирішене на користь України після багатьох петицій, заяв і просто лобіювання 
двох Українських Центральних та інших організацій. Також завдяки лобіюванню 
провідних організацій діаспори Україна стала повноправним членом СОТ» [9, с. 78].  

Закордонні українці беруть участь у державотворчих процесах України в 
передбачених законодавством формах: шляхом участі у виборчих процесах в 
Україні в ролі міжнародних спостерігачів, шляхом інвестування грошових коштів; 
створення спільних підприємств і розвиток взаємовигідної кооперації; допомога у 
відкритті торговельних і культурно-просвітницьких установ; забезпечення тех-
нічним і медичним обладнанням, гуманітарною допомогою сиріт, інтернатів, 
загальноосвітніх і музичних шкіл, лікарень, потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи; фінансування виступів українських спортсменів на світовій арені; 
встановлення премій за значні досягнення української еліти в розвитку освіти, 
науки, літератури, мистецтва; оплата навчання в престижних науково-освітніх 
центрах Америки та Європи української молоді, вчених, представників різних 



М. Мочульська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 262 

професій; надання стипендій та наукових дотацій тощо. Значною є фінансова 
допомога закордонних українців. Згідно зі звітом Світової Ради Суспільної Служби 
Світового Конґресу Українців на VIII Конгресі за десять років українська діаспора 
передала в Україну гуманітарну допомогу на 70 млн дол. США [13. с. 111]. 

Україна повинна підтримувати закордонних українців та не розривати зв’язку 
з ними. Україна має вбачати в українцях не лише об’єкт державної уваги, а й 
суб’єкт співпраці, потребує подальшого вдосконалення координація дій органів 
державної влади та провідних осередків закордонних українців [10].  

Адже, як слушно стверджує колишній Президент Світового Конгресу Українців 
Аскольд Лозинський: «відходить старе покоління, нове покоління є дещо індифе-
рентним до української справи, хоча й англомовні українці зберегли ментальний 
зв’язок із землею батьків» [8, с. 151]. Саме тому варто створити ефективний механізм 
взаємодії з іноземцями, які мають українське етнічне походження, підтримувати їхнє 
прагнення до української самоідентифікації [1, с. 73]. В правовому полі одним з 
першорядних заходів має стати удосконалення законодавства, що регулює статус 
закордонних українців, збільшення пільг для осіб, що одержали цей статус, організація 
та участь у фінансуванні спільних заходів, що є важливим для української діаспори, та 
зацікавлення молодих українців у збереженні зв’язків з Україною.  
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CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF INTERCONNECTION 
BETWEEN UKRAINE AND FOREIGN UKRAINIAN 

M. Mochulska 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000. Lviv, Ukraine 

In the article author describes objectives, structure and activities of major Ukrainian 
diaspora organizations. Author formed original classification of Ukrainian permanently residing 
abroad, depending on the identity of the person as Ukrainian, belonging to citizenship of 
Ukraine, or foreign state, or absence of any states citizenship, and acquiring the status of «a 
foreign Ukrainian» based on the decision of the competent state authority. Based on these 
criteria, it is proposed to divide the Ukrainian permanently residing outside Ukraine, to the 
following groups: 1) Ukrainian, who are citizens of Ukraine, and permanently residing in a 
foreign country; 2) foreign Ukrainian, who acquired this status by a decision of the competent 
authority; 3) Ukrainian who are foreign citizens, but do not have the status of foreign Ukrainian. 

In the paper the features of the legal regulation of constitutional and legal status of 
foreign Ukrainian were analyzed, also author identified following defencies of legal regulation 
of foreign Ukrainians’ status: legal definition of the term «a foreign Ukrainian» dosn’t include 
the essential characteristic of legal status of foreign Ukrainian - its acquisition by a decision of 
a competent public authority; a legislative provision of reaching the age of 16 as obligatory 
condition for acquiring the status of foreign Ukrainian; absense of legislator provision about 
person’s right to appeal the decision of the National Commission on Foreign Ukrainian in 
administrative way; absence of a legal definition of activities against the interests of national 
security of Ukraine, that can be the reason of refusal in giving status of foreign Ukrainian. 

Author forms proposition about improving the current legislation of Ukraine about the 
legal status of foreign Ukrainian, and signing a number of international agreements on social 
security, employment of foreign Ukrainian ang managing of migration flows. 

Keywords: foreign Ukrainian, citizenship, constitutional and legal status, diaspora.  
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

У РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЇ ВИБОРНОСТІ В УКРАЇНІ 
І. Панкевич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розглянуто проблему становлення інституту офіційних спостерігачів протягом 
останніх двох десятиліть новітньої історії української держави. На підставі проведеного 
аналізу зроблено висновок про те, що інститут офіційних спостерігачів розвиває традицію 
виборності в Україні та є її невід’ємною складовою. 

Ключові слова: традиція виборності, вибори, офіційні спостерігачі.  

Протягом більше ніж двадцяти років існування новітньої української держави 
інститут офіційних спостерігачів було суттєво реформовано та удосконалено. Так, 
у часи Радянського Союзу інституту офіційних спостерігачів від іноземних держав 
та міжнародних організацій на виборах не було взагалі. В СРСР як дуже закритій 
державі результати будь-яких виборів були «прогнозованими». Тому саме 
проголошення незалежності України можна вважати тією точкою відліку, з якої 
починається реальне становлення згаданого інституту. З огляду на вищесказане 
потрібно детально науково дослідити проблему становлення інституту офіційних 
спостерігачів як важливого чинника у розвитку традиції виборності в Україні.  

Перша згадка про іноземних офіційних спостерігачів з’явилася у Законі 
України «Про вибори народних депутатів України» від 18 листопада 1993 р., стаття 
6 якого встановлювала, що на засіданнях виборчих комісій, під час реєстрації 
кандидатів, під час голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визна-
ченні результатів виборів по округу і підбитті загальних підсумків виборів мають 
право бути присутніми довірені особи кандидатів у депутати або уповноважені 
ними на те особи, по одному представнику від партій, їхніх виборчих блоків, які 
беруть участь у виборчій кампанії, трудових колективів, які висунули кандидатів у 
депутати, від позапартійних комітетів виборців, створених для контролю за ходом 
виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від інших держав і міжнародних 
організацій [1]. На підставі аналізу наведеної законодавчої норми можна 
стверджувати, що усі зазначені вище категорії осіб володіли однаковими 
повноваженнями. Наступний прийнятий українським парламентом виборчий закон 
від 24 вересня 1997 р. інституту офіційних спостерігачів також присвятив лише 
одну ст. 30, яку складно визнати вичерпною. Згадана стаття встановлювала, що у 
заходах, пов’язаних з виборами, можуть брати участь офіційні спостерігачі від 
інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій 
України та кандидатів у депутати [2]. Таке дуже загальне формулювання зако-
нодавця не могло сприяти належному врегулюванню правового статусу офіційних 
спостерігачів. Тому, керуючись ст. 26 закону України «Про Центральну виборчу 
комісію», постановою № 8 від 14 січня 1998 р. ЦВК затвердила Положення про 
статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій, а 
також громадських організацій України та кандидатів у народні депутати на 
виборах народних депутатів України [7]. Оскільки не існувало окремого 
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документа, який врегульовував би статус офіційних спостерігачів у інших видах 
виборів в Україні, дію згаданого положення, згідно з Постановами Центр-
виборчкому № 52 від 9 лютого 1998 р. «Про офіційних спостерігачів від інших 
держав і міжнародних організацій та їх статус при підготовці та проведенні виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [8] та № 107 від 20 
березня 1998 р. «Про офіційних спостерігачів та їх статус при підготовці та 
проведенні виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим», було 
поширено на відповідні види виборів [9]. Так, українське виборче законодавство 
було приведено у відповідність до європейських стандартів, які стали 
обов’язковими для нашої держави після її приєднання до Ради Європи. З огляду ж 
на те, що після вступу України до цієї шанованої міжнародної організації у 
листопаді 1995 р. саме недотримання принципу прозорості проведення виборів 
неодноразово призводило до того, що Парламентська Асамблея Ради Європи 
погрожувала Україні виключенням зі складу Ради Європи, таке врегулювання 
правового статусу офіційних спостерігачів було більш ніж актуальним. Згадане 
Положення передбачало, що офіційні спостерігачі від інших держав та 
міжнародних організацій акредитуються при Центральній виборчій комісії, а їхні 
повноваження починаються з дня акредитації і закінчуються після встановлення 
результатів виборів. Положення достатньо вичерпно закріплювало права та 
обов’язки офіційних спостерігачів, які отримали право бути присутніми на 
засіданнях виборчих комісій, на зустрічах кандидатів у депутати, їхніх довірених 
осіб, уповноважених осіб політичних партій, виборчих блоків партій з виборцями, 
передвиборних зборах, мітингах; перебувати у приміщеннях виборчих дільниць під 
час голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні 
результатів виборів в одномандатних виборчих округах та у багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі; за погодженням з головою відповідної 
виборчої комісії або особи, яка виконує його обов’язки, робити кінозйомки, звуко- 
та відеозапис, фотографувати; знайомитися із списками виборців, виборчими 
бюлетенями, матеріалами передвиборної агітації; висловлювати голові відповідної 
виборчої комісії свої думки, враження, пропозиції під час проведення виборчої 
кампанії; з додержанням вимог законодавства України проводити прес-кон-
ференції, звертатись у засоби масової інформації [6]. Водночас Центральна 
виборча комісія могла достроково припинити повноваження офіційного спостері-
гача за порушення ним норм виборчого законодавства України, позбавивши його 
права бути присутнім на засіданні комісії або на виборчій дільниці під час 
голосування та підрахунку голосів [10]. 

Інакше врегульовувався статус офіційних спостерігачів у парламентських виборах 
2002 р. Законодавець, спираючись на досвід застосування цього інституту в умовах 
посттоталітарної української держави, відмовився від детального врегулювання 
статусу офіційних спостерігачів у підзаконних нормативно-правових актах та запр-
овадив необхідні норми до виборчого законодавства. Зокрема, Закон України «Про 
вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. передбачав поділ офіційних 
спостерігачів на дві категорії: офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидати у 
депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, 
зареєстрованих в одномандатних округах. Ця категорія спостерігачів певною мірою 
брала участь у виборчому процесі. Інша категорія – офіційні спостерігачі від іноземних 
держав та міжнародних організацій – могли лише вести спостереження за ходом 
виборчого процесу [3]. Стаття 59 згаданого закону, що стосувалася інституту 
офіційних спостерігачів, спочатку не поділяла їх на дві категорії. Проте Законом 
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України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» від 17 січня 2002 р. до ст. 59 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. було внесено зміни, зокрема щодо надання 
можливості офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних 
організацій вести спостереження за ходом виборчого процесу [4]. На нашу думку, 
первісне звучання наведеного закону мало місце унаслідок недогляду законодавця, 
оскільки абсолютно очевидним є те, що представники іноземних держав чи між-
народних організацій не можуть брати участі у виборах в Україні. Згаданий 
парламентський виборчий закон змінив процедуру реєстрації офіційних спостерігачів 
та окремо врегулював проблему повноважень двох їхніх категорій. Реєстрацію 
офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій було віднесено 
до повноважень Центральної виборчої комісії. Пропозиції щодо їхньої реєстрації, 
відповідно до статті 61 чинного на той час парламентського виборчого закону, 
подавалися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 10 днів до дня виборів 
безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України [3]. Рішення про 
реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій 
ЦВК приймала не пізніш як за 5 днів до дня виборів та видавала їм посвідчення за 
встановленою нею формою [3]. Що стосується офіційних спостерігачів від партій 
(блоків) чи кандидатів у депутати, то ними могли бути громадяни України, які мають 
право голосу і не є членами жодної виборчої комісії [3]. Цю категорію офіційних 
спостерігачів реєструвала окружна виборча комісія за поданням, відповідно, керівних 
органів районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії 
(організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати. Подання про 
реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника районної, міської 
(міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до 
блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, вносилося до 
відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. За 
результатами розгляду подання окружна виборча комісія видавала офіційним 
спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комі-
сією [3]. У світлі парламентського виборчого закону зразка 2001 р. суттєво відрізнявся 
обсяг повноважень національних та зарубіжних офіційних спостерігачів. Повноваже-
ння останніх розповсюджувалися на всю територію України. Для обох категорій 
спостерігачів виборче законодавство передбачало, що їхні повноваження починаються 
з дня їхньої реєстрації відповідною виборчою комісією і припиняються після 
встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів [3]. 
Тогочасний закон надав офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних 
організацій ті ж права, котрі в 1998 р. надало Положення про статус офіційних 
спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій, а також громадських 
організацій України та кандидатів у депутати на виборах народних депутатів України. 
Закон надавав можливість, за погодженням з Центральною виборчою комісією, 
утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних 
організацій тимчасові групи спостерігачів для координації їхньої діяльності в межах 
передбачених законом повноважень [3]. 

Парламентські вибори 2002 р. виявили суттєві розбіжності оцінок щодо 
перебігу виборів з боку різних тимчасових груп спостерігачів. З одного боку, група 
спостерігачів Ради Європи визнала ці вибори не до кінця прозорими. Заразом група 
спостерігачів – представників держав СНД визнала їх такими, що відповідають 
принципам вільних виборів. Подібна ситуація мала місце у березні 2006 р. під час 
президентських виборів в Білорусі. ОБСЄ визнала ці вибори керованими та 
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несправедливими, і, незважаючи на те, що виборці потенційно могли обирати 
серед чотирьох кандидатів на посаду президента держави, недемократичними. 
Україна погодилася з оцінкою результатів виборів у Білорусі, яку дала ОБСЄ, 
однак, з огляду на добросусідські відносини з цією країною, не підтримала 
міжнародної ізоляції Білорусі, вважаючи її неефективною та такою, що не сприяє 
демократизації цієї держави. Натомість міністр закордонних справ Росії С. Лавров 
стверджував, що місія ОБСЄ ще до початку виборів почала говорити про 
відсутність їхньої легітимізації та з упередженням коментувала виборчий процес у 
Білорусі, відіграючи деструктивну роль [11]. 

Значно ширший обсяг повноважень, ніж в офіційних спостерігачів від інших 
держав та міжнародних організацій, отримали офіційні спостерігачі партій (блоків) 
та кандидатів в депутати. Вони могли перебувати на виборчих дільницях під час 
голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі 
під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам 
комісії фізично; робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи; бути присутніми 
при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації 
голосування виборців за межами приміщення для голосування та під час 
проведення такого голосування; бути присутніми на засіданнях дільничних та 
окружних виборчих комісій, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на 
виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в одномандатному 
виборчому окрузі; скласти акт про виявлення порушення виборчого закону, що 
підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього 
порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця 
проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у встановлені строки 
[4]. Водночас офіційним спостерігачам партій (блоків) та кандидатів в депутати 
заборонялося: втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід 
виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої 
повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) 
виборчий бюлетень; бути присутніми при заповненні виборцем виборчого 
бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Відповідні дільничні 
виборчі комісії у разі порушення офіційним спостерігачем вимог закону могли поз-
бавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосу-
вання та на засіданнях дільничної виборчої комісії [4]. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. 
запровадив три категорії офіційних спостерігачів. Найбільше прав отримали офіційні 
спостерігачі від партій (блоків), їх закон визнавав самостійним суб’єктом виборчого 
процесу. Що стосується офіційних спостерігачів від громадських організацій та 
офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, то вони 
могли вести спостереження за ходом виборчого процесу [5]. Останні дві категорії 
отримали різний обсяг повноважень та вимог. Офіційним спостерігачем від партії 
(блоку) – суб’єкта виборчого процесу – міг бути громадянин України, який має право 
голосу. Не міг бути офіційним спостерігачем від партії (блоку): член виборчої комісії; 
посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів чи органів 
місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну 
(невійськову) службу [5]. Громадянин України реєструвався як офіційний спостерігач 
за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному або 
загальнодержавному виборчому окрузі. Відповідна окружна виборча комісія здій-
снювала реєстрацію офіційних спостерігачів та видавала офіційним спостерігачам від 
партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою 
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комісією, не пізніш як наступного дня після внесення подання [5]. Парламентський 
виборчий закон 2004 р. додав до прав офіційних спостерігачів, у порівнянні з 
парламентським виборчим законом 2001 р., право бути присутніми на засіданнях 
дільничних та окружних виборчих комісій; право звертатися до відповідної виборчої 
комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень виборчого законодавства; 
вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування 
та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці; право на отримання копії 
протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення 
результатів голосування та інших документів у передбачених законом випадках [5].  

Новою позитивною рисою українського виборчого законодавства стало запро-
вадження у виборчу практику інституту офіційних спостерігачів від громадських 
організацій. Зокрема ст. 76 закону України «Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 р. встановлювала, що громадські організації, до 
статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за 
ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня 
виборів, можуть за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних 
спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому 
числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування 
на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі [5]. Згадані 
громадські організації не пізніше ніж за дев’яносто днів до дня виборів могли 
звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати 
офіційних спостерігачів під час виборів депутатів. Своєю чергою Центральна 
виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймала 
рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів 
або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляла громадську 
організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення [5]. Не 
пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів депутатів офіційно публікувала у газетах 
«Голос України» та «Урядовий кур’єр» перелік громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів [5]. 

Процедура реєстрації офіційних спостерігачів від громадських організацій 
була фактично тотожною до процедури реєстрації офіційних спостерігачів партій 
(блоків), що беруть участь у виборах. Проте обсяг їхніх повноважень – вужчим. 
Зокрема, офіційні спостерігачі від громадських організацій не мали права бути 
присутніми на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій; права 
звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення 
порушень виборчого законодавства; вживати потрібних заходів щодо припинення 
протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій 
дільниці. Виборчий парламентський закон зразка 2004 р. чітко встановлював у 
ст. 76, що офіційний спостерігач від громадської організації не є суб’єктом 
виборчого процесу і не має прав суб’єкта виборчого процесу [5].  

Інститут офіційних спостерігачів від громадських організацій відіграє у 
суспільно-політичному житті української держави щораз більшу роль, оскільки 
часто у період до Помаранчевої революції 2004 р. та аж до Революції гідності на 
зламі 2013–2014 рр. ця категорія офіційних спостерігачів була чи не єдиним 
вірогідним джерелом інформації щодо дотримання принципу вільних виборів в 
Україні. Такою авторитетною громадською організацією є, наприклад, створений у 
1994 р. Комітет виборців України, який проводить моніторинг перебігу 
парламентських, президентських та місцевих виборів в Україні. Крім того, КВУ 
займається також проблематикою українського виборчого законодавства, 
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розвитком місцевого самоврядування, просвітницькою роботою серед населення у 
галузі виборчого законодавства [12].  

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, іноземних організацій за законом 
«Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. реєструвалися 
Центральною виборчою комісією за пропозиціями іноземних держав, міжнародних 
організацій, що вносилися безпосередньо або через Міністерство закордонних справ 
України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів. 
Рішення про їхню реєстрацію приймалося Центральною виборчою комісією не пізніш 
як за п’ять днів до дня виборів [5]. Згаданий закон доволі чітко врегульовував обсяг 
повноважень цієї категорії офіційних спостерігачів, який був подібним до обсягу 
повноважень офіційних спостерігачів від громадських організацій [5]. Не будучи 
учасниками виборчого процесу, вони не мали права бути присутніми на засіданнях 
дільничних та окружних виборчих комісій; права звертатися до відповідної виборчої 
комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень виборчого законодавства; 
вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування 
та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Проте закон надавав їм 
можливість перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на 
засіданнях дільничних виборчих комісій під час підрахунку голосів виборців та 
окружних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування [5]. Закон також 
чітко встановлював, що громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними 
спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України 
або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть 
супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і 
міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих 
комісій виключно для виконання функцій перекладача [5]. 

Дещо по-іншому врегульовує правовий статус офіційних спостерігачів нині 
чинний закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 
2011 р. Насамперед зазначимо, що згаданий закон вносить корективи, зумовлені 
поверненням України у парламентських виборах до змішаної мажоритарно-
пропорційної виборчої системи. Крім того, суттєвою законодавчою новелою є те, 
що, згідно зі статтею 77 цього закону, у виборчому процесі можуть брати участь 
офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій. 
Тобто, як бачимо, значно розширюється коло учасників виборчого процесу. 
Водночас офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій 
можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу [6]. Відповідним 
законом уніфіковано норми, які стосуються повноважень офіційних спостерігачів. 
Зокрема згадана вище ст. 77 нині чинного парламентського виборчого закону, не 
поділяючи у цьому випадку офіційних спостерігачів на категорії, встановлює, що 
їхні повноваження починаються з дня реєстрації відповідною виборчою комісією у 
передбаченому законом порядку, і припиняються після встановлення Центральною 
виборчою комісією результатів виборів депутатів [6].  

Нині чинний парламентський виборчий закон, наділяючи громадські 
організації статусом учасника виборчого процесу, додатково значно розширює 
коло таких організацій та надає їм більше часу на «роздуми» щодо участі у 
виборчому процесі. Йдеться про те, що ст. 76 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. надавала право брати участь у 
спостереженні за виборами тільки тим громадським організаціям, до статутної 
діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, та 
які були зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до 
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дня виборів [5]. Заразом у змістовно відповідній їй ст. 78 нинішнього виборчого 
закону йдеться тільки про необхідність того, що питання виборчого процесу та 
спостереження за ним повинні належати до статутної діяльності відповідної 
громадської організації, а дворічного реєстраційного цензу немає [6]. Так само й 
офіційне опублікування Центральною виборчою комісією переліку громадських 
організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах 
депутатів, у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» відбувається не пізніш 
як за сорок п’ять днів до дня голосування, а не за сімдесят днів до дня виборів, як 
це було за попереднім законом.  

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що на 
сьогодні інститут офіційних спостерігачів розвиває традицію виборності в Україні 
та є її невід’ємною складовою. Відбувається поступове та неухильне «шліфування» 
та уніфікація українським законодавцем правових норм, що стосуються повно-
важень відповідних категорій офіційних спостерігачів. 
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ESTABLISHMENT OF THE OFFICIAL OBSERVERS INSTITUTE 
AS IMPORTANT FACTOR IN THE DEBELOPMENT 

OF ELECTION TRADITION IN UKRAINE 
I. Pankevych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

For more than last twenty years of modern Ukrainian State existence the institute of the 
official observers has been substantially reformed and improved. Thus, during the Soviet 
Union existence the institute of official observers from international states and organizations at 
elections didn’t exist at all, since the USSR was a very closed state and the outcomes of any 
elections were forecast. Therefore, the proclamation of Ukrainian independence may be 
considered as that turning point, from which the real formation of this institute has started. The 
first recollection about the foreign official observers appeared in the Law of Ukraine «On 
Election of the People’s Deputies of Ukraine» of 18 November, 1993. The next electoral law of 
24 September, 1997 adopted by the Ukrainian parliament devoted only one article to the 
institute of official observers, which is difficult to define as comprehensive one. The status of 
official observers was regulated otherwise during 2002 parliament elections. The legislator, 
based on experience of this institute application in conditions of Ukrainian post-totalitarian 
State, refused from the detailed regulation of the official observers’ status in by-laws and 
introduced the necessary rules in the electoral legislation. In the light of 2001 parliamentary 
election draft law the scope of national and international observers’ authority differed 
significantly. The Law of Ukraine «On Election of the People’s Deputies of Ukraine» of 25 
March, 2004 established in the election practice the institute of official observers from public 
organizations, which plays the growing role in the social and political life of Ukrainian State. 
The valid Law of Ukraine «On Election of the People’s Deputies of Ukraine» of 17 November, 
2011 inserted some corrections on the official observers institute regulation, determined with 
the return of Ukraine in parliamentary elections to the mixed majority-proportional electoral 
system. In particular, by giving to public organizations the status of the election process 
participant he additionally significantly expands the circle of such organizations and gives them 
time for «consideration» about the participation in the electoral process.  

Finally, based on this analysis, it could be concluded that nowadays the institute of the 
official observers develops the electivity tradition in Ukraine and constitutes its integral part. 
Also the gradually and steady «grinding» and unification of legal rules, related to the authority 
of appropriate categories of the official observers, is performed by the Ukrainian legislator. 

Keywords: election tradition, elections, official observers.  
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ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ВТРАТИ ЧИННОСТІ ЗМІНЕНИХ 
ЮРИДИЧНИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ») 
С. Різник  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті міститься аналіз актуальної, але практично не дослідженої, проблеми 
невизначеності правових наслідків втрати чинності правових актів до яких внесено зміни. 
Аналізуються різні підходи до таких правових наслідків як у випадку зі скасуванням 
відповідних змін самостійно органом, що їх прийняв, так і в разі визнання актів, в яких 
містяться такі норми неконституційними. Розглядається проблематика, пов’язана з 
питанням відновлення чинності раніше змінених норм правових актів. 

Ключові слова: чинність правових актів, внесення змін до правових актів, відновлення 
чинності правових актів, зміст правового акту, текст правового акту. 

З моменту заснування новітньої української держави, органами вітчизняної 
публічної влади різних рівнів безперервно ведеться активна нормотворча робота. 
На жаль, хаотичність і безсистемність вказаної роботи переважає нечасті випадки її 
позитивного впливу на розвиток національного законодавства. Особливо ця 
проблема стосується тих правових актів, які регулюють найбільш динамічні 
суспільні відносини, а відтак і зазнають постійних змін як через самостійні рі-
шення суб’єктів нормотворення, так і через засоби судового (зокрема кон-
ституційного) контролю. У зв’язку з цим, крім багатьох інших негативних резуль-
татів, така ситуація призводить до наростання латентної проблеми невизначеності 
правових наслідків втрати чинності змінених норм права, вирішенню якої і 
присвячена дана публікація.  

Складність ситуації підсилюється тим, що на сьогоднішній день практикуючі 
юристи, як правило, більше не здійснюють самостійного опрацювання нор-
мативних чи судових актів, які призводять до змін чинного законодавства, а 
користуються не зажди точними, уже відредагованими текстами правових актів «в 
останній редакції», що пропонуються не лише численними друкованими 
виданнями, але й популярними електронними ресурсами. Сюди відносяться і 
збірники законодавства, і хрестоматії, але безумовне лідерство у практичному 
використанні займають, добре відомі на професійний загал, електронні бази, такі 
як: RADA, NAU, LIGA та деякі інші, що публікують на власний розсуд 
відредаговані тексти нормативно-правових актів, з врахуванням внесених змін та 
доповнень. Офіційне ж опублікування актів законодавства, перетворилося, в 
сучасних умовах, виключно на юридичний факт початку відліку чинності того чи 
іншого акту, втративши первинну функцію ознайомлення зі змістом відповідного 
нормативного нововведення.  

Відповідно до Указу Президента «Про порядок офіційного оприлюднення 
нормативно-правових актів та набрання ними чинності», громадяни, державні 
органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і 
обов’язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради 
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України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в 
офіційних друкованих виданнях або одержані у встановленому порядку від органу, 
який їх видав [6]. Наведений указ наводить перелік офіційних друкованих видань в 
Україні, до яких належать: «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур’єр»; 
газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради України»; інформаційний 
бюлетень «Офіційний вісник Президента України».  

Таким чином, вищеназвані електронні ресурси, не будучи включеними до числа 
офіційних видань, здійснюють неофіційне опублікування документів нормативно-
правового характеру, фактично, взявши на себе роль посередника між зазначеними 
офіційними друкованими виданнями та суб’єктами правозастосування. Тому, 
правильне відображення засобами юридичної інформації справжнього (правильного) 
змісту нормативних актів має вкрай важливе прикладне значення.  

В той же час, ця проблематика недооцінюється не тільки окремими учас-
никами конституційних правовідносин, науковцями чи практикуючими юристами, 
але й не знайшла свого належного місця і в числі організаційних пріоритетів тих 
органів державної влади, що безпосередньо покликані забезпечувати реалізацію та 
виконання встановлених державою правил поведінки, реальне утвердження в 
Україні принципів правової держави.  

Звичайно, зазначена проблема не була б настільки болючою, якби згла-
джувалася ефективною практикою правозастосування, як це відбувається в 
державах зі сталими традиціями демократичного урядування та судового права. У 
нас же така ситуація призводить до малопомітного, але від цього ще більш 
небезпечного стану правової невизначеності, чому є велика кількість прикладів, 
належної уваги яким в науці конституційного права до сьогодні не надавалося. 
Тому, щоб усунути ці недопрацювання, необхідно уважно проаналізувати уже 
допущені факти неоднакового розуміння правових наслідків втрати чинності 
раніше змінених правових норм, причини, що до цього призвели, а також знайти 
шляхи запобігання таким випадкам у майбутньому. Спроба досягти поставлених 
завдань, викладена у нижченаведених матеріалах і висновках. 

Щодо невизначеності правових наслідків втрати чинності змінених 
юридичних норм в результаті прийняття рішення органом, що видав відповідний 
нормативний акт. Оскільки охопити увесь пласт пов’язаних з цією темою питань в 
межах однієї статті неможливо, далі пропонується проаналізувати сутність 
порушеної проблеми на прикладі Закону України «Про Конституційний Суд 
України», прийнятого 16 жовтня 1996 року [5]. Як не дивно, але на сьогодні, 
питання справжнього, безсумнівно автентичного тексту цього, без перебільшення, 
фундаментального законодавчого акту не є безспірним, а його остаточна редакція 
не є безумовно з’ясованою. Вказаний факт яскраво демонструє всю глибину 
проблеми, адже якщо така ситуація можлива щодо одного з найбільш важливих та 
загальновідомих вітчизняних законів, наскільки більш складною вона може 
виявитися стосовно актів нижчого рівня. 

Порівняно з багатьма іншими нормативними актами, Закон «Про Кон-
ституційний Суд України» зазнавав не так багато втручань до свого тексту, хоча й їх 
виявилося достатньо, щоб створити досить складну і заплутану ситуацію стосовно 
його змісту. Так, зміни до закону вносилися вісім разів законами України від: 
3 серпня 2006 року, 4 серпня 2006 року, 19 березня 2009 року, 7 липня 2010 року, 
7 жовтня 2010 року, 17 травня 2012 року, 23 лютого 2014 року, 27 березня 2014 року.  

Наприклад, 7 жовтня 2010 року прийнято Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із 
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Конституцією України», яким, окрім іншого, внесено також і деякі зміни і до 
Закону «Про Конституційний Суд України» [4]. Ці зміни залишалися чинними 
нетривалий час та були скасовані парламентом уже 23 лютого 2014 року законом, 
що містив норму наступного змісту: «Встановити, що норми законів України, до 
яких вносилися зміни Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією 
України», які втратили чинність згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, 
чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами 
України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Кон-
ституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом» [3]. 

Відверта неоднозначність вказаного нормативного формулювання, що, хоча й 
може бути виправдана складністю відповідного політичного моменту та 
неможливістю її належного опрацювання на той час, все ж не знімає створеної 
проблеми, яка полягає в тому, що остаточний текст нині чинної норми закону є 
таким, що піддається сумніву1. Це доводиться порівняльною таблицею 
неоднакового відображення змін до закону на сайті Верховної Ради України 
(помилковий текст) та сайті Конституційного Суду України (вірний текст), що 
наводиться нижче. При цьому, варто звернути увагу на те, що редакція закону, 
який подається правовою системою «NAU» ідентично відповідає тексту з сайту 
«rada.gov.ua», в той же час текст, розміщений на сайті Конституційного суду є 
майже аналогічним (окрім формулювання коментарів до статей) до того, що 
міститься на правовому ресурсі «Liga». 

 
Порівняльна таблиця відображення змін 

до Закону України «Про Конституційний Суд України» внесених 
Законом України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх  
у відповідність із Конституцією України»2 

 
Офіційний сайт 

Верховної Ради України 
rada.gov.ua 

Офіційний сайт 
Конституційного Суду України 

ccu.gov.ua 
ч. 3 статті 6  
 
 

ч. 3 статті 6. Порядок призначення суд-
дів Конституційного Суду України Прези-
дентом України  

{Статтю 6 виключено на 
підставі Закону № 2592-VI від 
07.10.2010} 

У разі припинення повноважень судді Кон-
ституційного Суду України, який призна-
чався Президентом України, Президент Ук-
раїни у місячний строк призначає іншу особу 
на цю посаду.  

(Стаття 6 виключена згідно з Законом  
України від 7 жовтня 2010 року № 2592–VI, діє 
редакція відповідно до Закону України від  
23 лютого 2014 року 763–VII) 

––––––––– 
1 Підтвердженням певної неуважності та поспішності у закріпленні норми такого змісту є також і 

той факт, що вона була суттєво змінена ще до офіційної публікації остаточної версії закону – 
27 лютого 2014 року. 

2 Розбіжності виділено чорним шрифтом. 
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ч. 4 статті 7. Порядок призначе-
ння суддів Конституційного Суду 
України Верховною Радою України 

 
У разі припинення повноважень 

судді Конституційного Суду Укра-
їни, який призначався Верховною 
Радою України, Верховна Рада 
України призначає іншу особу на цю 
посаду. 

{Частина четверта статті 7 із 
змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2592-VI від 07.10.2010} 

ч. 4 статті 7. Порядок призначення суддів 
Конституційного Суду України Верховною Ра-
дою України 

 
У разі припинення повноважень судді 

Конституційного Суду України, який призна-
чався Верховною Радою України, Верховна 
Рада України у місячний строк призначає 
іншу особу на цю посаду. 

(Частина четверта статті 7 зі змінами, 
внесеними згідно з законами України від 
7 жовтня 2010 року № 2592–VI, від 23 лютого 
2014 року № 763–VII) 

Стаття 23. Звільнення з посади 
судді Конституційного Суду Ук-
раїни 

 
Суддя Конституційного Суду 

України звільняється з посади 
органом, що його обрав або при-
значив, у разі: 

1) закінчення строку призначення;
2) досягнення суддею шістдеся-

тип’ятирічного віку; 
3) неможливості виконувати свої 

повноваження за станом здоров’я; 
4) порушення суддею вимог щодо 

несумісності; 
5) порушення суддею присяги; 
6) набрання законної сили обви-

нувальним вироком щодо нього; 
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсут-

нім або оголошення померлим; 
9) подання суддею заяви про від-

ставку або про звільнення з посади 
за власним бажанням. 

Повноваження судді припиня-
ються у разі його смерті. 

{Стаття 23 в редакції Закону 
№ 2592-VI від 07.10.2010} 

Стаття 23. Припинення повноважень су-
дді Конституційного Суду України  

 
Повноваження судді Конституційного Суду 

України припиняються у разі: 
1) закінчення строку призначення; 
2) досягнення суддею шістдесятип’ятиріч-

ного віку; 
3) неможливості виконувати свої повнова-

ження за станом здоров’я; 
4) порушення суддею вимог, передбачених 

частиною другою статті 16 цього Закону; 
5) порушення суддею присяги; 
6) набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього; 
7) припинення його громадянства; 
8) визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; 
9) подання суддею заяви про відставку або 

про звільнення з посади за власним 
бажанням.  

Рішення про припинення повноважень 
судді Конституційного Суду України у ви-
падках, передбачених пунктами 1-3, 6-9, 
приймається на засіданні Конституційного 
Суду України, а у випадках, передбачених 
пунктами 4, 5, - Верховною Радою України.  

Повноваження судді припиняються у разі 
його смерті.  

(Стаття 23 зі змінами, внесеними згідно з 
законами України від 7 жовтня 2010 року 
№ 2592–VI, від 23 лютого 2014 року № 763–VII) 

Щодо невизначеності правових наслідків втрати чинності змінених юри-
дичних норм в результаті рішень Конституційного Суду України. Вище було 
згадано і про інший спосіб впливу на зміст правового акту, а саме про так-звану 
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негативну правотворчість Конституційного Суду України. Слід відзначити, що 
низка норм закону справді була визнана неконституційною трьома Рішеннями 
Конституційного суду від 23 червня 1997 року № 2-зп, від 26 червня 2008 року 
№ 13-рп/2008, від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009. 

Як відомо, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані 
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом 
України рішення про їх неконституційність. Крім цього, згідно ст. 67 ЗУ «Про 
Конституційний Суд України», рішення і висновки Конституційного Суду України 
разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у 
«Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України.  

В багатьох державах, зокрема в тих, де існує американська модель кон-
ституційної юстиції, визнання норми неконституційною не здійснює впливу на її 
текст, вона, залишаючись в «тілі» закону, просто перестає застосовуватись. Але, як 
ми відзначили вище, така практика цілком компенсується дієвим судовим 
інструментарієм, якого в Україні поки немає. Тому, теоретична нез’ясованість 
питання щодо відновлення/невідновлення чинності попередньої правової норми 
після відповідного рішення Конституційного суду, а також вищезгадана відсут-
ність контролю за діяльністю суб’єктів опублікування нормативних актів, теж 
призвели до плутанини в питанні остаточного чинного (правдивого) тексту закону 
в цій частині, що відображено в наступній порівняльній таблиці: 

 
Порівняльна таблиця відображення правових наслідків 

визнання неконституційними окремих норм 
Закону України «Про Конституційний Суд України» (вибірково)3 

 
Офіційний сайт 

Верховної Ради України 
rada.gov.ua 

Офіційний сайт 
Конституційного Суду України 

ccu.gov.ua 
ч. 1 статті 39. Конституційне подання 
 
Конституційне подання – це письмове 

клопотання до Конституційного Суду 
України про визнання правового акта 
(його окремих положень) неконститу-
ційним, про визначення відповідності 
проекту закону про внесення змін до 
Конституції України вимогам статей 
157 і 158 Конституції України, консти-
туційності міжнародного договору або 
про необхідність офіційного тлумачення 
Конституції України та законів України. 
Конституційним поданням є також звер-
нення Верховної Ради України про дачу 
висновку щодо додержання конституцій-
ної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента України 

ч. 1 статті 39. Конституційне подання  
 
Конституційне подання - це пись-

мове клопотання до Конституційного 
Суду України про визнання правового 
акта (його окремих положень) некон-
ституційним, про визначення конститу-
ційності міжнародного договору або 
про необхідність офіційного тлумачення 
Конституції України та законів України. 
Конституційним поданням є також 
звернення Верховної Ради України про 
дачу висновку щодо додержання кон-
ституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку 
імпічменту. 

––––––––– 
3 Цього разу жоден з загальновідомих ресурсів не опублікував коректного тексту закону, окрім 

наведеної редакції сайту КСУ.  
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з поста в порядку імпічменту, пору-
шення Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим Конституції України 
або законів України. 

{Частина перша статті 39 в редакції 
Закону № 1168-VI від 19.03.2009 - Закон 
визнано неконституційним згідно з Ріше-
нням Конституційного Суду № 17-рп/-
2009 від 07.07.2009} 

 

Стаття 57. Строки конституційного 
провадження 

 
Строк провадження у справах за кон-

ституційними поданнями та конститу-
ційними зверненнями не повинен пере-
вищувати трьох місяців. 

{Частина перша статті 57 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1168-VI від 
19.03.2009 - Закон визнано неконститу-
ційним згідно з Рішенням Конституційного 
Суду № 17-рп/2009 від 07.07.2009} 

У разі провадження за конституцій-
ним поданням, яке визнано Конституцій-
ним Судом України невідкладним, строк 
розгляду такого подання не повинен пер-
евищувати одного місяця. 

{Частину третю статті 57 виключено 
на підставі Закону № 1168-VI від 
19.03.2009 - Закон визнано неконститу-
ційним згідно з Рішенням Конституційного 
Суду № 17-рп/2009 від 07.07.2009} 

Строки конституційного провадження 
починають обчислюватися з дня прийняття 
процесуальної ухвали про відкриття кон-
сттуційного провадження у справі. 

Стаття 57. Строки конституційного 
провадження 

 
Строк провадження у справах за 

конституційними поданнями не пови-
нен перевищувати трьох місяців.  

У разі провадження за конституцій-
ним поданням, яке визнано Конститу-
ційним Судом України невідкладним, 
строк розгляду такого подання не 
повинен перевищувати одного місяця. 

Строк провадження у справах за 
конституційними зверненнями не по-
винен перевищувати шести місяців. 

Строки конституційного проваджен-
ня починають обчислюватися з дня при-
йняття процесуальної ухвали про від-
криття конституційного провадження у 
справі. 

(Стаття 57 зі змінами, внесеними 
згідно з Законом України від 19 березня 
2009 року № 1168–VІ – Закон України 
визнано неконституційним згідно з Рі-
шенням Конституційного Суду України 
від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009) 

ч. 3 розділу 4 
 
3. Юрисдикція Конституційного Суду 

України з питань про відповідність 
Конституції України (конституційність) 
поширюється на: 

{Положення підпункту 1 пункту 3 
розділу IV, згідно з яким юрисдикція 
Конституційного Суду України не поши-
рюється на вирішення питання щодо 
конституційності законів про внесення 
змін до Конституції України, які набрали 
чинності, втратило чинність, як таке, що 
є неконституційним, на підставі Рішення 

ч. 3 розділу 4 
 
3. Юрисдикція Конституційного Су-

ду України з питань про відповідність 
Конституції України (конституційність) 
поширюється на: 

1) закони України та інші правові акти 
Верховної Ради України, акти Президента 
України, акти Кабінету Міністрів Укра-
їни, правові акти Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, прийняті після 
набуття чинності Конституцією України  

(Підпункт 1 пункту 3 розділу IV із 
змінами, внесеними згідно з Законом 
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Конституційного Суду № 13-рп/2008 від 
26.06.2008} 

1) закони України, крім законів 
України про внесення змін до 
Конституції України, які набрали 
чинності, та інші правові акти Верховної 
Ради України, акти Президента України, 
акти Кабінету Міністрів України, правові 
акти Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, прийняті після набуття 
чинності Конституцією України; 

{Підпункт 1 пункту 3 розділу IV із 
змінами, внесеними згідно з Законом 
№ 79-V від 04.08.2006} 

України від 4 серпня 2006 року № 79–V, 
див. Рішення Конституційного Суду 
України від 26 червня 2008 року  
№ 13-рп/2008); 

 

Відповідно до ст. 57 Конституції України, кожному гарантується право знати 
свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, 
встановленому законом. Поряд з цим, на конституційному рівні визначається 
презумпція знання закону, відповідно до якої незнання його не звільняє від 
відповідальності. Отже, кожна особа повинна мати доступ до чинного тексту 
правових актів, а держава має бути максимально зацікавлена у забезпеченні 
необхідних умов правової визначеності. 

Загальновідомо та підтверджено правовою позицією Конституційного Суду 
України, що одним із елементів верховенства права є принцип правової 
визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та 
громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови 
забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних 
такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на 
критеріях, які дадуть змогу особі  відокремлювати правомірну поведінку від 
протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки [1].  

Окрім того, у Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 Конституційний 
суд вказав, що із конституційних принципів рівності і справедливості випливає 
вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не 
може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трак-
тування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі [2].  

Очевидно, необхідність дотримання вищезазначених принципів не може 
обмежуватися тільки етапом нормопроектування, але й повинно супроводжувати 
увесь подальший період дії норми, в тому числі на стадії доведення її змісту до 
громадян. Натомість, оскільки наведений приклад є далеко непоодиноким явищем, 
ми маємо ситуацію, коли значна частина українського суспільства, в першу чергу 
фахового середовища, вводиться в оману щодо справжнього змісту нормативно-
правових актів. Це свідчить не лише про низьку правову свідомість суб’єктів 
правотворення і правозастосування, але й про задавнений правовий нігілізм, 
індиферентність до результатів роботи вищих органів державної влади, відсутність 
перспектив утвердження верховенства права в Україні, без вжиття термінових 
заходів, спрямованих на усунення вказаних проблем.  

Серед об’єктивних та суб’єктивних причин, що зумовили відповідний стан 
речей у цій сфері, можна назвати наступні: 1) невиразність змісту (незрозумілість) 
нормативних актів, якими змінюються чи скасовуються акти суб’єкта правотворе-
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ння; 2) відсутність теоретично та практично узгодженої позиції щодо віднов-
лення/невідновлення чинності попередніх норм, після ухвалення рішень Кон-
ституційним Судом України про визнання нечинними правових актів у відповідній 
частині; 3) відсутність належного контролю за діяльністю популярних електронних 
ресурсів, періодичних друкованих видань, що публікують акти чинного зако-
нодавства, в частині забезпечення достовірності оприлюднюваної інформації; 
4) відсутність належної фахової підготовки працівників організацій, що здійснюють 
публікації редагованих нормативно-правових актів; 5) некритичне ставлення до 
інформації, отриманої з неофіційних електронних ресурсів, щодо текстів 
нормативних актів, відсутність практики та навиків самостійного опрацювання 
змісту змін до законодавства України суб’єктами правозастосування. 

Звичайно, дана публікація лише частково висвітлює порушену в ній комплексну 
та багатоаспектну проблему, що зможе бути повноцінно розглянута і вирішена лише 
на монографічному рівні. Але, навіть виходячи лише з вищевикладеного, є всі підстави 
прийти до висновку щодо термінової необхідності узгодження на доктринальному 
рівні правових наслідків втрати чинності змінених юридичних норм (незалежно від 
причин настання такого факту) та доведення цієї інформації до всіх учасників 
правових відносин. Крім того, як видається, назріла необхідність покладення на від-
повідний уповноважений орган державної влади (наприклад - Міністерство юстиції 
України) обов’язку контролю чи сертифікації друкованих та електронних видань, що 
систематично здійснюють публікацію законодавства на предмет коректності відо-
браження текстів законів та інших нормативних актів у них.  

Немає сумнівів, що в разі вжиття вказаних заходів, Україна зробить черговий 
необхідний крок до реального утвердження на території держави верховенства 
права, конституціоналізму, а також інших основоположних, універсальних прин-
ципів та цінностей усього демократичного світового співтовариства. 
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PRACTICAL PROBLEMS OF UNCERTAINTY 
OF MODIFIED REGULATIONS LEGAL CONSEQUENCES 
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"ON THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE") 
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The article draws attention to the issue of improper presentation of the normative legal 
acts provisions that have been either or recognized as unconstitutional by the Constitutional 
Court of Ukraine that is highly topical nowadays due to a dynamism level of social relations 
and insufficient systematic nature of legislative activity in Ukraine. The research contains an 
analysis of the actual problem of uncertainty of legal consequences of the regulations 
amended by other legal acts. There are analyzed different approaches to such legal 
consequences both in the case of the appropriate amendments abolition by the state body that 
issued them, and if such acts are found unconstitutional. Moreover, the issues relating to the 
matters of validity recovery of previously amended provisions of legal acts are considered. 
Through the specific examples there is demonstrated a disparity of texts of the same 
normative act in different sources, which are legally recognized as official or perceived by the 
society as "relatively official": an objective and subjective causes of this state of affairs are 
identified, as well as there are noted negative legal and political consequences of the lack of a 
systematic approach in addressing this issue. Furthermore, this article includes specific 
suggestions so as to resolve outlined problems that may be implemented at all stages of the 
legal process, beginning from the phase of laws drafting and to the moment of normative act 
application by entitled subjects. 

Keywords: validity of legal acts, amending of the legal acts, restoration of the force of 
legal acts, the content of the legal act, the text of the legal act. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СУЧАСНИХ СПОСОБІВ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА 

І. Софінська  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

У статті йдеться про концепцію громадянства, сутність, правову природу та основні 
способи його набуття. Особливу увагу звернено на оптацію та трансферт як форми 
набуття громадянства, безпосередньо пов’язані з правонаступництвом держав та терито-
ріальними змінами.  

Ключові слова: громадянство, набуття громадянства, Європейська конвенція про 
громадянство, оптація, трансферт, Україна  

Визначення та законодавче врегулювання сучасних способів набуття 
громадянства на сьогодні перестає бути винятково науково-правовим феноменом 
будь-якої демократичної держави та громадянського суспільства і стає щораз 
більше політично-заангажованим явищем глобалізованого світу. Класична 
концепція громадянства як «реального та ефективного зв’язку» між державою та 
громадянином у цьому випадку викликає чималий сумнів, однак беззаперечно 
свідчить про вартість та важливість цього конституційно-правового та політико-
правового інституту в «палітрі» сучасних умов та викликів. 

Вважаємо доцільним зазначити, що питання сутності та правової природи 
громадянства, головних способів його набуття неодноразово ставало «гарячою темою 
для дискусії» протягом останніх щонайменше 20 років не лише в Україні, а й у світі. 
Зрозуміло, що у країнах Європейського Союзу, Канаді та у США детально і ґрунтовно 
досліджена сутність та правова природа громадянства, зважаючи на такі імена, як 
Р. Баубюк, Р. Брубейкер, Дж. Г.  Г. Вейлер, М. Вінк, Ю. Габермас, Т. Гаддлстоун, Ж.-
Р. де Ґрот, Л. Джеймісон, Д. Ебрехем, С. Засен, К. Йоппке, Т. Кассуто, В. Кимліка, 
Д. Костакопулу, С. Каррера, Дж. Маскелл, В. Мікулка, Л. Пілґрем, П. Спіро, А. Шахар, 
Г. Шнайдер і Дж. Шоу та інші. Однак в Україні законодавче регулювання інституту 
громадянства і застосування на практиці права на громадянство залишаються 
питаннями недостатньо висвітленими, частково дослідженими (Л. фон Альбертіні, 
Р. Бедрій, О. Лотюк, М. Суржинський, Н. Шукліна) та законодавчо не до кінця 
обґрунтованими, що, без сумніву, гальмує розвиток України як демократичної 
держави, а тому й зумовлює потребу та цінність подальшого дослідження. 

Ми здійснили спробу проаналізувати з конституційно-правового погляду 
сучасні способи набуття громадянства, обґрунтувати особливості підстав набуття 
громадянства у різних державах світу, окреслити переваги та недоліки оптації чи 
трансферту громадянства. Поставлену мету можна досягнути за допомогою таких 
завдань: вивчити підстави набуття громадянства у різних державах світу протягом 
останніх ста років, проаналізувати міжнародно-правові документи ООН, 
Європейського Союзу та Ради Європи у сфері громадянства, визначити перспек-
тиву політико-правового регулювання цього конституційно-правового інституту в 
Україні, зважаючи на нещодавні події 2014–2015 років. 

Питання отримання громадянства з давніх-давен викликало багато плідних 
дискусій та ставало предметом численних обговорень, а тому з метою законодав-
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чого врегулювання питання громадянства було прийнято декілька важливих 
міжнародних нормативно-правових документів на рівні ООН та Ради Європи, 
частина з яких ратифіковані Україною. Серед них найголовнішим документом, без 
сумніву, є Європейська конвенція про громадянство 1997 р., яку багато європей-
ських вчених вважає своєрідною кодифікацією міжнародного звичаєвого права 
щодо громадянства, особливо зважаючи на понад 30-літню історію в межах Ради 
Європи1 (тут варто згадати щонайменше Конвенцію про скорочення випадків 
множинного громадянства і військового обов’язку у випадках множинного грома-
дянства 1963 р. і два протоколи до неї, дві резолюції Комітету Міністрів 1977 р., 
численні рекомендацій Парламентської Асамблеї тощо).  

До речі, ця Конвенція була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 
14.05.1997 р. у Страсбурзі у формі конвенції, відкритої до підписання з 
06.11.1997 р., набула чинності з 01.03.2000 р. лише у 20 з 47 держав-учасниць Ради 
Європи (в Австрії, Албанії, у Болгарії, Боснії та Герцеговині, Данії, в Ісландії, 
Македонії, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Португалії, Румунії, 
Словаччині, Угорщині, Україні, Фінляндії, Чехії, Чорногорії та Швеції)2. І це 
незважаючи на те, що 06.11.1997 р. її підписали представники 15 держав-учасниць 
Ради Європи, однак три з них (Греція, Італія, Росія) так її і не ратифікували до 
тепер. Загалом протягом понад 17 років з часу прийняття Конвенцію підписали ще 
6 держав-учасниць (Латвія, Люксембург, Мальта, Польща, Хорватія та Франція) з 
безумовним наміром, бажанням та готовністю її ратифікувати, однак досі її не 
ратифікували з різних причин. Отже, у 18 державах-учасницях Ради Європи 
Конвенція не є чинною, серед них 8 держав-учасниць Європейського Союзу 
(Бельгія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Литва, Об’єднане Королівство та 
Словенія). Україна, будучи державою-учасницею Ради Європи на час прийняття 
Конвенції у 1997 р., «підписала» її аж 01.07.2003 р., ратифікувала її 21.12.2006 р. із 
використанням «часових» застережень, а чинною для України Конвенція стала з 
01.04.2007 року [3]. 

Отже, ст. 2 цієї Конвенції оперує визначенням громадянства як «правового 
зв’язку між особою та державою без зазначення етнічного походження особи», що 
є відображенням сутності громадянства та його правової природи у контексті 
рішення Міжнародного суду справедливості ООН у справі Nottebohm (Ліхтен-
штайн проти Ґватемали) від 1955 року, де у п. 23 йдеться про громадянство як про 
«реальний та ефективний правовий зв’язок між державою та особою, який існує як 
на підставі інтересів та почуттів, так і взаємних прав та обов’язків» [12, р. 3]. 
Цікавим вважаємо те, що чи не вперше розуміння громадянства як «ефективного 
правового зв’язку» між державою та особою було озвучене Гершем Лаутерпахтом3 
під час 216-го засідання Комісії міжнародного права ООН у 1953 р. на тему 
«Громадянство як національність включно з безгромадянством», що і стало певною 
науково-правовою підставою для вищезгаданого рішення Суду [9, р. 207]. Після 
закінчення Другої світової війни питання громадянства та його вплив на 
––––––––– 

1 Спочатку, у пізніх 80-х роках ХХ ст. питання про громадянство планували укласти в додатковий 
протокол до Європейської конвенції прав людини, однак згодом, на початку 90-х років, ця ідея 
переросла в окремий міжнародно-правовий документ, який і був прийнятий у 1997 р.  

2 Станом на 1 березня 2015 року.  
3 Навчався на юридичному факультеті у Львові (теперішнього Львівського національного 

університету імені Івана Франка) протягом 1915–1919 років, на час прийняття Судом рішення у справі 
Nottebohm Г. Лаутерпахт був суддею цього Суду від Об’єднаного Королівства, однак у розгляді цієї 
справи участі не брав. 
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взаємовідносини між особою та державою неодноразово викликали численні 
дискусії, про що, до прикладу, свідчать окремі думки суддів вищезгаданого Суду 
Г. Клаестада та Дж. Ріда, а також судді ad hoc М. Ґуґенгайма щодо вищезгаданого 
рішення Міжнародного суду справедливості ООН у справі Nottebohm. 

Розмірковуючи про громадянство як «реальний та ефективний правовий 
зв’язок» між державою та особою, зазначимо, що саме підстави та способи набуття 
громадянства повністю відображають його сутність та політико-правову природу. 
Як відомо, єдиного підходу до визначення підстав набуття громадянства не існує, 
однак більшість вчених переконують, що до головних способів набуття 
громадянства належать філіація та натуралізація. Зазвичай філіація як первинний 
спосіб набуття громадянства передбачає набуття його за народженням на підставі 
застосування права крові (jus sanguinis) чи права ґрунту (jus solis), а також у їхній 
змішаній чи гібридній формі. Цікавим є те, що з середини 80-х років ХХ ст. 
держави, які традиційно сповідували право крові як основний принцип набуття 
громадянства, Бельгія, Греція та Німеччина, запровадили чи розширили перелік 
підстав для використання права ґрунту.  

А такі держави, як Ірландія чи Об’єднане Королівство, які класично були 
прихильниками права ґрунту, навпаки обмежили застосування цього принципу 
набуття громадянства на своїй території (зокрема варто взяти до уваги рішення 
Європейського суду справедливості від 19.10.2004 р. у справі C-200/02 «Zhu and 
Chen v. UK») [5]. Вважається, що сьогодні більшість держав світу або оперують 
змішаною чи своєрідною гібридною формою застосування обох принципів щодо 
набуття громадянства за народженням, або явно віддають перевагу принципу права 
ґрунту. Щодо гібридної чи змішаної форми філіації як первинного способу набуття 
громадянства, то зазвичай вплив права крові обмежений винятково першим 
поколінням громадян, народжених за кордоном. А «чисте» право ґрунту у повній 
формі на сьогодні застосовують майже всі держави Північної та Південної 
Америки (за винятком Колумбії), Пакистан, Таїланд тощо.  

Натуралізацію (як укорінення) найчастіше розглядають як правовий процес 
набуття іноземцем громадянства іншої держави на його прохання, тобто йдеться 
про вторинний спосіб набуття громадянства, оскільки в особи вже є громадянство, 
але вона бажає його змінити, набути ще одне тощо. В сучасному світі існує 
декілька різних видів натуралізації як способу отримання громадянства: внаслідок 
реєстрації шлюбу (jus matrimonii); дароване громадянство; внаслідок встановлення 
над особою опіки чи піклування; особами, які мають визначні заслуги чи особами, 
прийняття яких до громадянства становить державний інтерес; у зв’язку з 
інвестицією тощо.  

Беручи до уваги те, що традиційно отримання громадянства за допомогою 
натуралізації можна диференціювати за віком (неповнолітніми чи повнолітніми 
особами), варто пам’ятати про існування «змішаної системи» набуття громадян-
ства (за М. Баймуратовим) [1, c. 357]. Іншим варіантом диференціації варіантів 
набуття грмадянства є застосування «виключного порядку» або «виняткових під-
став» (за М. Суржинським) [6, c. 135]. Тобто йдеться про інші, важливі та 
недостатньо досліджені в Україні форми натуралізації, які безпосередньо пов’язані 
з територіальними змінами і застосування яких є передбачено у главі VI 
вищезгаданої Конвенції (ст. 18–20) [3]. До них традиційно належать оптація і 
трансферт громадянства.  

Розмірковуючи про оптацію громадянства, треба пам’ятати, що тут зазвичай 
передбачається полегшена процедура і значною мірою спрощені вимоги до підстав 
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отримання громадянства у вигляді добровільного вибору жителями територій, які 
переходять з однієї держави до складу іншої, громадянства першої чи другої з цих 
держав протягом певного, чітко визначеного, періоду часу, тоді як під час транс-
ферту громадянства його зміна настає автоматично, абсолютно не враховуючи 
бажання та/чи вибору особи. Себто, якщо оптацію вважають позитивним явищем, 
яке вирішує (унеможливлює) питання безгромадянства, то трансферт є, переважно 
негативним явищем, яке породжує безгромадянство осіб, а тому на міжнародному 
рівні його застосування не схвалюють (ст. 15 Загальної декларації прав людини 
1948 року).  

Традиційно оптацію громадянства розглядають у двох аспектах. По-перше, 
оптація може бути правом вибору громадянства особою, яка вже має подвійне чи 
множинне громадянство (зокрема, за народженням). Така особа, стаючи 
повнолітнім, отримує право оптувати (вибрати) одне із них, відмовившись від 
іншого. Нещодавнім позитивним прикладом того, що час стирає стереотипи, стала 
Німеччина, яка законодавчо (на підставі реформування ст. 29 (ч. 1а п. 6) Закону 
про громадянство) дозволила дітям емігрантів, народженим у Німеччині, які жили 
у Німеччині протягом 8 років, або вчилися у школі протягом 6 років, або отримали 
атестат про закінчення школи чи отримали професійну освіту, чи в окремих 
випадках мають близькі стосунки до Німеччини, досягнувши 21 року, залишати 
обидва громадянства: і німецьке, і батьків-емігрантів. Хоча раніше (до цього 
рішення, яке набуло чинності 20.12.2014 р.) вони мусили вибрати одне з двох 
наявних громадянств [7]. По-друге, особи, які проживають на частині території 
однієї держави, що стає суверенною чи переходить до складу іншої держави, 
отримують право оптації громадянства новоствореної чи іншої держави в порядку 
й у строки, означені міжнародним договором між відповідними державами або 
встановлені новоствореною державою в односторонньому порядку (конституція 
Бразилії 1891 р.). Право оптації громадянства у цьому випадку полягає у праві 
особи вибрати: або залишити громадянство тієї держави, на території якої вона 
мешкала раніше, або набути громадянство тієї держави, під суверенітет якої 
переходить ця територія.  

У такому контексті оптація громадянства через територіальні зміни виникає 
завдяки державному правонаступництву, коли змінюються територіальні кордони 
держав, у трьох ймовірних випадках [8, р. 4–7]: 

– по-перше, внаслідок поглинання цілої держави іншою державою (держави 
Балтії); 

– по-друге, через виникнення нової незалежної держави унаслідок розпаду 
попередньої (Австро-Угорська імперія, Ефіопія-Еритрея, Османська імперія, СРСР, 
Чехословаччина, Шведсько-Норвезька унія, Югославія), деколонізації (Алжир, 
Індія, Індонезія, Пакистан, Сурінам, Фінляндія) або утворення однієї держави з 
кількох інших суверенних держав (ФРН, Югославія); 

– по-третє, у зв’язку з переходом частини території держави під суверенітет 
іншої держави на підставі міжнародного договору (Петрополіський договір 1903 р., 
Лондонський, Бухарестський, Афінський та Константинопольський мирні договори 
1913 р.4, Версальський мирний договір 1919 р.5, Сан-Жерменський мирний договір 

––––––––– 
4 Всі ці мирні договори стосувалися Балканських держав та їхньої участі у Першій та Другій 

Балканських війнах протягом 1912–1913 рр. 
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1919 р., Рапальський мирний договір 1920 р., Севрський мирний договір 1920 р.6, 
Тартуські мирні договори 1920 р., Тріанонський мирний договір 1920 р., Ризький 
мирний договір 1921 р.7, Лозанський мирний договір 1923 р., Локарнський договір 
1925 р., Паризький мирний договір 1947 р., мирний договір Сан-Франциско 1951 р., 
спільна декларація уряду Об’єднаного Королівства та Китаю у справі Гонконгу 
1984 р., Біловезька угода 1991 р. тощо) і завершується, зазвичай, остаточним 
переселенням особи у ту країну, громадянство якої вона обрала (найчастіше таким 
результатом стає репатріація) [9, р. 209]. Однак так є не завжди8.  

Отже, мешканці території, яка переходить до складу іншої території, мають 
вибір чи оптувати громадянство цієї держави, чи залишити громадянство 
попередньої, ставши іноземцем у новій. Як зауважував згаданий вище Герш 
Лаутерпахт, член Комісії міжнародного права ООН протягом 1953–1954 рр. та її 
спеціальний доповідач щодо угод (договорів), «деякі особи можуть мати підстави 
не бажати отримати громадянство тої держави, до складу якої передається 
територія, де вони проживають, це громадянство може бути їм ненависне. У 
такому випадку право на вибір громадянства є необхідним» [9, р. 206]. Однак 
залишається відкритим питання щодо оптації громадянства тими особами, які, 
будучи громадянами попередньої держави, не проживають на території, що 
переходить до складу іншої території, бо фізично перебувають за кордоном. 

Тут важливо пам’ятати про Віденську конвенцію «Про правонаступництво 
держав щодо договорів» від 23.08.1978 р., яку Україна ратифікувала 26.10.1992 р. 
Верховна рада України прийняла 17.09.1992 р. постанову № 2608-XII «Про приєд-
нання України до Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо дого-
ворів», в якій вона погодилася на пропозицію Кабінету Міністрів України 
приєднатися від імені України до конвенції. Вищезгадана конвенція набула 
чинності в Україні з 06.11.1996 р., ставши відповідно до ст. 9 (ч. 1) Конституції 
України від 28.06.1996 р. «частиною національного законодавства України», і 

                                                                                                                               
5 В основу якого частково лягла промова 28-го Президента США (демократа) Томаса Вудро 

Вільсона до Конгресу США, відома під назвою «Чотирнадцять пунктів Вільсона», проголошена 
8 січня 1918 р. без попереднього узгодження чи консультацій з Ж. Клемансо (Франція), 
Д. Ллойдем Джорджем (Об’єднане Королівство) чи В. Орландо (Італія). У тексті промови, 
авторство якої приписують американському письменнику та політичному оглядачу Волтеру 
Ліппмену, були запропоновані конкретні сценарії територіального устрою країн і регіонів 
Європи після закінчення І світової війни (пункти 6–13). Однак Сенат США, де на той час 
більшість становили представники Республіканської партії, відмовився своїм голосуванням 
ратифікувати Версальський мирний договір, вбачаючи в його положеннях внесок Президента 
США, представника Демократичної партії. Тому, зважаючи на політичні ігри та інтриги, 
Версальський мирний договір так і не був ратифікований США. 

6 Так і не набув чинності, тож був укладений Лозаннський мирний договір 1923 р. 
7 Як пише Тадеуш Анджей Ольшанський у своїй статті «Формування польсько-українського 

кордону» у випуску 12 журналу «Ї» за 1998 р.: «Незважаючи на те, що в договорі було чітко вказано 
на відмову обох сторін “від усіх прав і обов’язків» щодо земель, розташованих з іншого боку кордону, 
хіба що Річ Посполита трактувала ці обов’язки поважно... значну частину умов договору Москва не 
виконала, а при першій нагоді – знехтувала цей договір, не говорячи цього формально, щоб загарбати 
землі, від права на які вона урочисто відмовилась... » 

8 Підтвердження можна знайти, читаючи звіт Венеційської комісії «За демократію через право» у 
1998 р. на тему «Наслідки правонаступництва держав для громадянства», де на с. 45 йдеться про те, 
що відповідно до Німецько-бельгійського договору про кордони 1956 р. і Німецько-нідерландського 
договору про кордони 1963 р. рішення мешканців про відмову від оптації громадянства нової держави 
не спонукало їх до переїзду. 
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закріпила безумовну реалізацію засадничого принципу міжнародного права «pacta 
sunt servanda». Іншим важливим міжнародно-правовим актом з огляду на 
застосування згаданої вище Віденської конвенції є Декларація про наслідки право-
наступництва держав для громадянства фізичних осіб (так звана Венеційська 
декларація), прийнята Венеційською комісією «За демократію через право» 
14.09.1996 р., де у ст. 2 підтверджується те, що, по-перше, «держава повинна 
поважати принцип, коли кожен має право на громадянство», по-друге, «держава 
повинна уникати створення випадків безгромадянства» і нарешті, «держава 
повинна поважати бажання конкретної особи» [2].  

У чинному законодавстві України «натяк» на оптацію громадянства можна 
побачити у п. 10 ст. 6 закону № 2235-III «Про громадянство України» від 
18.01.2001 р., де йдеться про те, що «громадянство України набувається... за 
іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України», що є 
наслідком складної та політично-перенасиченої історії України протягом 
ХХ століття, коли оптація громадянства, як взаємний обмін населенням, була 
використана декілька разів (зокрема, у 1919 та 1945 роках).  

На наше переконання, тут доцільно згадати про існування так званої «лінії 
Керзона» (Curzon Line)9, умовної демаркаційної лінії, яка була запропонована 
британським політиком-консерватором Джорджем Керзоном, лордом Кедлстоном, 
міністром зкордонних справ Об’єднаного Королівства в уряді вищезгаданого 
Д. Ллойда Джорджа у грудні 1919 р. у контексті реалізації 13 пункту «Чотир-
надцяти пунктів Вільсона» та з метою виконання ст. 87 Версальського мирного 
договору, прийнятого 28 червня 1919 р. (йдеться про східний кордон Польщі). 
Незважаючи на те, що «лінія Керзона» не базувалася на жодних детальних 
етнографічних дослідженнях (хоч, як відзначає Тадеуш Анджей Ольшанський, сам 
лорд Керзон був переконаний, чомусь, у протилежному) і не була встановлена на 
місцевості, вона відігравала важливу роль у міждержавних відносинах, хоч і не 
була сприйнята офіційною владою СРСР аж до 28.09.1939 р., ставши основою 
німецько-радянського кордону, перекресливши формально-правові підстави пода-
льшого застосування Ризького мирного договору 1921 р. via facti [4]. Варто 
нагадати, що востаннє (після Другої світової війни) «лінія Керзона» фігурувала у 
Договорі між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний 
кордон від 16.08.1945 року, демаркація якого на місцевості, ймовірно, проводилася 
протягом 1946–1948 років10. Найбільш показово оптація як своєрідний «між-
народно-правовий феномен» у контексті громадянства був передбачений у ст. 2 
Протоколу до Договору між СРСР та Чехословаччиною про Закарпатську Україну 
від 29.06.1945 р. [7, с. 591].  

Що ж до трансферту громадянства, то такий «негативний» політико-правовий 
феномен виявляється теж у двох аспектах: трансферт громадянства у зв’язку з 
одруженням особи (є предметом регулювання, зокрема, Конвенції ООН про 
––––––––– 

9 В історичній та геополітичній практиці є відомі й інші демаркаційні «лінії», за допомогою яких 
були встановлені кордони між державами і відбувався обмін мешканцями відповідно до права на 
оптацію громадянства у зв’язку з територіальними змінами, йдеться зокрема про такі «лінії», як 
Дюрана 1893 р. (між Афганістаном та Пакистаном), МакМегона 1914 р. (між Індією та Китаєм), 
Редкліффа 1947 р. (між Індією та Пакистаном).  

10 На підставі пропозиції СРСР договір був частково змінений (доповнений) 15.02.1951 р., а 
05.11.1951 р. був підписаний протокол щодо обміну територіями і остаточно встановлений польсько-
український кордон (незважаючи на марні наступні пропозиції СРСР про перегляд кордону, здійснені 
у 1952 р.).  
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громадянство одруженої жінки (так званої Конвенції Монтевідео), прийнятої 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1957 році) та трансферт громадянства у зв’язку з 
незаконними територіальними змінами (анексією, окупацією тощо) [9, с. 208]. На 
нашу думку, приклад такого трансферту громадянства у зв’язку з територіальними 
змінами можна знайти у Крайовському договорі 1940 р. між Болгарією та 
Румунією, що стосувався мешканців Південної Добруджі.  

Нагадаємо, що найбільш неочікуваний та найскладніший приклад трансферту 
громадянства у зв’язку з територіальними змінами бачимо у випадку незаконної 
анексії Росією Криму протягом березня 2014 р., коли на підставі ст. 5 Договору між 
РФ та Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим 
та утворення в складі Російської Федерації нових суб’єктів від 18.03.2014 р. «гро-
мадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день 
на території Республіки Крим або на території міста федерального значення 
Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які 
протягом одного місяця після цього дня зголосяться зберегти наявне у них і (або) 
їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без грома-
дянства»11. На наше переконання, такий очевидний трансферт громадянства 
унаслідок незаконної анексії Криму суперечить ст. 3 Резолюції Генеральної Асам-
блеї ООН «Про громадянство фізичних осіб, пов’язане із правонаступництвом 
держав», прийнятої 12.12.2000 р. [10]. 

Провівши коротке конституційно-правове дослідження головних сучасних 
способів набуття громадянства, зокрема оптації та трансферту, можна дійти 
висновку, що в очевидному диполі держава–громадянин набуття громадянства 
сьогодні часто не є наслідком постійного та ефективного зв’язку між особою та 
державою, її реальної інтеграції у суспільство та активної участі у його житті, а 
чітко продуманою та винятково ефективною діяльністю як держави, так і особи 
щодо покращення соціально-економічної та демографічної ситуації. 
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CONTEMPORARY MODES OF ACQUISITION OF CITIZENSHIP 
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Abstract: Usually state policy demonstrates a motivational disposition of citizenship 
focused on modern constitutional values; precise level of citizens’ legal self-consciousness; 
geopolitical, social and economic, demographic development of society and its particular place 
on the international arena. 

In this paper I analyze merely the concept of nationality, its essence and legal nature, 
main modes of the acquisition of nationality. Specifically here the author tries to justify right of 
option and transfer of citizenship being related to acquisition of nationality based on state 
succession and territorial changes, however, till now there are a lot of discussions on this 
issue in order to determine possible strong ideological baggage, package of rights and duties 
and full membership in a state (features of citizenship) from everyday and personal complexity 
of social interaction (features of self-identity).  

During last century concepts of citizenship and nodes of it acquisition were very popular 
especially among sociologists (D. Beland, L. Jamieson, T. H. Marshall, S. Sassen, Ch. Tilly 
and B. S. Turner). In majority they concentrated on issues of self-awareness, self-definition 
and self-consciousness because those features help to discover self-identity as a fundamental 
concept of selfhood. During the last 10 years a lot of scientists worldwide (D. Abraham, 
R. Bauboeck, S. Carrera, G.-R. De Groot, J. Habermas, Ch. Joppke, W. Kymlicka, M. La 
Torre, H. Schneider, A. Shachar, J. Shaw, J.H.H. Weiler etc.) analyzed in their scientific 
researches a legal concept of citizenship which plays an essential role in constitutional 
determination of personal identity of a citizen.  

In order to discuss citizenship-identity interrelation we need to remember that citizenship 
is not only political, economic, cultural, geographic and social personal identity, but also a legal 
(constitutional one) and national collective identity, which usually determine «people’s legal 
relationship and effective link to a state».  
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Separate information I’d like to provide in order to demonstrate that question of 
citizenship as a primary legal aspect of self-identity stays in Ukraine pretty sharp being a 
special qualified feature of the interrelations between a person, state and society. That is a 
basic reason why we consider citizenship in this multicultural, multi-religious and multinational 
country to depend, firstly, on the level of state’s legal, geopolitical, socio-economic and 
demographic development; secondly, on geographical and historical definition and thirdly, on 
level of civil society participation in citizen’s everyday life. It must be not just self-labeling, but 
concrete example of self-awareness, self-definition and self-consciousness of all Ukrainians. 

Looking precisely on our modern life from the legal perspective and keeping in mind new 
trends in modern Ukrainian policy development we and our politicians need to have a 
conscious sense of state loyalty in order to protect national security and to restore Ukrainian 
national identity. In this context currently citizenship really is an incredible important issue in 
Ukraine! 

Keywords: citizenship, acquisition of nationality, European convention on nationality, right 
of option, transfer of citizenship, Ukraine 
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ПРОФЕСОР ВІТАЛІЙ ЧУШЕНКО – 
ВИДАТНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ 
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В. Чорненький 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розглянуто віхи життєвого і творчого шляху професора Львівського університету – 
Віталія Івановича Чушенка. З’ясовано погляди вченого на фундаментальні питання консти-
туційного права – принципи побудови державного та суспільного життя, питання формува-
ння законодавчої влади, питання організації та діяльності органів місцевого самоврядува-
ння. Проведено паралелі міркувань науковця із сучасними конкретно-історичними подіями, 
які відбуваються в Україні та впливають і на форму державного правління, і на суспільний 
та державний уклад. 

Ключові слова: Львівський університет, конституційне право, соціально організоване 
суспільство. 

Університети на зорі української незалежності стали тією рушійною силою, 
навколо якої гуртувалась інтелектуальна та творча еліта українського народу, який 
тільки-но здобув свою свободу. Зовсім не дивно, що первісно основні ідеї 
облаштування нової української держави обговорювались саме у стінах 
навчальних закладів. Широка дорога розвитку демократії, побудови соціальної та 
правової держави, закладення підвалин для переходу до ринкової економіки 
стимулювали науковців перебудовуватись та відповідати на вже нові виклики того 
часу. Юридична наука загалом і, зокрема, галузь конституційного права (хоч і в 
меншій мірі) почали продукувати ідеї для побудови нової правової системи 
України. З огляду на це, дослідження праці одного із найяскравіших представників 
школи конституційного права у Львівському університеті – Віталія Івановича 
Чушенка, видається достатньо актуальним.  

Віталій Іванович Чушенко був знаним і авторитетним фахівцем в галузі 
конституційного права. Член численних комісій з напрацювання оптимальної форми 
побудови державної влади, автор близько ста наукових та навчально-методичних 
праць з проблем конституційного права, талановитий педагог і наставник для молодих 
науковців, був добре відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. 

Віталій Іванович народився 27 березня 1931 р. у місті Малині Житомирської 
області (тоді – Української РСР). У 1954 р. закінчив з відзнакою Львівський дер-
жавний університет імені Івана Франка за спеціальністю «юридичні науки» та 
отримав кваліфікацію «юрист». 

27 травня 1960 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук у Софійському університеті (Республіка Болгарія), а вже 1 
жовтня 1960 р., Рішенням Президії ВАКу Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР, нострифіковано диплом кандидата юридичних наук 
Болгарії. З 1960 р. працював на посаді доцента, а у 1966 р. йому було присвоєно 
вчене звання доцента кафедри державного та адміністративного права. 

З 1973 по 1978 рр. Віталій Іванович був завідувачем кафедри державного та 
адміністративного права юридичного факультету, а з 1988 по 1990 рр. – прорек-
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тором Львівського державного університету імені Івана Франка з міжнародних 
зв’язків. З 1990 р. повністю зосередився на науковій та викладацькій роботі на 
посаді доцента кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права. У 
жовтні 2005 р. розпочав виконувати обов’язки професора цієї ж кафедри, а з 
2008 р. – став її професором. 

Професор В. І. Чушенко є автором близько ста наукових та навчально-
методичних праць, в тому числі монографій, які були написані самостійно та у 
співавторстві: «Місцеві представницькі органи державної влади Болгарії» (Львів, 
1975); у співавторстві – «Молоді про закон» (Львів, 1975); «Rozwoj demokracji 
socjalistycznej» (Lublin, Polska, 1977); «Политическая система социалистического 
общества» (Львів, 1988); «Prawne problemy samorzadnosci» (Lublin, Polska, 1993); 
«Основи держави і права України» (Львів, 1994); Problemy stosowania Konstytucji 
Polski Ukrainy w praktyce (Lublin, Polska, 2004), а також фундаментального 
підручника «Конституційне право України» (Львів, 2007). 

Віталій Іванович десять років був членом Наукової ради республіканського 
журналу «Право України» (органу Академії правових наук, Інституту держави і 
права НАН України, Мінюсту, Генеральної прокуратури, Верховного і Вищого 
арбітражного судів України, Спілки адвокатів України). У січні 2002 р. при від-
значенні 80-річного ювілею журналу був нагороджений Почесною Грамотою («За 
вагомий особистий внесок в розбудову правової держави, зміцнення законності і 
правопорядку»). 

Під час роботи у Львівському університеті В. І. Чушенко створив авторську 
школу з дослідження проблем функціонування місцевих органів публічної влади, 
розробки системної методології вивчення інститутів народного представництва 
України.  

Під керівництвом В. І. Чушенка підготували та успішно захистили три 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
(спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право): Заяць І. Я. 
(«Конституційно-правовий статус області в Україні», 2000 р.); Куйбіда В. С. («Кон-
ституційно-правові основи самоврядування в містах обласного значення», 2001 р.); 
Бориславська О. М. («Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в 
Україні та їх реалізація», 2004 р.). 

Як зазначалось вище, В. І. Чушенко брав участь у розробці низки 
законодавчих актів України, серед іншого проекту Конституції України, Закону 
про місцеве самоврядування тощо. У 2001 р. він був відзначений Подякою Львів-
ського міського голови з нагоди Дня місцевого самоврядування («За вагомий вклад 
у розбудову територіальної громади м. Львова»). На період 2002–2005 рр. був 
обраний членом Львівської міської територіальної виборчої комісії. 

Чушенко В. І. нагороджений орденом «Знач Почета» (1986); медаллю 
«Ветеран труда» (1984); Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СССР (1961) та удостоєний Подяки Ректора Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та 
вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2005–2006). 

Віталію Івановичу були близькими як проблемні питання функціонування органів 
місцевого самоврядування, так і питання ефективного облаштування органів держав-
ної влади. Заразом треба звернути увагу і на те, що у публікаціях останніх років (в т.ч. і 
у підручнику «Конституційне право України») було сформульовано авторське 
визначення поняття соціально-організованого суспільства та розкрито його вплив на 
становлення форми правління сучасної України. 
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Українські події останнього часу змушують озирнутись і переоцінити (а в 
окремих випадках навіть дооцінити) ту наукову спадщину, яку залишили нам 
наші вчителі. 

В. І. Чушенко і в своїх наукових працях і в лекціях студентам юридичного 
факультету Львівського університету особливу увагу приділяв конституційно-
правовим основам суспільного ладу (суспільства). Зазначимо, що вчений йшов в 
ногу з часом, оскільки зробив висновки про постійне зростання ролі суспільства у 
державотворчих процесах, акцентуючи на тогочасних актуальних подіях – масових 
акціях кінця 2004 року. Віталію Івановичу належить визначення поняття 
«соціально організоване суспільство». Так, соціально організованим суспільством 
вчений вважав сферу дії приватних (особистих) інтересів, систему суспільних 
інституцій (об’єднання людей, а також партії, суспільні організації, асоціації, рухи, 
товариства, спілки тощо), за посередництвом яких задовольняються різноманітні, 
зумовлені історичним етапом розвитку суспільства, інтереси індивідів та їхніх груп 
[3, с. 06]. Головною ж засадою, на якій ґрунтується соціально організоване 
суспільство, вчений вважав самоорганізацію людей, а наявність такого суспільства 
– підґрунтям для створення цивілізованої держави як основної форми організації 
суспільства. У теорії про соціально організоване суспільство простежуємо цікаву 
деталь, а саме те, що утворення цивілізованого державного механізму ставилось у 
певну взаємозалежність від оптимально організованої в суспільстві системи. 
Професор завжди наголошував, що, впливаючи на громадськість, держава, своєю 
чергою, піддається її впливу як у процесі формування державних органів, так і 
їхньої повсякденної діяльності. 

Не можна оминути увагою і те, що вчений, в контексті наведення власних 
міркувань про соціально організоване суспільство, піддавав серйозній критиці 
обґрунтованість вживання у правовій практиці поняття «громадянське суспільс-
тво». Пояснювалось це, зокрема, тим, що енциклопедичні джерела розуміють 
суспільство як сукупність форм сумісної діяльності людей, що склалися історично. 
Тобто визначальною категорією поняття суспільства є людина. Поняття ж «гро-
мадянин», а отже, «громадянське» пов’язані з феноменом «держава». Звідси, на 
думку В. І. Чушенка, випливало, що вислів «громадянське суспільство» означає 
поєднання до певної міри неоднорідних за змістом характеристик [2, с. 93–94]. У 
зарубіжній літературі у зв’язку з цим для визначення окремої від держави форми 
самодіяльності людей нерідко вживають поняття «солідарне суспільство», 
«соціально-організоване суспільство».  

Основою суспільства є людина. Власне людина визначає поняття «сус-
пільство», оскільки без людей суспільство не може існувати. Разом з входженням у 
суспільство людина вносить і свою соціально-природну якість. Тому зародження 
та розвиток суспільства є, по суті, перетворенням соціально-природничих начал 
особи в елементи суспільної дійсності. В. І. Чушенко зазначав, що людина від 
народження має певні права, тобто природничі права. Для вираження, реалізації, 
захисту своїх прав люди та їхні окремі групи об’єднуються. Суспільство виникає і 
розвивається через необхідність співпраці. Об’єднувальним моментом тут стає 
інтерес (моральний, матеріальний, політичний, професійний, віковий тощо). 
Організувальний аспект життєдіяльності людей, таким чином, зароджується на 
рівні суспільства [3, с. 107]. 

Питанням співвідношення понять «людина» і «громадянин», зокрема і в 
Конституції України, професор приділяв особливу увагу. Очевидно, тому, що спів-
відношення цих понять було одним із наріжних каменів теорії про соціально 
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організоване суспільство. Відзначалось, що за змістом категорії людина і громадянин є 
багатоаспектними. Найважливіший з цих аспектів теорія конституціоналізму пов’язує 
з правовим становищем особи. Правове становище людини, громадянина визначається 
й такими феноменами, як суспільство і держава, ознаками змісту яких взаємно вис-
тупають категорії людина та громадянин.  

Виникнення та розвиток суспільства є, по суті, перетворенням природничо-
соціальних начал особи в елементи суспільної дійсності. Держава виступає 
політико-правовою організацією суспільства, якісно новим етапом його розвитку. 
Властивою для держави категорією є громадянин, статус якого визначається 
позитивним правом. Однак позитивні права громадян, серед іншого основні права і 
основні обов’язки, закріплені в конституції держави, виражають природничо-
правове начало, тобто ґрунтуються на правах людини. Конституційні права є 
трансформацією природничо-правових засад у позитивно-правові інститути. 
Державно-правове визнання прав людини (право на життя, рівність, на повагу до 
гідності людини, на свободу та особисту недоторканність, на вільний розвиток 
своєї особистості та інші) є гарантією їхньої реалізації з боку держави [4, с. 213]. 

Загалом же питання соціально організованого суспільства, беручи до уваги як 
конкретно історичні події, так і події, які відбувалися наприкінці 2013 та на 
початку 2014 року, є достатньо актуальними для нас і потребують додаткового 
переосмислення. Тенденційно для України зараз можна спостерігати високий 
ступінь організації (самоорганізації) суспільства, розширення переліку тих 
суспільних інституцій, довкола яких і вибудовується ідеальне соціально органі-
зоване суспільство. 

Крім питань влаштування суспільного ладу, професор Чушенко В. І. мав 
обґрунтовані ідеї щодо ефективного облаштування державної влади. Вчений був 
переконаний: держава як юридичне уособлення нації, як головна форма 
організації народу оптимально виконувала свої функції, вона має у процесі 
державотворення набути належної форми правління, тобто, адекватно до 
покладених на неї завдань організувати центральну владу. Цікаво, що міркування 
Віталія Івановича завжди обов’язково спирались на історичний досвід. Так, 
ретельний аналіз першої української конституції – Угоди та Конституції Пилипа 
Орлика 1710 р. дав змогу В. І. Чушенку дійти висновку, що держава засно-
вувалась на принципі поділу гілок влади: главу держави і виконавчу владу 
уособлювали обраний Гетьман і гетьманський уряд, а праобраз зачатків парла-
менту простежується у Загальній (генеральній) Раді. Говорячи про оптимальну 
форму державного правління для України, професор Чушенко вважав доцільним 
в конкретному випадку враховувати суспільно-політичну ситуацію в державі. А 
до питань впровадження представницької форми державного правління взагалі 
ставився вкрай насторожено. Таку настороженість зумовлювали дві причини. 
Перша зводилась до описаної вище проблемності питання формування соціально 
організованого суспільства. Друга, яка, по суті, зумовлювала першу, зводилась до 
відсутності якісного наповнення законодавчого органу держави. Вчений 
акцентував увагу на тому, що немає ядра (партії, асоціації, об’єднання) для 
формування соціально-політичних платформ як необхідної умови комплек-
тування сталого за своїм складом, професійного парламенту, що є передумовою 
впровадження парламентарної чи парламентсько-президентської моделі упра-
вління. Віталій Іванович посилався на міркування професора Б. Чичеріна, 
стверджуючи, що впровадження представницької форми правління навмання, 
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покладаючись на розважливість неорганізованого суспільства, яке перебуває у 
стані хвилювання – це верх політичної легковажності [1, с. 196–197]. Професор 
вважав, що за таких умов треба вкрай уважно ставитись до питання формування 
правового статусу глави держави. Такий статус мав би реально забезпечувати 
йому можливість бути гарантом державного суверенітету, дотримання 
Конституції України, прав і свобод її громадян. Щоправда, професор Чушенко 
застерігає від рецидивів періоду тоталітаризму та зосередження всіх головних 
важелів впливу в руках лише одного глави держави. На думку вченого, треба 
сформувати дієві правові важелі можливого взаємовпливу гілок влади, а 
зафіксовані на конституційному рівні засади співпраці гілок влади доповнити 
конституційними законами (статутного характеру), які б конкретно та ком-
петенційно визначали статус центральних органів державної влади як необхідну 
умову формування чіткого механізму їхньої взаємодії [1, с. 197]. 

Цікавим є те, що в 1994 р., аналізуючи проект Конституції України з огляду на 
питання державного устрою, професор В. І. Чушенко зазначав, що закріплення 
унітарної форми державного устрою виходить із єдності, цілісності і недо-
торканності її території. За ідею соборності український народ боровся спо-
конвічно. А проголошення в тодішніх умовах федерації підтримувало б сепара-
тистські тенденції. Водночас, з огляду на соціально-політичну, економічну та 
демографічну специфіку регіонів, Україну треба визначити як унітарну децентра-
лізовану державу з розширеними повноваженнями місцевого самоврядування [5, 
с. 25]. Ці думки є вкрай актуальними і зараз, коли Україна стоїть перед викликами, 
коли особливо активно дискутується питання зміни форми державного устрою. 
Професор Чушенко В. І. був активним прихильником двопалатної структури 
українського парламенту. Аргументував таку позицію гарантією проти «деспо-
тизму» парламенту та підвищеної стабільності Конституції України. 

Наукова спадщина професора Віталія Івановича Чушенка охоплює набагато 
ширше коло питань, ніж описані у цій статті. Рекомендації вченого, які були 
висловлені щодо центральних органів державної влади, є актуальними і зараз. З 
огляду на це потрібно поглиблено дослідити, переоцінити та проаналізувати 
науковий доробок видатних професорів університету.  
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The main stages of life and career of Vitaliy Ivanovych Chushenko, the professor of the 
University of Lviv, have been highlighted in this article. The scientist’s opinions on the 
fundamental issues of constitutional law – the principles of public and social life construction, 
the legislature formation issue, the issue of local government organization and activity, have 
also been clarified. There have been drawn the parallels between the scientist’s opinions and 
concrete modern historical events, which take place in Ukraine and influence the form of 
government as well as the social and public order.  

The universities at the dawn of Ukrainian independence have become that motive power, 
around which the intellectual and creative elite of the Ukrainian people, that just gained liberty, 
have been gathering. It is not surprising that, initially, the basic idea of new Ukrainian state 
arrangement were discussed in the walls of the educational institutions. The wide road of 
democracy development, of social and law-abiding state formation, laying the foundations for 
the transition to a market economy have stimulated the scientists to change themselves and 
correspond to the new challenges of that time. Generally the legal science and the branch of 
constitutional law in particular (though to a lesser extent) have started to generate ideas for the 
formation of the new legal system of Ukraine. For this reason, the research concerning the 
work of one of the brightest representatives of the constitutional school of the University of 
Lviv, Vitaliy Ivanovych Chushenko, is up-to-date. 

This article is conditionally divided into two parts. In the first part it goes about V.I. 
Chushenko’s biography and the second part is devoted to the analysis of his scientific 
achievements: the issue of socially organized society, the investigation of the issue of the state 
authority effectiveness and its proper construction, the issue of the proper formation and 
functioning of the representative bodies, in the light of the proper society formation and the 
appropriate social institutions creation. 

Keywords: the University of Lviv, constitutional law, socially organized society.  
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Стаття присвячена цивільно–правовому аспекту медичної помилки. Розглянуто думки 
науковців, практиків стосовно розуміння терміна «медична помилка». Автор стверджує, що 
тільки наявність вини особи, що припустилася медичної помилки, є підставою для при-
тягнення її до цивільно-правової відповідальності. 

Ключові слова: медична помилка, медична послуга, лікар (медична установа), пацієнт, 
право на охорону здоров’я. 

Споконвіків життя та здоров’я людини є найбільшою цінністю. 
Прогрес медичної науки неминуче пов’язаний з підвищеним ризиком; успіхи 

медицини у певному сенсі ґрунтуються на медичних помилках. Помилки лікарів – 
одна з найважливіших причин падіння довіри населення до медицини.  

Лікар (медична установа) повинні відповідати за свої помилки, оскільки життя 
та здоров’я – найцінніші блага людини. Справді, ці блага перебувають під захис-
том не тільки моральних норм, а й норм законодавства, зокрема, Конституції Укра-
їни, Цивільного кодексу України.  

Одним з важливих проблемних питань є визначення терміна "медична помилка". 
Формулюванням питань медичної помилки досліджували А. Савицька, О. Ти-

хомиров, К. Флейшиц, О. Смотров, Р. Майданик, С. Антонов та інші.  
У ХХ ст. існувало безліч різних поглядів, щодо розуміння терміна «медична 

помилка», як взаємодоповнювальних, так і суперечних. Розглянемо деякі з них.  
Лікарська помилка – добросовісна помилка лікаря в професійній діяльності за 

відсутності недбалості, за недбалості або неуцтва [4, с. 44].  
Під лікарською помилкою розуміли помилку лікаря при виконанні своїх 

професійних обов’язків, що є наслідком добросовісної помилки за відсутності 
складу злочину або ознак провини [2, с. 188–202].  

Згідно з іншою точкою зору лікарською помилкою є помилкове визначення 
хвороби лікарем (діагностична помилка) або неправильний лікарський захід (опера-
ція, призначення ліків й ін.), обумовлені сумлінною оманою лікаря [13, с. 75].  

Лікарська помилка – помилкова дія (або бездіяльність) лікаря, спричинена не-
осконалістю сучасної науки, незнанням або нездатністю використати наявні знання 
на практиці [10, с. 18–23].  

І нарешті, лікарська помилка – це помилкові, недбалі, несумлінні, необережні 
й недосвідчені дії та прийоми в наданні медичної допомоги хворим, унаслідок яких 
виникло тілесне ушкодження або сталася смерть хворого, або затягування чи 
погіршення хвороби, або втрата сприятливого часу для правильного лікування [7].  
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Н. В. Ельштейн стверджує, що вихідним пунктом лікарської відповідальності 
треба вважати шкоду, заподіяну хворому у разі: ненадання допомоги йому, 
несумлінного ставлення лікаря під час надання медичної допомоги й лікарської 
помилки [12, с. 88–92].  

У медичному середовищі вважається, що медична помилка не є правовою 
проблемою, а медичною (організаційно-методичною) [6]. Розглядаючи проблему 
медичних помилок, варто виділити такі головні положення: у світі немає єдиного 
загальноприйнятого визначення медичної помилки; юридично, їх диференціюють 
від елементарного неуцтва (відсутність знань, безграмотність), недбалості до 
злочину; у медицині, хоча й рідко, має місце чинник випадковості, його важко 
прогнозувати і він може зумовити непередбачені наслідки; проблему медичних 
помилок не можна зводити тільки до питань діагностики й лікування [1].  

Тут доречна фраза В. В. Вересаєва: «Лікування пов’язане з ризиком, навіть у 
видатних лікарів трапляються професійні помилки [5]. Особливої уваги суспіль-
ства заслуговує зростання ймовірності професійних помилок у молодих лікарів.  

Вважаю, що медичну помилку треба розглядати як дії або бездіяльність 
медичного працівника, які призвели до негативних для здоров’я чи життя пацієнта 
наслідків, а саме помилки, яких припускаються медичні працівники, що необ-
ґрунтовано відступають від встановлених медичних стандартів, діють необережно, 
самовпевнено чи допускають необґрунтований ризик за недостатнього досвіду чи 
знань. Такі помилки можливі, наприклад, у разі неуважного обстеження, неадек-
ватного трактування клінічних та лабораторних даних, неврахування чи переоцін-
ки результатів консультацій інших спеціалістів, а також за недбалого виконаня 
операцій та інших лікувально-профілактичних заходів, догляду та спостереження 
за пацієнтом, загальної незадовільної організації різних етапів медичних послуг у 
медичному закладі, зокрема під час ведення документації, порушення деонтоло-
гічних та інших вимог щодо інформування пацієнта про стан його здоров’я. 

Проблема належного визначення медичних помилок була та є актуальною у 
багатьох країнах світу. Моніторинг випадків помилок медичних працівників здій-
снюється не тільки державними установами, а й громадськими та правозахисними 
організаціями. Особливих успіхів у цьому досягнуто у Великій Британії, де активна 
робота таких громадських організацій, як Рух із захисту жертв медичних помилок 
(Action for Victims of Medical Accidents – AVMA), сприяла навіть внесенню до зако-
нодавства змін щодо діяльності системи охорони здоров’я та суду стосовно розгляду 
позовів пацієнтів. У 1999 році у Великій Британії були введені в дію Правила судочин-
ства зі справ про медичні помилки, які визначають не тільки особливий порядок 
розглядуваної категорії справ, але і сертифікацію адвокатів, що можуть надавати 
юридичну допомогу усправах за позовами пацієнтів до медичних закладів[8, с. 345]. 

В Японії медична помилка, в результаті якої настали тяжкі наслідки для 
здоров’я пацієнта, кваліфікується як злочин, і, відповідно, лікар, який її припус-
тився, притягається до кримінальної відповідальності. 

Сутністю медичної помилки в будь-якому разі є добросовісна помилка щодо 
фактичних ознак вчиненого (встановленого діагнозу, призначеного лікування). 
Значне місце має нещасний випадок, який неможливо передбачити й запобігти йому 
в принципі. У медичній практиці під нещасними випадками розуміють несприят-
ливий результат лікування хворого через випадковий збіг обставин. Такі результати 
найчастіше пов’язані з індивідуальною підвищеною чутливістю хворого до деяких 
лікувальних препаратів або виникають під час проведення різних діагностичних 
операцій, тобто їх не можна передбачити навіть за найдобросовіснішого ставлення 
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медичного персоналу до своїх службових обов’язків. З нещасними випадками 
найчастіше мають справу хірурги, коли в ході операції з’ясовується, що хворий має 
якусь рідкісну патологію. Наприклад, під час звичайної операції з видалення 
мигдаликів після видалення першого мигдалика раптом сильним фонтаном вдарила 
кров. Кровотечу зупинити не вдалося, хвора померла. Виявилося, що хвора мала 
рідкісну патологію: дуга сонної артерії проходила крізь мигдалик. Однак якщо лікар, 
видаляючи апендикс, пошкоджує нормально розташовану клубову артерію, то це 
вже не нещасний випадок, а недбалість. 

Підтримуємо позицію А. М. Савицької, яка вважала, що лікарська помилка охоп-
лює не всі випадки неналежного (протиправного) лікування, а лише ті, в яких оцінка 
лікування дається з точки зору теорії медицини, медичних знань[9, с. 189, 193]. – Ме-
дична помилка сама по собі не може бути ні підставою відповідальності, ні обстави-
ною, що виключає її. Помилка може бути викликана різними чинниками, і в цьому 
аспекті вона може містити або не містити вину. Тільки наявність вини при вчиненні 
особою медичної помилки є підставою для притягнення її до цивільно-правової 
відповідальності. Неможливість передбачення негативних результатів, які знаходяться 
в причинно-наслідковому зв’язку з протиправною поведінкою в юридичній літературі 
кваліфікується як випадок (казус). Він і є межею відповідальності. 

За медичні помилки через суб’єктивні причини (неправильна інтерпретація 
результатів лабораторно-інструментальних досліджень, недостатній досвід і т. д.), 
потрібно передбачити персональну відповідальність медичних працівників. Тут 
може йтися також про відшкодування збитку і компенсації моральної шкоди 
пацієнтові; про цивільно-правову відповідальність медичних установ, але вже з 
можливістю регресного позову до певного лікаря. Важливе місце в детальному 
аналізі і профілактиці медичних помилок повинні зайняти клініко-анатомічні і 
лікувально-контрольні комісії, в межах яких треба ретельно аналізувати і визна-
чати пріоритетні шляхи профілактики виникнення медичних помилок. 

До речі, за відсутності в Україні чіткого визначення поняття «медична 
помилка» керуватися інколи доводиться виключно нормами моралі. Спираючись 
на практику, сьогодні медичну помилку розуміють як неправильно визначений 
діагноз і вибір методів лікування, які у результаті заподіяли шкоду пацієнту. Звідси 
бачимо, що безуспішність лікування аж ніяк не є медичною помилкою. Навіть 
якщо медичний працівник поставив неправильний діагноз, але призначене ним 
лікування не погіршило стану, пацієнт не може висунути жодної претензії.  

Юридичне значення мають лише ті медичні помилки, що спричинили 
заподіяння шкоди життю або здоров’ю громадянина. 

Медична помилка є підставою цивільно-правової відповідальності, завжди 
зумовлена суб’єктивним чинником, тобто діями лікаря. 

У зарубіжних країнах широко використовують медичне страхування від непра-
вильного лікування [3, c. 301]. У цьому контексті окремі автори слушно розглядають 
медичну помилку як підставу для звільнення від матеріальної відповідальності [11, 
с. 8]. Доцільно запровадити і в Україні такий вид страхування, який був би своєрідною 
гарантією компенсації пацієнтам шкоди, завданої внаслідок медичної помилки. 

Сьогодні існує велика кількість суперечностей і невизначеностей у законодав-
чому регулюванні цивільної відповідальності медичних працівників, усунення 
яких можливе шляхом прийняття закону, який чітко регулюватиме правовий статус 
пацієнта і лікаря, види правовідносин, які між ними виникають у процесі надання 
медичної допомоги та медичних послуг, умови договорів у сфері охорони здоров’я 
та підстави і види відповідальності за їхнє порушення, усунення оцінних понять та 
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нормативне закріплення окремих визначень: медична допомога, медичні послуги 
тощо, проведення уніфікації та нормативного закріплення основних методів та 
правил лікування хвороб, залежно від їхнього виду та стану здоров’я пацієнта.  

Розвиток договірних відносин у медицині, зростання кількості медичних 
закладів приватної форми власності, розширення спектра надання медичних пос-
луг, розширення механізму судового захисту прав громадян та інші чинники 
зумовили, що питання цивільно-правової відповідальності медичних закладів в 
останні роки набули значної актуальності. Ефективність цивільно-правової відпо-
відальності, в основу якої покладено принцип повного відшкодування завданої 
шкоди, підвищується, і можна сказати, що для медичних закладів вона є 
найважливішим наслідком некваліфікованого надання медичної допомоги. Заува-
жимо, що чинне цивільне законодавство України передбачає можливість відшко-
дування не тільки матеріальної шкоди, а й моральної. 

Пропонуємо доповнити Закон України «Основи законодавства про охорону 
здоров’я» наступною статтею: «Медична помилка – це дії чи бездіяльність медич-
ного працівника (медичної установи), які надають медичні послуги, що виражені у 
неправильно поставленому діагнозі, неправильному виборі методу або засобів 
лікування, порядку їх здійснення, що призвело до заподіяння шкоди здоров’ю 
пацієнта, при відсутності в діях (бездіяльності) медичного працівника умислу чи 
інших ознак складу кримінального правопорушення». 
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«MEDICAL ERRORS» AS A LEGAL CATEGORY  
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The article is dedicated civil – legal aspects of medical error. Considered opinion of 
scholars, practitioners regarding understanding of the term "medical error". The author argues 
that only the presence of the fault of the person prypustylasya medical errors is the reason for 
bringing it to civil liability. 

Progress in medical science inevitably associated with increased risk; medical advances 
in a sense based on medical errors. Errors doctors – one of the major reasons for the decline 
of public trust in medicine. 

The most important task is to regulate the health law through legal mechanisms is the 
most medical errors, and the responsibility of health professionals for their implementation. 

The definition of "medical error" is necessary with a view to properly regulate its 
consequences. 

Legal values are only medical errors that caused harm to life or health of citizens. 
Medical error is the basis of civil liability, always caused by human factors, that is caused 

by the actions of the doctor. 
Today there are many contradictions and uncertainties in the law regulating civil liability of 

health workers, the removal of which is possible through the adoption of a law that clearly 
regulates the legal status of the patient and physician types of relationships that arise between 
them in providing medical care and health services provided in the agreements health and 
grounds and types of liability for violations, elimination of such notions and specific statutory 
definitions – medical care, medical services, etc., of unification and consolidation of regulatory 
rules and basic methods of treating disease, depending on the type and state of health I am 
patient. 

Keywords: medical – error, medical – service , doctor (medical facility), the patient, the 
right to health. 
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ЗА ДОГОВОРОМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА 
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Досліджено правовий статус управителя як довірчого власника майна, переданого в 
управління, виокремлено особливості такого правового статусу, зокрема проаналізовано 
межі здійснення права довірчої власності управителя. Сформульовано низку пропозицій 
до законодавства. 

Ключові слова: управитель, довірчий власник, фонд фінансування будівництва житла, 
фонд операцій із нерухомістю. 

Важливе значення для дослідження проблематики договору управління май-
ном у сфері будівництва житла має з’ясування правового статусу управителя, як 
однієї із сторін договору. Адже саме від його професійності залежить якість 
послуги, яку замовляє установник управління, укладаючи відповідний договір та 
передаючи свої грошові кошти в управління.  

В українській цивілістиці договору управління майном присвячені праці 
Р. М. Майданика, І.В. Венедіктової, а дослідженню питань, пов’язаних із застосу-
ванням цього договору саме у сфері будівництва житла – праці І. Чалого та 
Н. Доценко-Білоус. Проте згадані вчені більшу увагу приділили правовому статусу 
управителя згідно з ЦК України та фінансовим і бухгалтерським аспектам діяльності 
управителів у сфері будівництва житла. Отож, основні питання щодо правового 
статусу управителя у сфері будівництва житла все ще залишаються не висвітленими. 

Мета цієї статті – окреслення чіткого правового статусу управителя за 
договором управління майном у сфері будівництва житла, оскільки це сприятиме 
кращому розумінню обсягу його прав та обов’язків як контрагентами – установ-
никами управління, так і судами під час вирішення спорів за участю таких сторін. 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон № 978-IV) дає 
визначення поняття «управитель», спільне для обох видів договорів управління 
майном у сфері будівництва житла – договору про участь у фонді фінансування 
будівництва житла (ФФБ) та договору про придбання сертифікатів фонду операцій 
із нерухомістю (ФОН): фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах 
установників управління майном і здійснює управління залученими коштами 
згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим 
цим Законом [1]. 

Згідно з ч. 3 ст. 1033 ЦК України, управитель не може бути вигодонабувачем, 
оскільки як довірчий власник діє не у власних інтересах, а в інтересах установника 
управління чи визначеної ним особи.  

Також управитель, учиняючи фактичні та юридичні дії, пов’язані з управ-
лінням майном, діє в інтересах установників управління, але від свого імені та без 
довіреності. Окрім того, він має право вимагати усунення будь-яких порушень 
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його прав на майно, передане в управління, відповідно до статті 396 цього Кодексу. 
Тобто управитель може використовувати усі речово-правові способи захисту, 
передбачені главою 29 ЦК України. При цьому, як суб’єкт зобов’язальних право-
відносин, управитель також може використовувати і необхідні зобов’язальні 
способи захисту. Як і під час здійснення інших прав, реалізуючи право на захист, 
управитель діє без довіреності. У судовому процесі управитель також діє без 
довіреності та є позивачем і, відповідно, користується усіма процесуальними 
правами позивача. 

Із цього приводу у практиці господарських судів виникло проблемне питання 
щодо можливості процесуального правонаступництва у відносинах довірчої власності. 

Так, Вищий господарський суд України скасував судові рішення у справі № 7/48, 
якими відмовлено у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі право-
наступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні. Суд касаційної 
інстанції зазначив, що судами першої та апеляційної інстанцій не враховано правової 
природи права довірчої власності управителя, особливості процедури ліквідації банку і 
правових наслідків передачі непроданих активів банку в управління під час її 
здійснення. Висновок господарських судів про те, що за договором управління не 
відбулося заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, з огляду на те, що до 
довірчого власника не перейшло право власності на активи, визнано помилковим [7]. 

Разом з тим у постанові від 08.04.2014 № 12/17 Вищий господарський суд 
України залишив без змін судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій 
про відмову у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі 
правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні, 
зазначивши, що за договором управління майном до управителя не переходить уся 
сукупність прав та обов’язків установника управління, що свідчить про відсутність 
універсального правонаступництва, яке є підставою для заміни сторони як у 
спірних правовідносинах, так і у виконавчому провадженні [4]. 

У справі № 16/5027/723/2011 Вищий господарський суд України погодився з 
висновками господарських судів про відсутність обставин, з якими закон пов’язує 
зміну кредитора правонаступником (управителем), оскільки з договору про 
передання в управління непроданих активів не вбачається, що кредитор відступив 
на користь довірчого власника право вимоги за кредитними договорами, на 
підставі яких у кредитора виникло право вимоги до боржника. Договір не містить 
відповідних умов, тоді як чинне законодавство передбачає відмінності інституту 
довірчої власності від відступлення права вимоги, що, зокрема, включає визнання 
управителя правонаступником кредитора. Управитель за договором управління діє 
виключно в інтересах установника управління. Наявність такого інтересу виключає 
заміну сторони у зобов’язанні [5]. 

На нашу думку, тут потрібно звернути увагу на те, що спірні правовідносини 
склалися у процедурі ліквідації банку, яка має свої особливості і регулюється 
відповідними нормативними актами, а тому заміна банку його правонаступником 
відбувається на підставі закону, а саме ч. 12 ст. 96 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність». 

Ця ситуація є специфічною щодо загального регулювання правовідносин за 
договором управління майном і зумовлена тим, що управитель діє не в інтересах 
установника управління – банку, який припинить свою діяльність (за загальним 
правилом, встановленим для договору управління майном, припинення установ-
ника управління є підставою припинення самого договору), а в інтересах його 
вкладників, які будуть бенефіціарами за договором управління майном. 
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Справді, управитель тут не є учасником матеріальних правовідносин та відповід-
но, не має свого матеріального інтересу. Наприклад, у спорі про визнання права 
власності на майно установника управління, яке передане в управління управителеві, 
останній не може бути стороною судового процесу, оскільки оспорюється речове 
право власності установника управління, а не право довірчої власності управителя. 

У випадку ж з управителем ФФБ чи ФОН, коли він є позивачем у спорах щодо 
майна, переданого в управління, то такий його процесуальний статус зумовлений 
участю в матеріальних відносинах, предметом яких є згадане майно. 

Наприклад, ФОН складається не лише з коштів, отриманих в управління, але 
також і з нерухомості та іншого майна, майнових прав та доходів, набутих від 
управління цими коштами, серед них і майнових прав та прав вимоги, набутих за 
договорами про участь у фонді фінансування будівництва. Управитель ФОН щодо 
цього майна має право здійснювати такі операції: передання в платне користування 
третім особам, продаж, здійснення інших операцій, не заборонених законодавством.  

Отже, у разі виникнення спору у зв’язку з неналежним виконанням зобо-
в’язань за такими договорами саме управитель ФОН буде стороною судового 
процесу, бо саме він є учасником відповідних матеріальних правовідносин. 

Частиною 16 ст. 11 та ч. 2 ст. 13 Закону № 978-IV передбачено, що управитель 
ФФБ під час здійснення управління ФФБ виступає в інтересах довірителів позивачем у 
разі невиконання забудовником своїх зобов’язань щодо терміну спорудження і якості 
об’єктів будівництва та передання об’єктів інвестування довірителям у власність. 
Відмінність між цими нормами полягає лише у вказівці на те, чи за письмовою заявою 
довірителя, чи за його дорученням управитель виступатиме позивачем у суді. 

Зауважимо, що під поняттям «доручення» у цивільному праві розуміють договір 
доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за 
рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. На підставі цього договору 
може видаватися доручення, в якому чітко визначаються юридичні дії, які належить 
вчинити повіреному, або їхній перелік визначається умовами самого договору. 

З викладеного випливає, що правовідносини, які складаються за договором 
доручення, не є тотожними з тими, що виникають з договору управління майном, 
за яким управитель діє від свого імені, без довіреності, керуючись умовами 
договору, Правилами ФФБ/ФОН та законодавством у сфері будівництва житла, а 
також, окрім юридичних дій, вчиняє й фактичні. 

Тому вислів «за дорученням довірителів» є некоректним в лексичному 
значенні, бо має інше смислове навантаження та суперечить суті правовідносин 
між управителем та довірителем. 

Проте і вказівка на те, що за письмовою заявою довірителя управитель 
виступає позивачем, не узгоджується з іншими нормами Закону № 978-IV. 

Так, одним із основних обов’язків управителя в управлінні як ФФБ, так і ФОН, 
та водночас запорукою надання належної послуги управителем є здійснення ним 
контролю за належним виконанням забудовником своїх зобов’язань. 

У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору він має право 
припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення 
забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об’єкта 
коштів, відшкодування заподіяних забудовником збитків, перерахування на раху-
нок ФФБ коштів, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником 
своїх зобов’язань за договором. 

При цьому на вчинення усіх таких дій управителю не потрібно чекати на 
письмову заяву довірителя, це його обов’язок: діяти відповідно до ситуації, вжи-
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вати всіх заходів щодо забезпечення інтересів довірителів, за неналежне виконання 
якого передбачена відповідальність. 

З огляду на викладене, на нашу думку, було б доцільним взагалі виключити із 
наведеної вище законодавчої норми словосполучення «за письмовою заявою дові-
рителя» чи «за дорученням довірителя», а також не деталізувати, у разі невико-
нання яких саме зобов’язань забудовником управитель може звертатися до суду, 
оскільки управитель, виявляючи належну турботливість про інтереси установників 
управління, зобов’язаний вимагати усунення будь-яких порушень щодо майна, 
переданого в управління, від невизначеного кола осіб, а не лише від забудовника. 

Отже, норму, закріплену в абзаці 4 ч. 16 ст. 11 Закону № 978-IV, потрібно 
викласти в такій редакції: «управитель ФФБ під час здійснення управління ФФБ… 
виступає позивачем в суді з метою захисту інтересів довірителів», а норму, яка її 
дублює в абзаці 3 ч. 2 ст. 13 Закону № 978-IV, виключити.  

І нарешті, ще однією особливістю правового статусу управителя за договором 
управління майном у сфері будівництва житла є те, що його довірча власність на 
майно, передане в управління, має чіткі межі. 

Стаття 8 Закону № 978-IV встановлює загальні межі здійснення права довірчої 
власності управителя. 

По-перше, управитель не може доручити управління майном іншим особам та 
зобов’язаний здійснювати управління ним особисто. 

У цьому законодавчому положенні відображено загальний принцип особис-
того надання послуги виконавцем, який закріплений у ч. 1 ст. 902 ЦК України. 

Норми ЦК України щодо договору управління майном передбачають випадки, 
коли управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені 
дії: якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають 
інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості 
отримати в розумний термін відповідні вказівки установника управління. 

Законом № 978-IV такого винятку не передбачено, а тому управитель у сфері 
будівництва житла в жодному разі не може доручити здійснення управління май-
ном іншим особам та повинен сам повністю забезпечити дотримання інтересів 
установника управління. Така межа також зумовлена тим, що якість наданої послу-
ги та її результат безпосередньо залежать від професійності обраного управителя.  

Разом з тим статті 23 та 34 Закону № 978-IV передбачають можливість заміни 
управителя ФФБ та ФОН. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 490 від 11.05.2011 затверджено 
Порядок передачі фонду фінансування будівництва житла або фонду операцій з 
нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду [6]. 

Проаналізувавши відповідні положення Закону № 978-IV та Порядку, можна 
виділити такі особливості заміни управителя: 

– управитель може бути замінений лише в судовому порядку; 
– позивачами у таких спорах можуть бути: 1) довірителі (щодо ФФБ); 

2) власники сертифікатів ФОН (щодо ФОН); 3) відповідний орган, що здійснює 
нагляд та регулювання діяльності управителя (Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг); 

– підставою позову у такому спорі є порушення управителем законодавства 
про фінансові послуги; 

– до нового управителя переходять усі права та обов’язки щодо довірителів 
цього ФФБ (власників сертифікатів ФОН) та відповідного забудовника, а також 
щодо інших третіх осіб; 
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– управитель ФФБ (ФОН) зобов’язаний передати новому управителю фонду 
майно, що перебуває у довірчій власності управителя фонду, та документи, які 
регламентують функціонування такого фонду; 

– новий управитель зобов’язаний оприлюднити повідомлення про прийняття 
рішення суду, а також письмово повідомити усіх контрагентів та Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

По-друге, управитель не може використовувати отримане в управління майно 
не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном. 

Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для 
досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, 
перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ 
– це фінансування будівництва, для ФОН – це здійснення операцій з нерухомістю.  

Разом з тим ч. 1 ст. 7 Закону № 978-IV передбачено, що вільні кошти на поточних 
рахунках фонду, які тимчасово не передані на фінансування будівництва, банк-упра-
витель має право використовувати під час здійснення банківських операцій [1].  

Ця норма не відповідає чинному законодавству, що регулює правовідносини у 
банківській сфері. Так, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
викладена у новій редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» № 3024-VI від 
15.02.2011 [2] та тепер має назву «Види діяльності банку», а не «Банківські 
операції». Із врахуванням змін до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» [3] логічно було б під поняттям «банківські операції», яке закріплене у 
ч. 1 ст. 7 Закону № 978-IV, розуміти усі банківські послуги, фінансові послуги 
(крім страхування) та інші види банківської діяльності. 

Проте лише термінологічних змін у ч. 1 ст. 7 № 978-IV Закону буде не 
достатньо. На наш погляд, з ч. 1 ст. 7 Закону № 978-IV потрібно виключити 
положення, згідно з яким «вільні кошти на поточних рахунках фонду, які тим-
часово не передані на фінансування будівництва, банк-управитель має право 
використовувати під час банківських операцій», як таке, що суперечить принципу 
цільового використання переданих в управління коштів. 

По-третє, управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном 
або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім 
випадків невиконання установниками управління майна своїх зобов’язань, 
передбачених договором про участь у ФФБ. 

Наведена межа ілюструє відмінності між правовим статусом довірителя та 
управителя. Так, довіритель, може у будь-який час відмовитись від участі в ФФБ з 
будь-яких підстав, а управитель може вимагати розірвання договору лише у разі 
невиконання установником управління майна своїх зобов’язань, передбачених 
договором про участь у ФФБ. 

За договором про придбання сертифікатів ФОН управитель може прийняти 
рішення про дострокове припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів 
такого ФОН, якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих активів 
ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН порівняно з ціною первинного 
розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений Правилами 
ФОН, але не більше п’яти відсотків від номінальної вартості. 

По-четверте, управитель не може встановлювати обов’язкові для установника 
управління майна умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед 
укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених 
законодавством.  
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Так, одним із основних документів, який містить обов’язкові до виконання 
усіма суб’єктами фінансово-кредитних механізмів житла норми, є, відповідно, 
Правила ФФБ чи ФОН, зміни та доповнення до яких управитель не має права 
вносити після визнання їх довірителями та внесення коштів до відповідного фонду, 
без письмової згоди усіх довірителів. 

Інша межа закріплена у ч. 3 ст. 7 Закону № 978-IV: управитель під час здійснення 
права довірчої власності не може відповідати за своїми боргами активами фонду [1].  

З метою розмежування активів фонду та власних активів управителя 
законодавчо визначено, що майно, передане в управління, має бути відокремлене 
від майна управителя. Майно, передане в управління, управитель має обліковувати 
на окремому балансі і щодо нього вести окремий облік. Розрахунки, пов’язані з 
управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку. 

Положення про те, що управитель не може відповідати за свої борги активами 
фонду, випливає також з того, що такі активи перебувають лише у довірчій 
власності управителя, яка має цільовий характер, а отже, як зазначалось вище, він 
не може використовувати отримане в управління майно в будь-яких інших цілях, 
окрім тих, що визначені в договорі управління майном.  

Отже, правовий статус управителя за договором управління майном 
визначається тим, що він є довірчим власником переданого в управління майна. 

До особливостей його правового статусу належать: 
– управитель не може бути вигодонабувачем за договором; 
– управитель діє від свого імені в інтересах установників управління без 

довіреності, в тому числі виступає позивачем у суді з метою захисту інтересів 
довірителів; 

– право довірчої власності управителя має чіткі межі, зокрема: 1) обов’язкове, 
без винятків, особисте надання послуги; 2) її цільовий характер; 3) неможливість 
ініціювання дострокового припинення договору, окрім деяких випадків; 
4) неможливість встановлення обов’язкових умов після передання коштів в 
управління, без згоди усіх довірителів; 5) заборона відповідати активами фондів за 
своїми боргами та обов’язкове відокремлення майна. 

Список використаної літератури 

1. Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 52. – Ст. 377. 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання 
діяльності банків» від 15.02.2011 р. № 3024-VI 490 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://search.ligazakon.ua 

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua  

4. Постанова Вищого господарського суду України від 08.04.2014 р. за касаційною скар-
гою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» 
на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 10.12.2013 р. та постанову 
Київського апеляційного господарського суду від 28.01.2014 р. у справі № 12/17 за 
позовом ТОВ «Український промисловий банк» до ТОВ «Чернігів-Петрол» про 
стягнення заборгованості 170 144 763, 53 грн [Електронний ресурс] // Режим доступу : 
http://www.reyestr.court.gov.ua/  

5. Постанова Вищого господарського суду України від 23.07.2014 р. за касаційною скаргою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на 



І. Плукар 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 307 

постанову Львівського апеляційного господарського суду від 15.04.2014 р. та на ухвалу 
Господарського суду Чернівецької області від 24.02.2014 р. у справі № 16/5027/723/2011 за 
позовом ТОВ «Український промисловий банк» до ТОВ «Полістар» про стягнення 1 883 
061, 15 грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/  

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі фонду 
фінансування будівництва житла або фонду операцій з нерухомістю іншій фінансовій 
установі за рішенням суду» від 11.05.2011 р. № 490 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://search.ligazakon.ua 

7. Постанова Вищого господарського суду України від 15.10.2014 р. за касаційною скар-
гою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» 
на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 07.05.2014 р. та постанову 
Київського апеляційного господарського суду від 11.06.2014 р. у справі № 7/48 за 
позовом ТОВ «Український промисловий банк» до Сільськогосподарського товариства 
з обмеженою відповідальністю «Степ» про стягнення 3 754 341, 25 грн [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/  

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.  

Стаття: надійшла до редакції 28.04.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 

THE LEGAL STATUS OF THE TRUSTEE 
UNDER PROPERTY MANEGMENT CONTRACT 

IN RESIDENTIONAL CONSTRUCTION 
I. Plukar  

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str. 1 UA – 79000 Lviv, Ukraine 

e-mail: iplukar@ukr.net 

The article contains the research of the legal status of the trustee as a trust owner of trust 
property. In particular, the following special aspects of this legal status have been emphasized 
and analyzed:  

– the trustee cannot be the beneficiary under the contract; 
– the trustee acts in his name and in the interests of the trustors without the power of 

attorney, as well as sues in the court for the purpose of protecting the trustors’ interests;  
– the trustee’s right of trust property has distinct limits, including: 1) mandatory and with no 

exceptions personal provision of service; at that, the grounds and the procedure of changing the 
trustee are defined in the article; 2) its purposive character: the trustee shall transfer a part of 
received funds to the areas indicated in the Rules (for financing the construction or for real estate 
transactions) in order to achieve the goal of property management determined by the founders of 
the related fund; 3) impossibility to initiate early termination of the contract, except for a limited 
number of cases; 4) impossibility to establish mandatory requirements without the consent of all 
trustors, after the funds have been transferred for management; 5) prohibition of liability for debts 
with the funds’ assets and a mandatory separation of property. 

The research completed in this article is focused on determining the exact legal status of 
the trustee under property management contract in residential construction. This shall assist to 
better understanding the scope of his rights and obligations by both, the contractors – trustors, 
and the courts when solving the disputes with these parties involved. 
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Захист прав та інтересів, відмінних і незалежних від прав, інтересів сторін, – не єдина 
функція інституту третіх осіб. Участь третіх осіб у цивільному процесі забезпечує швидший 
розгляд справи. Завдяки участі в справі третіх осіб відбувається повніша концентрація 
доказового матеріалу, що допомагає не тільки захисту прав та інтересів третіх осіб, а й 
правильному розгляду розпочатої за ініціативою первісного позивача цивільної справи в 
цілому. Неучасть у справі третьої особи, зацікавленої у вирішенні спору, призводить не тільки 
до порушення прав цієї особи, а й до помилок у дослідженні фактичних обставин справи. 

Участь третіх осіб у цивільному процесі є важливою гарантією захисту прав фізичних 
та юридичних осіб, держави, ефективним засобом судового захисту прав, свобод та інте-
ресів. Використання цього інституту в судовій практиці засвідчує його ефективність та 
надійність як процесуальної форми участі у процесі, що водночас не виключає подальшого 
вдосконалення цього механізму судового захисту. 

У статті досліджено питання часової межі та форми вступу третіх осіб у судовий 
процес, охарактеризовано процесуальні дії суду, вплив вступу третьої особи, яка заявляє 
самостійні вимоги, на рух судового процесу та її процесуальний статус. Теоретичний 
матеріал проілюстровано прикладами із судової практики, на підставі яких зроблено низку 
висновків прикладного характеру. Зокрема, акцентується увагу, що третя особа, яка заяв-
ляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступає в судовий процес лише шляхом 
подання позовної заяви. У зв’язку з цим неправильним є залучення цього виду третіх осіб 
на підставі їхнього клопотання чи заяви. Зазначається, що в резолютивній частині ухвали 
про відмову у прийнятті позовної заяви третьої особи обов’язково має бути роз’яснено 
право звернутися до суду зі своїми вимогами з додержанням загальних правил щодо 
подання позовних заяв. 

Ключові слова: третя особа, позивач, позовна заява, ухвала. 

Третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, є 
суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у відкрите 
провадження у справі з метою захисту своїх особистих прав, свобод чи інтересів, 
пред’явивши позов до однієї чи обох сторін. Характерною ознакою таких осіб є 
саме пред’явлення самостійної вимоги щодо предмета матеріального спору між 
сторонами, а не наявність самостійних прав на нього, оскільки такі права можуть 
бути визначені тільки рішенням суду. 

Треті особи із самостійними вимогами можуть і не вступати в процес у справі 
між сторонами, а порушити справу самостійно – подати позовну заяву до тієї із 
сторін, яка, одержавши позитивне рішення суду на свою користь, порушила чи 
поставила під загрозу їхні права та інтереси з приводу спірного об’єкта. Вони не 
бажають закінчення вирішення судом справи, оскільки в них є побоювання, що 
визнання права за стороною може утруднити чи зробити неможливим одержання 
спірного об’єкта, хоч у майбутньому суд і визнає право за ними на цей об’єкт. 
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Розгляд справи за їхньою участю дає можливість зекономити час і процесуальні 
засоби, зменшити судові витрати і запобігти ухваленню судом протилежних за 
змістом рішень. 

Треті особи заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, а тому можуть 
претендувати на весь предмет чи на його частину. 

Закон не забороняє участі в одній справі кількох третіх осіб, які заявляють 
самостійні вимоги щодо предмета спору. Якщо третя особа вступає в процес, в 
якому вже є третя особа з самостійними вимогами, позовні вимоги пред’являють 
лише до сторін (або до однієї з них) і не можуть пред’являти до третьої особи, яка 
вступила в судовий процес раніше. 

Можливість участі в судовому процесі як третьої особи, яка заявляє самостійні 
вимоги щодо предмета спору, має будь-яка особа, яка бере участь у справі. Проте 
цей вид третіх осіб приєднується до справи тільки за власною ініціативою, пред’я-
вивши позовні вимоги до однієї або до обох сторін. Тому помилковою є судова 
практика залучення такого виду третіх осіб для участі на боці однієї зі сторін.  

До прикладу, у справі за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Страхова компанія 
«Провідна» про захист прав споживача страхових послуг та стягнення страхового 
відшкодування в судовому засіданні позивач подав клопотання про залучення 
ОСОБА_2 як третьої особи на стороні позивача, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору. Суд, керуючись ст. 36 ЦПК України, клопотання задоволив 
та ухвалою залучив ОСОБА_2 як третю особу на стороні позивача, яка заявляє 
самостійні вимоги щодо предмета спору, роз’яснивши їй право заявити про свою 
участь у справі [1].  

Інколи судді помилково постановляють ухвали, в резолютивній частині яких 
зазначають лише про визнання особи третьою особою, яка заявляє самостійні 
вимоги щодо предмета спору.  

Зокрема, під час розгляду у попередньому судовому засіданні цивільної 
справи за позовом ОСОБА_1 до Відділу державної виконавчої служби Крама-
торського міського управління юстиції про звільнення майна з-під арешту було 
заявлено клопотання позивача про необхідність залучення до участі у справі як 
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, ОСОБА_2, 
ОСОБА_3, ОСОБА_4. Керуючись ст. 34 ЦПК України, суд ухвалив ОСОБА_2 
(прож. АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (прож. АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (прож. АДРЕСА_3) 
визнати третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору [2].  

Не торкаючись аналізу суб’єктного складу сторін, зазначу, що у цьому випадку, 
якщо суд, перевіривши усі умови участі цих суб’єктів у такій категорії справ, зробив 
висновок про можливість їхнього вступу у справу – повинен був постановити ухвалу, у 
змісті якої запропонувати зазначеним особам вступити у справу як третім особам, які 
заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, шляхом подання позовної заяви, а 
не визнавати їх такими. Щобільше, ЦПК України не передбачає для суду вчинення 
такої процесуальної дії, як визнання суб’єкта третьою особою. 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть 
вступити у судовий процес до початку судових дебатів, оскільки згідно з ч. 9 
ст. 193 ЦПК позовну заяву від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору, подану після початку судових дебатів, суд своєю ухвалою 
повертає заявнику. 

Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, вступає в 
судовий процес шляхом подання позовної заяви. У зв’язку з цим неправильним є 
залучення цього виду третіх осіб на підставі їхнього клопотання чи заяви.  
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До прикладу, у справі за позовною заявою ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання 
спадкоємцем за законом в судовому засіданні ОСОБА_7 було заявлено клопотання 
про залучення її як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 
спору, у зв’язку з тим, що вона є двоюрідною сестрою померлого ОСОБА_8, здій-
снювала за ним постійний догляд та претендує на частку спадщини, яка відкрилась 
після нього, тому рішення у справі може вплинути на її права та обов’язки. 
Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку представників позивача та відпо-
відача, суд вважає за потрібне залучити до участі в справі ОСОБА_7 як третьої 
особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору [3].  

Позовна заява третьої особи повинна відповідати всім вимогам, що пред’яв-
ляються до позовних заяв. А тому щодо позовних заяв третіх осіб, які заявляють 
самостійні вимоги щодо предмета спору, поширюються правила ст. 118-120 ЦПК 
України. Крім цього, позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору, оплачується судовим збором.  

Але вона має й свої особливості. У позовній заяві третьої особи треба заз-
начити, що вона подається третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору в іншій судовій справі (там, де у звичайній позовній заяві пишеться 
«позивач» буде написано «третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору»), зазначити, до кого зі сторін цієї справи подаються позовні вимо-
ги та у якого судді в провадженні перебуває справа. В іншому випадку позовна 
заява третьої особи, яка нічим не відрізняється від звичайних позовних заяв, не 
потрапить у ту справу, в яку вона подається. 

Оскільки процесуальною формою втілення самостійної вимоги третьої особи 
буде позовна заява, то у ній треба викласти зміст позовних вимог, обставини, що 
обґрунтовують ці вимоги щодо предмета спору між сторонами, із зазначенням 
доказів, що стверджують позов. Так підтверджується зв’язок між вимогою третьої 
особи та спірними правовідносинами сторін. Саме на нього і на об’єкт їхнього 
матеріального спору спрямовується вимога третьої особи, повністю чи частково 
виключаючи вимогу позивача або зустрічний позов відповідача. Але такою вимога 
третьої особи стане тоді, коли вона матиме спільні елементи з первісним позовом. 
В обох вимогах – спільний предмет, оскільки він визначається одними і тими 
самими спірними матеріальними правовідносинами. Збігається і зміст позовів, 
оскільки самостійна вимога за правилом заявляється на предмет спору, тобто 
повинна суміщатися з первісною. А оскільки наявність обох вимог пов’язана з 
різним суб’єктним складом, то підстави їхні різні, тому що вони покликані 
обґрунтувати належність до справи таких осіб та їхнього права на предмет спору. 

До прикладу, у справі за позовом про скасування розпорядження Личаківської 
районної адміністрації Львівської міської ради «Про встановлення днів побачень 
ОСОБА_3 із сином ОСОБА_6.» № 426 від 07.10.2013 р. третя особа ОСОБА_3 
подав позовну заяву із самостійними вимогами до позивача, в якій просив усунути 
перешкоди у вихованні та спілкуванні з дитиною шляхом встановлення графіка 
їхніх побачень. Вивчивши доводи осіб, які беруть участь у справі, оглянувши 
матеріали справи та позовної заяви третьої особи, суд вважає, що слід відмовити у 
прийнятті позову третьої особи із самостійними вимогами до сумісного розгляду із 
первісним позовом з таких підстав. Суд не може прийняти позовну заяву третьої 
особи із самостійними вимогами до сумісного розгляду із первісним позовом, 
оскільки предмет спору за обома позовами є різним: за первісним позовом – 
законність розпорядження Личаківської районної адміністрації Львівської міської 
ради в частині визначення днів побачень ОСОБА_3 із сином ОСОБА_6, тоді як за 
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позовною заявою третьої особи – спірні правовідносини останнього із позивачем 
щодо участі у вихованні сина ОСОБА_6 із встановленням графіку побачень з 
дитиною, який є відмінним від оспорюваного розпорядження. З огляду на вище-
наведене та керуючись ст. 34 ЦПК України, суд постановив ухвалу про відмову у 
прийнятті позовної заяви ОСОБА_3[4]. 

Щодо процесуальних дій, суд: 
1) перевіряє дотримання часової межі здійснення права на вступ у відкрите 

провадження у справі як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 
спору; 

2) перевіряє матеріально-правовий зв’язок позовних вимог третьої особи із 
вимогами за первісним позовом; 

3) постановляє одну з двох ухвал: 1) або про прийняття позовної заяви третьої 
особи до розгляду; 2) або про відмову у прийнятті позовної заяви третьої особи, в 
резолютивній частині якої обов’язково має бути роз’яснено право звернутися до 
суду зі своїми вимогами з додержанням загальних правил щодо подання позовних 
заяв. Такі ухвали оскарженню не підлягають. 

До прикладу: 
– у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 в особі опікуна 

ОСОБА_3, третя особа – Приватний нотаріус Дніпропетровського міського 
нотаріального округу ОСОБА_4, про стягнення суми було подано позовну заяву 
ОСОБОЮ_5 як третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 
спору. Суд мотивував, що, як вбачається з матеріалів позовних вимог, предметом 
спору є стягнення суми у зв’язку з витребуванням квартири, власником якої є 
ОСОБА_5, а тому постановив ухвалу про прийняття до розгляду позовної заяви 
третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_5 до ОСОБА_2 в особі опікуна 
ОСОБА_3, треті особи – ОСОБА_1, Управління – служба у справах дітей 
Кіровської районної ради у м. Дніпропетровську, про стягнення суми [5].  

– у справі за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, треті 
особи - ОСОБА_7, ОСОБА_8, Галицький ВДВС ЛМУЮ, Орган опіки та піклування 
ГРА ЛМР про позбавлення права власності, та визнання права власності третьою 
особою із самостійними вимогами ОСОБА_1 у справі подано позовну заяву до 
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про переведення прав та обов’язків співвласника та 
визнання права власності. Вивчивши матеріали позовної заяви третьої особи із 
самостійним вимогами ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про 
переведення прав та обов’язків співвласника та визнання права власності, суд 
встановив, що відповідно до ст. 123, 125 ЦПК України позов третьої особи 
приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови 
взаємопов’язані і спільний їхній розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають 
з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або 
коли задоволення позову третьої особи може виключити повністю або частково 
задоволення первісного позову. Заразом, суд вважає недоцільним прийняття до 
спільного розгляду позовної заяви третьої особи із самостійними вимогами 
ОСОБА_1, оскільки така утруднює розгляд справи та перешкоджає об’єктивному 
розгляду в розумні строки первісного позову. У зв’язку з цим, суд, керуючись 
ст. 123-125 ЦПК України, ухвалив відмовити у прийнятті позовної заяви третьої 
особи із самостійним вимогами ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про 
переведення прав та обовязків співвласника та визнання права власності [6].  

Вплив вступу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, на рух судового 
процесу: 
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– керуючись ч. 1 ст. 191 ЦПК України, суд має відкладати розгляд справи у 
зв’язку з потребою вчинення необхідних процесуальних дій з метою допуску до 
участі у справі третьої особи; 

– ухвала суду про відмову у допуску третьої особи у справу та прийнятті 
позовної заяви не може бути оскаржена в апеляційному порядку, оскільки такі дії 
суду не перешкоджають дальшому рухові справи. Але особи, які мають право на 
апеляційне оскарження рішення суду, можуть в апеляційній скарзі викласти свої 
міркування також з приводу законності ухвали суду з цього приводу; 

– після вступу у справу третя особа може клопотати перед судом про її розгляд 
спочатку. 

Процесуальний статус таких осіб визначений ст. 34 ЦПК України. Третя особа, 
яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, належить до осіб, які беруть 
участь у справі, а тому наділена усім комплексом процесуальних прав та обов’язків 
цього виду суб’єктів процесуальних правовідносин (ст. 27 ЦПК України).  

Крім цього, третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, 
щодо своєї позовної заяви наділена такими ж спеціальними процесуальними 
правами, як і позивач. А саме, має право: відмовитись від позову; змінити предмет 
або підставу свого позову; збільшити або зменшити розмір своїх позовних вимог; 
вимагати виконання рішення суду в частині, що її стосується. Рівність їхніх прав 
пояснюється тим, що зроблено припущення, що вони є суб’єктами спірного права. 

Але між ними існує відмінність: в інтересах позивача відкривається провадження 
у справі, третя особа – вступає у відкрите провадження у справі, тому об’єднати цих 
осіб поняттям «позивач» було б неправильним. Назва третьої особи суто процесуальна 
– вона вступає у справу між двома сторонами, тому і одержала таку назву. 

На відміну від позивача, третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору, не може обирати відповідачів (лише серед сторін), не може 
обирати підсудність (позов завжди подається до суду, який розглядає справу за 
первісною позовною завою позивача), не має права залучити додаткових відпові-
дачів та клопотати про заміну неналежного відповідача, якщо ним є первісний 
позивач.  

Треба відрізняти третіх осіб з самостійними вимогами щодо предмета спору 
від співпозивачів. По-перше, співпозивачі можуть вступити в розпочатий процес, а 
можуть разом ініціювати відкриття провадження у справі шляхом подання спільної 
позовної заяви, тоді як такі треті особи вступають лише у розпочатий судовий 
процес. По-друге, у співпозивачів інтереси збігаються, а у третіх осіб з 
самостійними вимогами щодо предмета спору інтереси протилежні до інтересів 
позивача та відповідача. По-третє, співпозивачу протистоїть відповідач, а такій 
третій особі можуть протистояти і позивач, і відповідач, і обидві сторони спільно. 

Судовий процес, що виник за позовною заявою третьої особи до сторін, має 
відносну самостійність: його рух залежатиме від розвитку процесу між сторонами, 
але припинення процесу між сторонами не викличе обов’язкового припинення 
процесу між нею та сторонами. Задоволення сторін укладенням мирової угоди чи 
внаслідок розгляду справи судом першої інстанції не перешкодить третій особі 
вимагати, відповідно, розгляду судом її вимоги до сторін чи ініціювати 
апеляційний перегляд судового рішення. 

Відносна самостійність в розвитку цивільного процесу третіх осіб не впливає 
на їхню повну самостійність у здійсненні належних їм суб’єктивних цивільних 
процесуальних прав та виконанні обов’язків. Свої права вони реалізують без будь-
яких обмежень, виходячи тільки з необхідності захистити власні права та інтереси. 
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А тому: 
1) якщо третя особа адресує свої позовні вимоги до обох сторін, а позивач 

відмовляється від позовних вимог до відповідача, предметом розгляду залишається 
позов третьої особи до позивача та відповідача. Суб’єктами можливої мирової 
угоди в такій ситуації є первісний позивач, але вже як відповідач перед третьою 
особою, і первісний відповідач – з однієї сторони та третя особа – з іншої. 
Визнання мирової угоди в такому випадку є підставою для постановлення ухвали 
про закриття провадження у справі; 

2) якщо третя особа адресує свої позовні вимоги лише позивачеві, то відмова 
позивача від позову до відповідача має наслідком закриття в цій частині 
провадження у справі та звільнення відповідача від участі в процесі. Початковий 
позивач залишається в процесі як відповідач перед третьою особою. Мирова угода 
може бути укладена між первісним позивачем та третьою особою. Визнання 
мирової угоди в такому випадку є підставою для постановлення ухвали про 
закриття провадження у справі;  

3) коли третя особа адресує свої позовні вимоги тільки відповідачу, то відмова 
позивача від позову має наслідком постановлення ухвали про закриття 
провадження у справі за первісним позовом, але відповідач залишається в процесі 
в ролі відповідача перед третьою особою. Суб’єктами мирової угоди в цій ситуації 
можуть бути третя особа та відповідач. 

4) третя особа наділена самостійним правом на укладення мирової угоди лише 
у трьох вищезазначених випадках. В іншому разі вона лише може бути третьою 
стороною (приєднатися) у мировій угоді, що укладається між сторонами. 

5) якщо у справі бере участь третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору, а відповідач визнає первісний позов – суд повинен перевірити 
законність такого визнання. Якщо воно порушує, наприклад, права третьої особи, 
суд відмовляє у визнанні позову та продовжує розгляд справи по суті. Якщо 
визнання законне – суд продовжує розгляд справи в частині вимог третьої особи. 
За результатами розгляду ухвалюється рішення суду, в резолютивній частині якого 
зазначається про задоволення первісного позову у зв’язку з його визнанням, а 
також має бути дана відповідь про результати розгляду позовних вимог третьої 
особи. 
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FEATURES PARTICIPATION OF THIRD PARTIES, 
WHO CLAIM SELF REQUIREMENTS 

OF THE ISSUE, IN CIVIL PROCEEDINGS 
S. Senyk 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universуtetska Str., 1, UA-79000 Lviv, Ukraine 

Protecting the rights and interests of different and independent rights and interests of the 
parties - is not the only function of the Institute of third parties. Participation of third parties in civil 
procedure provides a quick hearing. Through participation in the case of third parties is a full 
concentration evidentiary material that not only helps protect the rights and interests of third parties, 
but proper review undertaken at the initiative of the original plaintiff’s civil case as a whole. Non-
participation in the case of third party interested in resolving the dispute, not only leads to the 
violation of the rights of the person, but errors in the study of factual circumstances. 

Participation of third parties in civil proceedings is an important guarantee for the 
protection of rights of individuals and entities, states effective remedy rights, freedoms and 
interests. Use of this institution in the jurisprudence shows its efficiency and reliability as 
procedural forms of participation in the process, at the same time does not preclude further 
improve the mechanism of judicial protection. 

This article explores the question of time limits and form of entry of third parties in the 
lawsuit described proceedings court Impact of a third person claiming independent claim for 
trial motion and its procedural status. The theoretical material is illustrated by examples of 
judicial practice on which made a number of findings applied nature. In particular, the accented 
note that the third person claiming independent demands on the subject of the dispute comes 
to trial only by filing a claim. In this regard, is to attract the wrong kind of third parties based on 
their application or application. It is noted that in the operative part of the decision on refusal to 
accept the claim of a third party, must be explained to go to court with their demands 
compliance with the general rules for submission of claims. 

Keywords: third party claimant, the claim, ruling. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОВАДЖЕННЯ 
ЗА ЗАЯВАМИ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА 

НА РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 
Н. Стасів 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Проаналізовано історичний розвиток і становлення третейського судочинства та 
впровадження механізмів виконання рішень третейських судів. Досліджено порядок 
регламентації виконання рішень третейського суду на українських землях в різні історичні 
періоди. Розроблено класифікацію історичних періодів за критерієм нормативної регламен-
тації виконання третейського рішення. 

Ключові слова: суд, третейський суд, третейська угода, посередник, держава. 

Дослідження історичного розвитку та становлення певного явища дає змогу 
глибше збагнути його суть, зрозуміти передумови його виникнення. Як слушно 
зазначив Ф. М. Дмитрієв, обов’язком науки права є визначення історичних особли-
востей судочинства, поділ їх на випадкові та суттєві. Лише в такому разі наука 
зможе позитивно впливати на практику, яка черпатиме в ній нові сили [13, с. 580]. 
Крім того, науковця завжди приваблюватиме можливість простежити розвиток 
конкретного інституту від моменту його зародження. 

Історичний розвиток третейських судів в Україні здебільшого аналізували в 
контексті дослідження судової системи та судочинства загалом. Водночас стано-
влення третейського судочинства висвітлювали в межах дисертацій Н. А. Литвин 
«Адміністративно-правове забезпечення діяльності третейських судів в Україні» 
(2010) [18, с. 10], В. А. Рекун «Третейські суди в Україні: організаційно-правові 
аспекти» (2010) [23, с. 6], С. О. Юлдашев «Правове регулювання третейського роз-
гляду господарських спорів» (2006) [27, с. 7], а також у дослідженні Н. А. Ван-
городська «Третейський суд в Україні у X–XVIII ст.» (2011) [1, с. 6]. Проте жоден з 
авторів не акцентував своєї уваги на питаннях, що пов’язані з виконанням рішень 
третейських судів, та не аналізував ролі у цьому процесі судів загальної 
юрисдикції, обмежуючись дослідженням процедури та порядку розгляду справ 
третейським судом. 

Саме тому у цій статті ми проаналізуємо історичний розвиток та становлення 
третейського судочинства і впровадження механізмів виконання рішень третейсь-
ких судів на українських землях, з’ясуємо закономірності такого розвитку та 
здійснимо його періодизацію. 

Зародження третейських судів на територіях, що увійшли до складу сучасної 
України, відбулося ще за часів Київської Русі. Політичний устрій Київської Русі, її 
адміністративні та правові відмінності, міжусобні війни сприяли активному розвитку 
третейських судів і третейського судочинства, адже до таких судів за вирішенням 
спорів звертались не лише пересічні громадяни, а й князі для вирішення конфліктів 
між ними по справедливості [6, с. 5]. Аналізуючи судочинство в Україні в Князівську 
добу, Н. А. Вангородська дослідила княжий суд, суд віча та суд верві. Автор дійшла 
висновку, що, відповідно до положень «Руської правди», князь, хоча і здійснював 
судочинство як посадова особа, проте він швидше був третейським суддею, котрий 
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вирішував спір відповідно до правил общини [2, с. 84]. Суд віча на той час становив 
зібрання громади, а саме повноправних громадян для проведення розслідування [7, 
с. 53]. Як стверджує Н. А. Вангородська, на вічі фактично судив князь, бояри, ста-
рійшини і добропорядні, які виконували роль третейських судів під час вирішення 
спорів, а інші учасники віча обмежувались більш-менш пасивною присутністю. 
Аналогічно, до складу суду верві, який розглядав спори між членами різних спільнот, 
входили досвідчені треті люди, яким довіряли вирішення конфліктної ситуації [2, с. 85, 
86]. Погоджуємось із висновком Н. А. Вангородської, що будь-який суд у судовій 
системі Київської Русі для сторін набував третейської форми, оскільки договірні 
основи зберігались навіть тоді, коли суддею обирали особу, наділену публічною 
владою [3, с. 121]. 

Однак наведений факт унеможливлює дослідження порядку виконання рішень 
третейських судів у вказаний період, оскільки за часів Київської Русі третейського 
суду як самостійного інституту не існувало, а ознаки третейського судочинства 
були притаманні судочинству державному, що ускладнює їхнє розмежування. 

Про створення третейський судів у сучасному розумінні вказаного слова як 
окремого інституту можна говорити в період входження українських земель до 
складу Великого князівства Литовського (XIV–XVI ст.). Значну увагу третейським 
судам приділяли у нормах Статутів Великого князівства Литовського (1529; 1566: 
1588). Як зазначає С. Г. Ковальова, у створенні третейських судів був зацікавлений 
сам князь, оскільки вони давали змогу розвантажувати суди державні. Сторони ж, 
своєю чергою, шукали у третейський судах швидкого та менш затратного розгляду 
справи. Третейські суди Великого князівства Литовського розглядали здебільшого 
цивільні справи, рідко – справи кримінальні [15, с. 118]. Переданню спору на 
розгляд третейського суду передувало звернення до великокнязівської канцелярії, 
яка, власне, і визначала його склад. С. Г. Ковальова звертає увагу на відмінність у 
діяльності третейських та великокнязівських судів, яка полягає в тому, що 
передання справи на розгляд маршалківського або комісарського суду здій-
снювалось за ініціативою князя, який одночасно формував склад такого суду. 
Водночас і передання справи на розгляд суду третейського, і формування його 
складу відбувались за погодженням зі сторонами третейського спору. Другий 
Статут Великого князівства Литовського 1566 р. встановлював вимоги до третейсь-
кого судді, а саме суддею могла стати особа знатна, добропорядна та знавець права 
(розд. IV арт. 60 Статуту) [15, с. 118]. 

У Великому князівстві Литовському третейські судді володіли значними 
повноваженнями, майже тотожними повноваженням суддів державних. Зокрема, 
вони мали право надсилати позови від імені позивача відповідачеві, виносити 
рішення по суті спору та судові листи, спрямовані на виконання такого рішення. 
Водночас сторони могли звернутись за наданням великокнязівського підпису на 
судовий лист третейського суду, що підвищувало його вагомість [15, с. 119].  

Незважаючи на численні повноваження та вагоме значення третейських судів 
у Великому князівстві Литовському, все ж не можна говорити про їхню цілковиту 
автономію від судів державних, щобільше, простежується взаємозв’язок цих двох 
судових інституцій. Контроль за діяльністю судів третейських здійснювали земські 
суди, які зобов’язані були забезпечити примусове виконання рішення третейського 
суду при відмові однієї зі сторін від його добровільного виконання. Крім того, 
відповідно до Третього статуту Великого князівства Литовського 1588 р., земський 
суд здійснював апеляційний перегляд рішень третейських судів за скаргою однієї зі 
сторін [15, с. 120]. 
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Як бачимо, від самого зародження на теренах України третейські суди були 
тісно пов’язані зі судами державними в питаннях, що стосуються примусового 
виконання їхніх рішень. Тобто, незважаючи на засади добровільності третейського 
розгляду, у разі однієї із сторін виконати ухвалене рішення контроль за таким 
виконанням за собою завжди залишала держава, яка формально не була пов’язана з 
третейським судочинством. 

Цікавим для дослідження є розвиток третейського судочинства в період 
Гетьманщини, коли на українських землях діяли неуніфіковані правові норми, які 
часто суперечили одна одній, надаючи судам широкі дискреційні повноваження. 
Для усунення цієї прогалини у 1728 р. було скликано кодифікаційну комісію, 
результатом роботи якої стало складення першого кодифікованого зводу законів 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743). У цьому нормативно-
правовому акті нарешті чітко простежується різниця між процесом у т. зв. 
розправах очних і кримінальних справах [17, с. 28]. 

Як зазначає Я. Падох, третейські суди були характерними для козацької 
держави. Так, за потреби Генеральна військова канцелярія на прохання позивача 
для прискорення розгляду справи могла передати її на розгляд третейському суду. 
Такому переданню підлягали лише цивільні справи, розгляд яких належав до 
компетенції Генерального Військового Суду. Деколи йому доручали розгляд 
незначних кримінальних справ, покаранням за вчинення яких не могла бути 
смертна кара. До складу третейського суду могли увійти члени генеральної, 
полкової чи сотенної старшини або бунчукові товариші, обізнані з правом. Склад 
третейського суду обирали виключно за згодою сторін спору. У зводі законів 
«Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743) діяльності вказаного суду 
присвячено окремі положення [21, с. 107]. 

Значні зміни у нормативному закріпленні третейського судочинства ми спос-
терігаємо у XIX ст., коли українські землі перебували під владою двох імперій – 
Російської на Австро-Угорської. На теренах Російської імперії з 15.04.1831 р. діяло 
Положення «Про третейський суд Російської імперії», яке, на думку А. І. Зайцева, 
розпочало «офіційну» історію третейського судочинства в Російській імперії [14, 
с. 71]. Норми вказаного Положення не лише регламентували створення та функці-
онування судів, а й визначали випадки обов’язкової передачі спору на розгляд 
третейського суду. Так, обов’язковому третейському вирішенню підлягали спори 
між членами товариств та акціонерних компаній. При цьому склад третейського 
суду обирали сторони. У разі ухилення сторін від реалізації свого права на обрання 
третейського судді на роль такого призначали державного чиновника [8, с. 87]. 

Вартою уваги і беззаперечно цікавою для аналізу є реформа 1864 р., унаслідок 
якої вперше було розмежовано у самостійні галузі кримінально-процесуальне та 
цивільно-процесуальне право. Так, у Статут цивільного судочинства 1864 р. (далі – 
Статут) було включено правила розгляду спору третейським судом. Р. Н. Гімазов 
визначає такі найважливіші норми вказаного Статуту, які присвячені третейському 
судочинству: 1) згоду сторін на передання спору на розгляд третейському суду 
фіксували у письмовій формі та затверджували у нотаріуса чи мирового судді 
(ст.ст. 1371, 1372 Статуту); 2) про розгляд спору третейським судом потрібно було 
повідомити суд державний (ст. 1373 Статуту); 3) третейський суд володів повнова-
женнями витребовувати необхідні для розгляду спору документи з державних чи 
судових установ (ст.ст. 1380, 1383 Статуту); 4) рішення третейського суду було 
остаточним та оскарженню не підлягало, а матеріали третейського розгляду 
протягом семи днів підлягали переданню до суду державного; 5) компетентний 
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державний суд видавав виконавчий лист на рішення третейського суду, яке 
підлягало виконанню в тому ж порядку, що й його власні рішення (ст. 1395 
Статуту); 6) оскарження рішення третейського суду допускалось лише у винят-
кових випадках, а саме: у разі порушення строків третейського розгляду, які 
становили чотири місяці; за умови відсутності підпису третейської угоди (запису) 
всіма сторонами та третейськими суддями або ж у разі порушення умов вказаної 
угоди [10, с. 38, 39]. 

У XIX ст. значна територія України (Галичина, Буковина, Закарпаття) пере-
бувала у складі Австро-Угорської імперії і, відповідно, на її територію поширював 
свою дію з 1898 р. Цивільний процесуальний кодекс, затверджений у 1895 р. за 
проектом відомого процесуаліста Клейна (далі – австрійський ЦПК) [12, с. 238]. 
Глава V вказаного ЦПК була присвячена особливим видам провадження, одним із 
яких визначено третейський розгляд. Можемо виокремити ключові норми, які 
стосувались третейського розгляду у вказаний період: 1) закріплено право сторін за 
взаємною згодою передати спір на вирішення третейського суду (ст. 577 
австрійського ЦПК); 2) визначено обов’язкову письмову форму третейської угоди 
(третейського запису) (ст. 577 австрійського ЦПК); 3) встановлено заборону поса-
довим особам державного суду виступати у процесуальному статусі третейського 
судді (ст. 578 австрійського ЦПК); 4) рішення третейського суду є обов’язковим 
для виконання та не підлягає оскарженню, крім випадків, коли сторони у 
третейській угоді передбачили можливість такого оскарження (ст. 594 австрій-
ського ЦПК) [26, с. 225]. 

На підставі аналізу норм процесуального законодавства, що діяло на території 
України в ХІХ ст., можна дійти висновку, що детальна регламентація третейського 
судочинства починається саме з цього періоду, після прийняття відповідних статутів 
цивільного судочинства, що ознаменувало собою так звану революцію в цивільному 
процесуальному праві. Тому виникнення сучасного цивільного процесу в Україні 
справедливо пов’язують із судовою реформою в Росії 1864 р, а також судовою ре-
формою в Австрії 1895 р. [16, с. 7]. 

Наступним кроком на шляху розвитку цивільного та цивільного процесуального 
права загалом і впровадження інституту третейського судочинства зокрема можна 
вважати судову реформу 1922 р. Нові форми відносин, які утворилися в процесі 
революції 1917 р. і втілення в життя нової економічної політики як у РРСФР, так і в 
УРСР та інших радянських республіках, потребували подальшого зміцнення револю-
ційної законності. Потрібно було встановити тверді правові норми і гарантії захисту 
особистих та майнових прав громадян [24, с. 43, 49]. 

Відчутні зміни у діяльності третейських судів пов’язані з прийняттям 16.02.1918 р. 
декрету Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету «Про третейський суд». 
Як зазначає Р. Н. Гімазов, фактично вказаним нормативно-правовим актом вся 
діяльність третейських судів була поставлена в залежність від тотального контролю 
судів державних [14, с. 40]. За нормами вказаного декрету, підписи на третейській 
угоді (третейському записі) підлягали посвідченню в державному суді (ст. 3 Декрету), 
а суддів державного суду наділяли численними повноваженнями, а саме: щодо 
призначення або відкликання складу третейського суду (ст. 6 Декрету); стягнення суми 
несплаченого державного мита за умови звернення до третейського суду та 
накладення штрафу за таку несплату у 10-кратному розмірі (ст. 7 Декрету). Крім того, 
за заявою зацікавленої сторони місцевий суд вчиняв напис про приведення рішення 
третейського суду до примусового виконання. Однак таке виконання безпосередньо 
залежало від сплати стороною державного мита. Також було передбачено нормативне 
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закріплення можливості оскарження рішення третейського суду до суду державного, 
що свідчило про його неостаточність [12]. 

Не змінилася ситуація на краще і з прийняттям ЦПК УРСР у 1924 р., який 
лише продовжив тенденцію посилення контролю державних судів за діяльністю 
суддів третейських. З-поміж положень вказаного кодексу треба виділити: необ-
хідність реєстрації третейської угоди (запису) в народному суді; сплату держав-
ного мита за подання спору на розгляд третейського суду; передання матеріалів 
третейської справи на зберігання до народного суду; видання виконавчого листа на 
примусове виконання рішення третейського суду судом народним; перегляд 
рішення третейського суду. При цьому, вирішуючи питання про видання виконав-
чого листа на примусове виконання рішення третейського суду, народний суд був 
уповноважений здійснити перевірку такого рішення на відповідність вимогам 
закону та положенню про третейські суди [11]. Водночас відмова у виданні 
виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду могла бути 
оскаржена шляхом подання відповідної скарги на таке рішення [19, с. 42]. Отож, 
виконання рішення третейського суду примусово ставили у безпосередню залеж-
ність від дій народного суду та при цьому допускали навіть фактичний перегляд 
такого рішення по суті спору. 

Введення в дію постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету з 01.12.1929 р. нового ЦПК УРСР від 05.11.1929 р. теж не принесло 
позитивних змін у нормативне регулювання третейського розгляду спорів. Як 
справедливо стверджує Є. А. Віноградова, у період 20–60-х рр. років XX ст. у 
Радянському Союзі спеціальних досліджень проблематики третейських судів не 
було у зв’язку з ідеологічною концепцією повного підпорядкування цивільного 
судочинства державі [5, с. 7].  

Із дослідження В. П. Воложаніна випливає, що сфера третейського судочинства 
з часом різко звузилась. Останні третейські суди із вирішення трудових спорів 
офіційно відмінили в 1937 р., а третейські суди щодо вирішення спорів між 
громадянами втратили своє практичне значення ще раніше [9, с. 129]. До початку 70-
х років третейські суди втратили своє значення як інституція, здатна ефективно 
вирішувати спори між сторонами та поновляти порушені цивільні справа. 

Аналізуючи становище третейських суддів у радянську епоху, варто погодитись із 
твердженням В. А. Рекуна, згідно з яким, попри нормативне закріплення можливості 
третейського розгляду у процесуальних кодексах, ставлення радянської влади до 
третейських судів з ідеологічних мотивів було підозрілим, оскільки спиралось на 
постанову В. Леніна про невизнання у сфері господарства приватних засад і про їхній 
виключно публічно-правовий характер [23, с. 6]. 

Завершуючи дослідження радянського періоду в історії становлення третейського 
судочинства на українських землях, потрібно звернути увагу ще на один документ – 
ЦПК УРСР 1963 р. Значення вказаного нормативно-правового акта підсилюється тим, 
що він продовжував діяти і після проголошення незалежності України до прийняття 
нового ЦПК України 2004 р. Фактично питанню третейського розгляду у вказаному 
кодексі присвячувалась лише одна стаття, а точніше ч. 1 ст. 25: «У випадках, перед-
бачених законом, цивільні справи можуть розглядатись товариськими і третейськими 
судами в порядку, передбаченому Положенням про товариські суди і Положенням 
про третейські суди України» [25]. Докладніше діяльність третейських судів регулювало 
Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, 
підприємствами, організаціями і установами, затверджене постановою Державного 
арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. №121 [22]. 
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Вказане Положення закріплювало існування двох видів третейський судів: 
постійного та створеного для розгляду конкретної справи, детально описувало 
процедуру погодження сторонами складу третейського суду. Водночас, як правильно 
зазначають В. В. Коваленко та С. О. Юлдашев, сама процедура розгляду була не 
третейською, а повністю повторювала розгляд справи в державному арбітражі. Отож, 
Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між 
об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затверджене постановою 
Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. № 121, закріплювало 
принцип провадження судового слідства, а не принцип арбітрування [20, с. 36]. Крім 
того, у Положенні було передбачено перевірку законності рішення третейського суду, 
яку здійснював державний суд у разі оскарження такого рішення чи звернення із 
заявою про його примусове виконання і яка могла спричинити не лише відмову у 
виданні виконавчого листа, а й скасування рішення третейського суду.  

Наступний етап нормативного закріплення третейського судочинства та 
механізму виконання рішень третейських судів на українських землях розпочався з 
2004 р. та пов’язаний із прийняттям Закону України «Про третейські суди». 

Як підсумок виділимо такі етапи розвитку третейського судочинства на 
українських землях та впровадження механізму виконання рішень третейських судів:  

1. Зародження у Княжу добу, який характеризувався поєднанням у діяльності 
судів ознак державного та третейського судочинства. Для цього періоду не власти-
ве втручання держави у порядок виконання рішення третейського суду, яке 
покладалось виключно на сторони. 

2. Становлення, який розпочався з часу входження українських земель до 
складу Великого князівства Литовського та характеризувався фактичним закріпле-
нням третейського судочинства та початком поширення впливу держави на його 
діяльність. Саме в цей період вперше передбачена можливість звернення сторони 
третейського розгляду до держави «за допомогою» у забезпеченні примусового 
виконання рішення третейського суду. 

3. Сталого розвитку, який ознаменувався прийняттям Статутів цивільного 
судочинства та проведенням судової реформи в Росії 1864 р. та в Австрії 1895 р. 
Цей етап характеризувався детальною регламентацією діяльності третейських 
судів, їхньої взаємодії із судами державними, яка відбувалась з урахуванням 
договірних засад діяльності та автономної природи третейського судочинства. 

4. Занепаду з початком радянської епохи розвитку українських земель, який 
характеризувався тотальним контролем державного суду за діяльністю суду 
третейського та фактичним припиненням існування останнього як окремого інституту.  

5. Відновлення, або сучасний етап розвитку третейського судочинства, який 
ознаменувався здобуттям незалежності України, оновленням законодавства, яке 
регламентує третейське судочинство, зокрема прийняттям Закону України «Про 
третейські суди». 

Отже, для всебічного вивчення, осмислення та розуміння сутності взаємодії тре-
тейських і державних судів в аспекті виконання рішення третейського суду необхід-
ним є її порівняння з механізмами виконання вказаних рішень, що були закріплені в 
законодавстві, яке діяло на території України, зокрема, з відповідними положеннями 
російського Статуту цивільного судочинства 1864 р. та австрійського ЦПК 1895 р., а 
також ЦПК УРСР 1924, 1929 рр. і ЦПК 1963 р. Такий аналіз норм та інститутів 
процесуального законодавства, що діяло раніше, має на меті збагатити сучасне 
цивільне процесуальне право та сприяти вдосконаленню практики виконання рішень 
третейського суду. 
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT 
OF JUDICIAL PROCEEDINGS CONCERNING ISSUANCE 

OF EXECUTIVE LETTERS FOR THE DECISIONS 
OF COURT OF ARBITRATION 

N. Stasiv 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universуtetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article is devoted to the establishment and historical development of arbitral 
proceedings as well as to the mechanism of arbitration decisions performance. Also, the 
author researched how the regulation of arbitration decisions performance varied throughout 
different historical periods in Ukraine; and, consequently, the abovementioned historical 
periods were classified according to the specific characteristics of regulation concerning 
arbitration decisions performance. It appears that the process of development of arbitral 
proceedings and arbitration decisions performance consists of the following periods:  

1. Origination. This stage took place in the Princes Age when courts activity was a 
combination of state and arbitral proceedings. Meanwhile, any state bodies did not interfere 
with arbitration decisions performance and, even more, this performance had to be done only 
by case parties. 

2. Establishment – the stage which started when Ukraine fell under the Lithuanian 
administration. For the first time in history arbitral proceedings were officially regulated and this 
was a remarkable moment because state bodies began to have impact on these 
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organizations. For example, case parties were granted with a legally based opportunity to use 
state «help» in forced arbitration decisions performance.  

3. Constant development. During this stage the Civil Proceeding Regulations were 
adopted as well as judicial systems in Russia and Austria were reformed in 1864 and 1895 
respectively. Also, state bodies regulated all aspects of arbitral activity, including arbitral courts 
cooperation with state courts. It should be mentioned that the basis of this cooperation was the 
principle of agreement and autonomic nature of arbitral proceedings.  

4. Decline. This period started at the beginning of the Soviet epoch in the Ukrainian 
history. Due to the total control of state courts, arbitral courts de-facto ceased their existence 
as the separated institute.  

5. Restoration or the modern period of arbitral proceedings development. It began with 
proclaiming independence of Ukraine and continued with updating legislation on arbitral 
proceedings, e. g. the adoption of Law of Ukraine «On arbitral courts».  

Keywords: court, arbitration, arbitration agreement, the mediator of the state.  
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ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
Л. Тарасенко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Проаналізовано правові норми, які регулюють договірні відносини найму (оренди) 
транспортного засобу, а також теоретичні позиції щодо характеристики транспортного 
засобу як об’єкта договору найму, сформовано пропозиції для усунення суперечностей та 
колізій правового регулювання цих відносин. 

Ключові слова: найм, оренда, транспортний засіб, договір, управління, експлуатація, 
екіпаж. 

Становлення інституту найму транспортних засобів є неможливим без 
належної правової бази. Відносини найму окремих видів транспортних засобів 
урегульовані багатьма нормативно-правовими актами. Зазвичай положення про 
найм транспортних засобів викладені у транспортних кодексах та статутах, голов-
ним призначенням яких є регулювання відносин перевезення, а не відносин найму. 
Через це залишаються невирішеними багато питань, що зумовлює виникнення 
певних проблем у правозастосуванні (наприклад, щодо переліку транспортних 
засобів, на відносини найму яких поширюються законодавчі положення про найм 
(оренду) транспортного засобу, щодо потреби передання транспортного засобу в 
належному технічному стані, щодо передання наймачеві документів (технічний 
паспорт, сертифікат тощо), які ідентифікують транспортний засіб, відсутність яких 
унеможливлює використання його за цільовим призначенням). 

Найм окремих видів транспортних засобів (повітряні судна, морські судна 
тощо) потребує спеціального правового регулювання, враховуючи специфіку 
певного транспортного засобу, характер та спосіб його використання. Аналіз 
сучасного законодавства в досліджуваній сфері свідчить про наявність колізій та 
неузгодженостей положень вітчизняних нормативно-правових актів. Тому досить 
важливим є наукове розроблення низки доктринальних питань щодо особливостей 
договорів найму (оренди) різних транспортних засобів. 

Відносини найму транспортних засобів недостатньо досліджені в українській 
юридичній науці. Загальна характеристика договору найму транспортного засобу 
міститься лише в підручниках та навчальних посібниках з цивільного, гос-
подарського й транспортного права. Упродовж багатьох років комплексні наукові 
дослідження з окресленої тематики не проводилися. Винятком є лише дисер-
таційна робота Е. В. Вакулович «Договір оренди транспортних засобів» (2002 р.), 
але вона виконана ще до прийняття Цивільного кодексу України 2003 р. і не 
відображає всіх особливостей правового регулювання відносин найму транспорт-
них засобів, актуальних на сьогодні [2]. У деяких інших дисертаційних дослід-
женнях (І. А. Діковська «Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному 
праві», 2002 р. [3], Є. Д. Стрельцова «Договір морського перевезення вантажу: 
порівняльний аспект», 2002 р. [5], М. Л. Шелухін «Правове забезпечення збережен-
ня вантажів при залізничних перевезеннях», 2002 р. [6], О.В. Клепікова «Правове 
регулювання перевезень вантажів морським транспортом», 2003 р. [4], І. В. Бул-
гакова «Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в 
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Україні», 2003 р. [1]) також було розглянуто окремі аспекти договору найму 
транспортних засобів, але загалом їхня тематика стосувалася договорів 
перевезення. Так, нагальною є потреба провести відповідне наукове дослідження, 
яке могло би стати науковим підґрунтям для вдосконалення чинного законо-
давства, що регулює відносини найму (оренди) транспортних засобів, для 
правозастосувальної діяльності, а також для правозахисних інститутів. Про 
актуальність теми дослідження свідчить і неоднозначна судова практика щодо 
вирішення спорів, пов’язаних з наймом транспортних засобів, зокрема, стосовно 
потреби нотаріального посвідчення договору найму транспортного засобу за 
участю фізичної особи – підприємця, щодо страхування транспортного засобу, 
який є предметом договору найму тощо. Окрім цього, з огляду на відсутність 
тлумачення норм щодо найму (оренди) транспортних засобів вищими судовими 
інстанціями та узагальнень судової практики, вкрай потрібне теоретичне 
розроблення окресленої проблематики. Викладене вище свідчить про актуальність 
дослідження зазначених питань у науці цивільного права. 

Метою цієї статті є аналіз правових норм, які регулюють договірні відносини 
найму (оренди) транспортного засобу, аналіз теоретичних позицій і судової 
практики, а також створення пропозицій для усунення суперечностей правового 
регулювання цих відносин. Зокрема, її новизна у висновках щодо визначення тран-
спортних засобів, які можуть бути предметом договору найму (оренди) транспорт-
ного засобу, та на оренду яких, відповідно, поширюються спеціальні положення 
щодо найму (оренди) транспортних засобів. 

За договором найму (оренди) транспортного засобу наймодавець зобо-
в’язується передати наймачеві транспортний засіб з екіпажем або без нього в 
користування за плату на певний строк, а наймач зобов’язується протягом строку 
дії договору використовувати транспортний засіб за призначенням, сплачувати за 
користування ним визначену договором грошову суму та повернути транспортний 
засіб після спливу строку договору.  

Договори найму (оренди) транспортних засобів поділяють на такі види: 
договори найму (оренди) транспортного засобу з екіпажем або без нього; договори 
оренди повітряних суден, морських суден, наземних самохідних транспортних 
засобів тощо; договори, які потребують нотаріального посвідчення, які укладають 
в простій письмовій формі, та інші.  

Предметом договору найму транспортного засобу (в контексті § 5 глави 58 
Цивільного кодексу України, далі – ЦК України) може бути будь-який транспортний 
засіб, ідентифікований галузевим законодавством, яке містить його характеристики 
та розкриває його ознаки, що зумовлюють особливості правового регулювання 
відносин найму такого транспортного засобу. Щобільше, предметом цього договору 
може бути лише механічний самохідний транспортний засіб, який підлягає 
державній реєстрації в порядку, визначеному законом. Натомість загальними 
положеннями про найм (оренду) регулюються відносини найму тих транспортних 
засобів, що приводяться в рух без двигуна, що не підлягають державній реєстрації, а 
також тих, які рухаються в складі інших механічних транспортних засобів. 

До ознак транспортного засобу як предмета договору найму належать: здатність 
до переміщення в просторі, самохідність, необхідність в управлінні особами, які воло-
діють відповідними знаннями та навичками, придатність для перевезення пасажирів чи 
вантажів, складність технічної побудови, наявність ознак джерела підвищеної 
небезпеки, наявність спеціального законодавства, яке регламентує його використання, 
та особливості, зумовлені належністю до транспортного засобу певного виду. 
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У судовій практиці виникає досить багато питань щодо вирішення спорів, 
пов’язаних з виконанням договору найму транспортного засобу за участю 
фізичних осіб – підприємців. Це зумовлено тим, що більшість таких договорів 
укладено в письмовій формі без нотаріального посвідчення. Водночас відповідно 
до ч. 2 ст. 799 ЦК України договори найму транспортних засобів за участю 
фізичної особи (без вказівки на статус підприємця) підлягають нотаріальному 
посвідченню. Для усунення неоднозначного застосування закону запропоновано 
удосконалити законодавчі положення щодо форми договору найму транспортного 
засобу, виклавши ч. 2 ст. 799 ЦК України в такій редакції: «Договір найму 
транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному пос-
відченню. Якщо фізична особа зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяль-
ності, то договір найму транспортного засобу за її участю укладається відповідно 
до частини першої цієї статті». Також доцільно спростити порядок укладення 
договорів найму наземних самохідних транспортних засобів (не зачіпаючи оренду 
повітряних, морських, річкових суден тощо) за участю фізичних осіб загалом, 
скасувавши вимоги щодо нотаріального посвідчення цих договорів. Це сприятиме 
завершенню процесу спрощення передання наземних самохідних транспортних 
засобів у користування (як оплатне, так і безоплатне) за участю фізичних осіб. 

До внесення відповідних вищезазначених змін у ЦК України, запропоновано, 
щоб у разі, якщо договір найму транспортного засобу всупереч вимогам закону не 
був нотаріально посвідчений, але був виконаний сторонами, суд не повинен 
констатувати нікчемність такого договору на підставі ст. 220 ЦК України, а може 
застосувати цивільно-правові наслідки дійсного правочину, однак якщо виконання 
такого договору не розпочалося, він вважатиметься нікчемним.  

Для вдосконалення змісту договору найму транспортного засобу треба 
передбачити в ЦК України обов’язок наймодавця за загальним правилом 
передавати наймачеві технічно справний транспортний засіб, звичайно, якщо у 
договорі сторони не обумовили іншого. Також доцільно покласти на наймодавця 
обов’язок передати наймачеві одночасно з транспортним засобом документи, що 
стосуються цього транспортного засобу (технічний паспорт, сертифікат тощо), 
ідентифікують його як транспортний засіб та наявність яких дає можливість 
використовувати транспортний засіб за цільовим призначенням. 

Також потрібно надати кожній стороні договору найму транспортного засобу 
однакові можливості щодо страхування транспортного засобу. Для цього треба 
змінити імперативність у правовому регулюванні цих відносин, виклавши ч. 1 ст. 802 
ЦК України в такій редакції: «Страхування транспортного засобу здійснюється 
наймодавцем, якщо інше не передбачено договором найму (оренди). Транспортними 
статутами та кодексами (іншим законодавством) може бути передбачено обов’язкове 
страхування транспортного засобу, який є предметом договору найму».  

Розмежовуючи сферу застосування договору найму наземного самохідного 
транспортного засобу та договору прокату, предметом якого є наземний 
самохідний транспортний засіб, важливо вказати на те, що основним критерієм для 
розмежування договорів прокату та найму транспортного засобу є суб’єктний 
склад правовідносин. Якщо наймодавцем виступає спеціалізована прокатна 
організація, такі відносини вважатимуться прокатом. Також договір прокату 
наземного самохідного транспортного засобу зазвичай є короткостроковим та 
укладається для задоволення побутових невиробничих потреб. 

Щодо оренди повітряних суден, наголосимо на тому, що орендодавцем повіт-
ряного судна може бути його власник або інша особа, уповноважена на укладення 
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договору найму. Орендарем повітряного судна може бути як фізична особа (неза-
лежно від наявності в неї статусу суб’єкта підприємницької діяльності), так і 
юридична особа (незалежно від наявності в неї статусу експлуатанта). Однак під 
час укладення договору найму сторони мають обумовити, хто з них вважатиметься 
експлуатантом повітряного судна. У разі неможливості набуття такого статусу 
варто укласти договір з юридичною особою – експлуатантом щодо надання всіх 
послуг, пов’язаних з використанням повітряного судна.  

Використання повітряного судна наймачем має певні особливості, зумовлені 
тим, що повітряне судно може потребувати екіпажу в кількості, визначеній 
технічними характеристиками. Тому в таких випадках сторони мають передбачити 
умову про екіпаж, який обслуговуватиме повітряне судно. У разі найму 
повітряного судна без екіпажу орендоване повітряне судно повинно бути внесено 
до сертифіката експлуатанта наймача, і за таких умов наймодавець несе відпо-
відальність лише за передання цього транспортного засобу наймачеві в стані, 
обумовленому в договорі, натомість відповідальність за його експлуатацію та її 
наслідки покладаються на наймача.  

Щодо фрахтування морського судна, звернімо увагу на те, що цей договір 
належить до договорів найму, а це дає можливість застосовувати до відносин 
фрахтування положення про найм транспортних засобів, які містяться в ЦК України. 
Серед науковців немає однозначної позиції стосовно правової природи договору 
чартеру (фрахтування): чи це різновид договору найму транспортних засобів, чи 
договору перевезення. Вважаємо, що договір фрахтування судна на певний час є 
договором найму (оренди) транспортного засобу, оскільки на це вказують 
особливості викладу правових норм Кодексу торговельного мореплавства України 
(щодо тайм-чартеру та бербоут-чартеру, які є договорами оренди морського судна, а 
також його ст. 206 під назвою «суборенда»). Проаналізувавши правове регулювання 
відносин найму (оренди) морського судна, зазначено, що вони, на відміну від найму 
інших видів транспортних засобів (повітряних суден, наземних самохідних 
транспортних засобів, рухомого складу залізниці тощо), урегульовані кодифікованим 
нормативно-правовим актом – Кодексом торговельного мореплавства України, 
положення якого належно регулюють відносини найму морського судна, залишаючи 
сторонам можливість визначати в договорі додаткові умови, які не суперечать 
закону. Предметом договору найму морського судна може бути лише те морське 
судно, яке зареєстроване у відповідному судновому реєстрі. Під час укладення 
договору підлягає реєстрації саме морське судно, а не договір найму. До істотних 
умов договору найму морського судна належать назва судна (предмет договору), 
його технічні та експлуатаційні характеристики (вантажопідйомність, вантажоміст-
кість, швидкість тощо), район плавання, мета фрахтування, розмір фрахту (ціна 
договору), морехідний стан судна, строк дії договору, обов’язок сплачувати портові 
збори, місце приймання та здавання судна.  

Щодо договору використання залізничних транспортних засобів на умовах 
договору найму, треба наголосити на тому, що оренда лише деяких з них 
регулюється положеннями про найм транспортних засобів. Зокрема, до відносин 
оренди локомотивів (електровози, тепловози, газотурбовози, паровози) та інших 
самохідних залізничних транспортних засобів застосовуються положення § 5 глави 
58 Цивільного кодексу України про найм транспортних засобів, оскільки лише 
локомотиви (інші схожі пристрої) є самохідними, здатними рухатися самостійно та 
потребують відповідних навичок для управління ними. Натомість відносини 
оренди пасажирських та вантажних вагонів регулюються загальними положеннями 
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про найм (оренду), що містяться в Цивільному кодексі України, оскільки вагони 
здатні рухатися виключно за допомогою тягача-локомотива, а тому є несамохід-
ними. Також зазначаємо, що договір найму поїзда за своєю правовою природою є 
договором найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує, оскільки 
наймач, орендуючи поїзд, визначає маршрут, а наймодавець зобов’язується надати 
локомотив і вагони з персоналом, який їх обслуговуватиме, та здійснити 
перевезення за маршрутом, визначеним наймачем. Натомість до відносин найму 
вагона-ресторану треба застосовувати загальні положення про найм (оренду), 
оскільки такий договір за своєю правовою природою є договором найму при-
міщення у вагоні, тому що, орендуючи вагон, наймач не визначає ні маршруту, ні 
графіку руху, ні екіпажу, який обслуговуватиме поїзд під час руху тощо, крім того, 
цей поїзд здійснює перевезення незалежно від оренди вагона-ресторану. 

Отже, предметом договору найму транспортного засобу може бути будь-який 
транспортний засіб, ідентифікований галузевим законодавством, яке містить його 
характеристики та розкриває його ознаки, що зумовлюють особливості правового 
регулювання відносин найму такого транспортного засобу.  

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи – суб’єкта 
підприємницької діяльності – треба укладати в письмовій формі без нотаріального 
посвідчення.  

Потрібно вдосконалити правове регулювання договірних відносин найму 
транспортних засобів, встановивши обов’язок наймодавця передати наймачеві 
одночасно з транспортним засобом документи, що ідентифікують транспортний 
засіб (наявність яких дає можливість використовувати його за цільовим 
призначенням), а також надати кожній стороні договору однакові можливості щодо 
страхування транспортного засобу шляхом зміни імперативності у правовому 
регулюванні цих відносин.  

Вважаємо, що недотримання форми щодо нотаріального посвідчення договору 
найму транспортного засобу, який сторони виконали, не тягне за собою його 
нікчемності.  

Для розмежування договорів прокату та найму транспортного засобу важливо 
вказати на те, що головним критерієм є суб’єктний склад правовідносин, зокрема, 
якщо наймодавцем є спеціалізована прокатна організація, такі договірні відносини 
вважають прокатом.  

Наголошуємо, що передання в користування транспортних засобів, які 
приводяться в рух без двигуна або рухаються в складі інших механічних 
транспортних засобів, а також тих, які не підлягають державній реєстрації, 
регулюється загальними положеннями про найм (оренду).  
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THE VEHICLE LEASE CONTRACT 
L. Tarasenko  

Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In this article the author analyzes the rules of current lease legislation in Ukraine, the contract-
concluding practice and theoretical positions in the province of determination of the a vehicle lease 
contract subject matter; proposes to improve some of legal norms regulating these relations. 

The article is devoted to the research of the vehicle lease legal regulation. Basing on the 
results of theoretical researches made by scientists, as well as the analysis of current 
Ukrainian legislation and judicial practice, the author researches the legal nature of the vehicle 
lease contract, the list of vehicles that may be the subject matter of this contract. These 
vehicles shall be mechanically propelled, able to move without assistance and subject to state 
registration as a certain type of vehicle in the manner transport codes and statutes provides.  

Peculiar features of certain types of vehicle lease contracts (cars, aircrafts, ships, and 
carriages), their content, parties’ rights and obligations, procedures and grounds for 
termination are researched.  

The vehicle lease contract with the participation of a natural person with the status of 
entrepreneur shall be concluded in writing, without notarial attestation. 

Basing on the results of the research a set of amendments to the civil legislation is 
formulated. Thus, the author proposes to amend the legislative provision, providing that the 
rentor is obliged to pass (along with a vehicle) documents identifying the vehicle (the presence 
of which makes it possible to use it for the purpose) and present to the each side of the 
contract equal possibility in the vehicle insurance by changing imperative in the legal 
regulation of these relations with optionality. 

The author guesses that failure to comply with the notarial form of vehicle lease contract 
that have been performed shall not be declared invalid by court.  

With the aim of distinguishing a vehicle lease contract and a vehicle rent contract it shall 
be taken into consideration such criterion as subjects of lease relations, in particular 
specialized rolling organization.  

The author emphasizes on the fact that the transfer of a vehicle which are driven without 
an engine or move into other motor vehicles as well as those that are not subject to state 
registration is regulated by our Terms of lease (rent). 

Keywords: rent (lease), contract, vehicle, car, ship, aircraft. 
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ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ 
ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ  
«ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО СУДОВІ ВИТРАТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ» 

О. Угриновська 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Досліджено Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ України «Про застосування судами законодавства про 
судові витрати у цивільних справах» №10 від 17.10.2014 р. Проаналізовано найважливіші 
положення вказаної постанови та відзначено недоліки. Окреслено коло питань, які 
стосуються судових витрат у цивільному процесі та неоднаково вирішуються на практиці, 
та запропоновано шляхи їхнього вирішення. 

Ключові слова: суд, судові витрати, судовий збір, ухвала, заява. 

Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ (далі – ВСС України) мають неоціненне значення для 
практики, адже слугують «дороговказом» як для суддів, так і для сторін та інших 
учасників цивільного процесу, які керуються ними при вирішенні тих чи інших 
питань. Нещодавно «судова скарбниця» поповнилась ще одним надбанням – 
Постановою Пленуму ВСС України «Про застосування судами законодавства про 
судові витрати у цивільних справах» №10 від 17.10.2014 р. (далі – Постанова). 
Спробуємо детально проаналізувати вказану постанову, акцентуючи увагу на особ-
ливо вдалих положеннях та виявивши недоліки чи неточності цього документа.  

Насамперед зазначимо позитивні положення п. 4 Постанови, який роз’яснює, 
що у п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон) визначено 
вичерпний перелік позовних заяв (заяв, скарг, дій), за подання яких до суду або за 
вчинення яких судом встановлено ставки судового збору. Отже, справляння 
судового збору з інших позовних заяв (заяв, скарг), що подаються до суду, не 
зазначених у ч. 2 ст. 4 Закону, не передбачено, наприклад, за подання скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби.  

Важливість вказаного роз’яснення для практики важко переоцінити, адже колізії 
норм чинного законодавства часто спричиняють проблеми у правозастосуванні. Для 
прикладу, Законом України від 03.02.2011 р. Цивільний процесуальний кодекс 
України (далі – ЦПК України) доповнено новим розділом VII-1 «Провадження у 
справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів 
на примусове виконання рішень третейських судів». Статті 389-2 та 389-8 вказаного 
розділу визначають обов’язок заявника додати до поданої ним заяви документ, що 
підтверджує сплату судового збору, і процесуальні наслідки такого неподання – 
залишення заяви без руху та її повернення (ст. 121 ЦПК України). Проте фактично 
розмір судового збору за подання заяви про скасування рішення третейського суду 
та заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
третейського суду визначений Законом України «Про судовий збір», який набрав 
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законної сили лише 01.11.2011 р. Отож, упродовж майже дев’яти місяців учасники 
цивільного процесу були позбавлені права звернутися до суду із заявами, 
пов’язаними з рішеннями третейських судів, оскільки такі залишались без руху та 
повертались судами з причини несплати судового збору. Подібна ситуація досі 
характерна для адміністративного судочинства, зокрема для випадків реалізації 
судом своїх контрольних повноважень, передбачених ст. 267 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАС України). Адже нормотворець передбачає 
необхідність сплати судового збору за подання заяви про визнання протиправною 
бездіяльності відповідача – суб’єкта владних повноважень по виконанню постанови 
суду, яка набрала законної сили (п. 9 абз. 2 ч. 9 ст. 267 КАС України), проте не 
визначає розміру судового збору, який підлягає сплаті у такому разі. 

Слушним також видається роз’яснення дій суду у разі сплати судового збору 
не за місцем розгляду справи, наведене у п. 5 Постанови. Тоді суд постановляє 
ухвалу про залишення заяви без руху та пропонує сплатити судовий збір до 
бюджету за місцем розгляду справи (ст. 121 ЦПК України) і одночасно цією ж 
ухвалою, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру 
зарахованих до державного або місцевого бюджетів, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 та зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182, вирішує 
питання про повернення помилково сплаченого судового збору. 

Пленум ВСС України приділив значну увагу питанню сплати судового збору 
за подання до суду заяв про забезпечення доказів або позову, зокрема роз’яснив, 
що передбачені Законом пільги щодо сплати судового збору стосуються лише 
справи та її руху, а тому сплата судового збору за подання до суду заяв про 
забезпечення доказів або позову (під. 13 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону) здійснюється на 
загальних підставах за визначеними ставками незалежно від того, чи звільнені 
позивачі від сплати судового збору за пред’явлення певних позовів. У п.6 
Постанови зазначено, що вказане правило не стосується деяких категорій осіб 
незалежно від виду позову, оскільки Законом вони взагалі звільнені від сплати 
судового збору, тобто і за оскарження ухвал суду та за вчинення інших 
процесуальних дій (зокрема, категорії, визначені у п. п. 8, 9, 18 ч. 1 ст. 5 Закону). 
Ми погоджуємось з логікою, якою керувався Пленум ВСС України у форму-
люванні вказаного положення, адже, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону, лише інваліди 
Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи (п. 8), інваліди I та II 
груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп 
(п. 9) і Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообо-
в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 
Фонду соціального страхування України, Фонду соціального захисту інвалідів і 
його відділення (п. 18) безумовно звільнені від сплати судового збору у всіх 
випадках. Водночас незрозумілим залишається використання Пленумом ВСС 
України прислівника «зокрема», який наштовхує на думку про невичерпність 
вказаного переліку та можливість звільнення від сплати судового збору за подання 
до суду заяв про забезпечення доказів або позову ще й інших категорій осіб, 
визначених ч. 1 ст. 5 Закону. 

Аналізуючи категорії осіб, які звільняються від сплати судового збору, 
видається доцільним зупинитись на ще одному питанні, яке не знайшло свого 
відображення в аналізованій Постанові. На практиці часто трапляються випадки 
подання позову особою у власних інтересах з посиланням на п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону 
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про звільнення від сплати судового збору як законного представника дитини-
інваліда чи недієздатних інвалідів I та II груп. Для прикладу, подається позов про 
витребування майна з чужого незаконного володіння та зазначається, що позивач 
має намір використати вказане майно в інтересах дитини-інваліда, а тому 
звільняється від сплати судового збору. Тоді треба з’ясовувати, хто саме є особою 
на захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої порушена 
цивільна справа, тобто хто є позивачем у межах цього спору. Так, у разі 
представництва законним представником інтересів дитини-інваліда процесуаль-
ного статусу позивача набуває сама дитина, а не її законний представник. З огляду 
на наведене, якщо особа звертається до суду з метою захисту власних суб’єктивних 
прав і охоронюваних законом інтересів, а не як законний представник дитини-
інваліда для захисту її прав та законних інтересів, то, відповідно, відсутні підстави 
для звільнення її від сплати судового збору. При цьому подальші плани позивача 
щодо використання спірного майна не потрібно брати до уваги. 

У п. 9 Постанови Пленум ВСС України роз’яснює, що оскільки ст. 134, ч. 2 
ст. 151 ЦПК України не передбачено наслідків неподання доказів сплати 
зазначеного збору в установленому порядку і розмірі, то застосовуються наслідки, 
передбачені ст. ст. 119, 121 ЦПК України, у разі відсутності доказів сплати 
судового збору за подання до суду заяви про забезпечення доказів або позову. Така 
позиція спеціалізованого суду видається цілком слушною. Проте шкода, що поза 
увагою вищого органу судової влади залишилось ще одне практичне питання, а 
саме: що робити тоді, коли особа, яка бере участь у справі та подала заяву про 
забезпечення позову, до моменту її розгляду судом просить залишити вказану 
заяву без розгляду та повернути їй сплачений судовий збір? Насамперед зазначимо, 
що нормами ЦПК України не передбачено можливості відкликання заяви про 
забезпечення позову. Однак для вирішення вказаного питання ми пропонуємо 
користуватись нормами, які регламентують принцип диспозитивності цивільного 
судочинства, зокрема визначають право особи, яка бере участь у справі, розпоряд-
жатись своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд (ст. 11 ЦПК Украї-
ни) та право звертатись до суду із заявами і клопотаннями (ст. 168 ЦПК України). 

У ч. 8 ст. 8 ЦПК України передбачено, що, якщо спірні відносини не вре-
гульовані законом, суд застосовує закон, який регулює подібні за змістом 
відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд спирається на загальні 
засади із загальних засад законодавства (аналогія права).  

З урахуванням вказаного положення вважаємо, що у разі відкликання 
заявником поданої ним заяви про забезпечення позову до початку її розгляду 
судом треба використовувати аналогію закону та керуватись нормою ст. 121 ЦПК 
України, яка передбачає повернення позовної заяви позивачеві, якщо до відкриття 
провадження у справі він подав заяву про повернення йому позову (п. 1 ч. 3 ст. 121 
ЦПК України). Отож, вважаємо, що у разі відкликання особою, яка бере участь у 
справі, заяви про забезпечення позову до початку її розгляду суд вправі повернути 
таку заяву, одночасно вирішивши питання про повернення сплаченого судового 
збору за її подання, відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до державного або місцевого бюджетів, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 та 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за 
№ 1650/24182. На підтвердження вказаної позиції можна навести також норму ст. 6 
Закону, яка передбачає вичерпний перелік підстав для повернення сплаченого 
судового збору, зокрема, судовий збір повертається у разі повернення заяви або 
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скарги. Тобто нормотворець допускає можливість повернення поданих заяв 
одночасно з поверненням сплаченого судового збору. Водночас наголосимо, що 
коли суд розпочав розгляд вказаної заяви, то її відкликання, а також повернення 
судового збору не допускається. 

Важливим вважаємо також роз’яснення, викладене у п. 11 Постанови, про те, 
що розміри ставок судового збору визначають з урахуванням розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленого законом на 01 січня календарного року, в якому 
відповідна заява або скарга подається до суду, а не на день подання первісного 
процесуального документа (наприклад, позовної заяви, заяви про видачу 
судового наказу, заяви в порядку окремого провадження), що відповідає вимогам 
ч. 3 ст. 2 ЦПК України. Це стосується, зокрема, випадків подання заяв про 
забезпечення позову, доказів, апеляційних, касаційних скарг. Вказане роз’яс-
нення кореспондує з нормою ч. 1 ст. 4 Закону, яка передбачає, що судовий збір 
справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у 
місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому 
відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні 
до ціни позову та у фіксованому розмірі. Як видається, на практиці із 
застосуванням цього положення не має бути жодних проблем. Проте доречно 
пригадати лист Державної судової адміністрації України від 23.10.2013 р. № 2-
5780/13, який передбачав зміну ставки судового збору з 01.12.2013 р. у зв’язку з 
черговим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати у грудні 2013 року. 
Як бачимо, навіть у правозастосуванні, на перший погляд, однозначних нор-
мативних положень виникають труднощі. Тому вказане роз’яснення є доречним 
та слушним. 

У п. 19 Постанови зазначено, що якщо позовну заяву було залишено судом без 
розгляду з підстав, передбачених ч. 1 ст. 207 ЦПК України, а позивач, відповідно 
до ч. 2 цієї статті, знову звернувся з позовом до суду в загальному порядку, він 
вправі використати при цьому первісний документ про сплату судового збору, але 
за умови, що суму відповідного збору йому не було повернуто (ч. 4 ст. 6 Закону), 
що ним має бути доведено. Зазначене положення не застосовують у разі залишення 
заяви чи скарги без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач 
(заявник) повторно не з’явився на судове засідання, якщо від нього не надійшла 
заява про розгляд справи за його відсутності або позивач подав заяву про 
залишення позову без розгляду (п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України), що відповідає 
вимогам п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону. 

На жаль, на практиці із застосуванням вказаного положення досить часто 
виникають труднощі, які пов’язані з роботою комп’ютерної програми діловодства 
суду. Так, відповідно до Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді, 
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. 
№ 173, до автоматизованої системи діловодства суду вносять дані про позовну 
заяву, зокрема реквізити документа про сплату судового збору. Повторного 
внесення реквізитів того самого документа про сплату судового збору під час 
подання позову в іншій справі система не допускає. Тому тоді, коли позивач, 
відповідно до ч. 2 ст. 207 ЦПК України, знову звертається з позовом до суду в 
загальному порядку та подає при цьому первісний документ про сплату судового 
збору, працівники апарату позбавлені можливості внести до автоматизованої 
системи діловодства суду відомості про сплату ним судового збору, що 
посвідчується відповідним актом. На практиці такий акт часто стає підставою для 
залишення позовної заяви без руху, відповідно до ст. 121 ЦПК України (для 
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прикладу, ухвала Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької 
області від 29.10.2012 р. у справі № 2/0553/1974/12, ухвала Київського районного 
суду м. Харкова від 23.05.2014 р. у справі №640/8283/14-ц). При цьому суди не 
з’ясовують, чи повертався позивачеві судовий збір у первісній справі та чи були 
підстави для такого повернення. З огляду на наведене вважаємо за необхідне 
роз’яснити, що повторне використання позивачем документа про сплату судового 
збору можливе за сукупності таких умов: 1) позивач повторно звертається з тим 
самим позовом до суду; 2) первісну позовну заяву залишено без розгляду (крім 
випадків, якщо така заява або залишена без розгляду у зв’язку з повторним 
неприбуттям позивача або за його клопотанням); 3) судовий збір за первісною 
позовною заявою позивачеві не повертався за наявності підстав для такого 
повернення. Вважаємо, що залишення позовної заяви без руху з підстав несплати 
судового збору за сукупності таких обставин є протиправним. Крім того, треба 
внести зміни до автоматизованої системи діловодства суду, що дасть змогу 
повторно вносити до системи реквізити документа про сплату судового збору у 
таких справах. 

Цілком погоджуємось із позицією Пленуму ВСС України про те, що, 
враховуючи дію принципу змагальності, суд не вправі вирішувати питання про 
відстрочення або розстрочення сплати судового збору з власної ініціативи. Це 
питання має право поставити перед судом позивач або його представник шляхом 
подання відповідного обґрунтованого клопотання. Питання про відстрочення чи 
розстрочення судового збору може ставити і відповідач у разі подання ним 
зустрічного позову. У п. 29 Постанови також зазначено, що обставини, пов’язані з 
фінансуванням установи чи організації з Державного бюджету України та від-
сутністю у ньому коштів, призначених для сплати судового збору, не можна 
вважати достатньою підставою для звільнення від такої сплати. З огляду на 
наведене, вважаємо, що суд не вправі звільняти установи чи організації, які 
фінансуються з Державного бюджету України, від сплати судового збору чи 
зменшувати розмір судових витрат, які підлягають сплаті, проте з урахуванням 
труднощів з фінансуванням бюджетних установ вважаємо за можливе суду за 
обґрунтованим клопотанням відповідної бюджетної установи відстрочити або 
розстрочити сплату судового збору. 

Як слушно зазначено у п. 47 Постанови, розмір витрат на оплату правової 
допомоги визначається за домовленістю між стороною та особою, яка надає 
правову допомогу. Разом із тим граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу встановлений Законом України від 20 грудня 2011 року № 4191-VI »Про 
граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та 
адміністративних справах». Відповідно до цього нормативного акта розмір ком-
пенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація 
виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, 
не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної 
плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, 
у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим 
засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у 
відповідному судовому рішенні. 

Якщо сторона у цивільній справі звільнена від оплати витрат на правову 
допомогу, компенсація таких витрат виплачується стороні, на користь якої 
ухвалено судове рішення, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої 
законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, 
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яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих 
процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами 
справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні. 

Компенсація витрат на правову допомогу виплачується за рахунок державного 
бюджету в межах видатків, передбачених Державною судовою адміністрацією 
України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адмініс-
тративними судами. 

На практиці виникає низка питань із застосування вказаного нормативного 
акта, які не було враховано. По-перше, під час обчислення розміру компенсації 
дуже важко врахувати всі витрати, які перебувають у причиновому зв’язку із 
наданням правової допомоги у конкретній справі. По-друге, в законодавстві чітко 
не визначено розмір мінімальної заробітної плати, яку слід брати за основу у 
проведенні розрахунків. На думку М. І. Балюк, треба використовувати той, який 
встановлено на день ухвалення рішення судом першої інстанції. По-третє, якщо 
час, затрачений особою, яка надає правову допомогу, на участь у судових 
засіданнях, підрахувати нескладно за допомогою журналу судового засідання, то 
підрахувати час, затрачений стороною для ознайомлення з матеріалами справи та 
для вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням, на нашу 
думку, надзвичайно складно. На жаль, вказані запитання так і залишились без 
відповіді та й надалі породжуватимуть проблеми у правозастосуванні. 

Отже, можемо дійти висновку, що Пленум ВСС України здійснив колосальну 
роботу з аналізу практичних проблем, пов’язаних із застосуванням законодавства 
про судові витрати у цивільних справах, та дав відповідь на численні запитання 
практики. Водночас окремі аспекти застосування нормативних положень про 
судові витрати у цивільному судочинстві залишились не дослідженими, що 
відкриває нове поле для наукового пошуку. 
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SOME REMARKS ON RESOLUTION 
OF THE PLENARY ASSEMBLY OF THE HIGH SPECIALIZED 

COURT OF UKRAINE FOR CIVIL AND CRIMINAL CASES 
«APPLICATION OF THE LAW ON COURT EXPENSES» 
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Universуtetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In this article the Resolution of The Plenary Assembly of the High Specialized Court of 
Ukraine for Civil and Criminal Cases «Application of the law on court expenses» №10 from 
17.10.2014 has been explored. The most important provisions of that Resolution has been 
analyzed and denoted it drawbacks. The author determined the range of problems relating to 
court expenses in civil proceedings that have been solved differently and suggested ways of 
its solution. 

Noted the positive provisions of paragraph 4 of Resolution which explained that clauses 1 
and 4 of part 2 of Article 4 of the Law of Ukraine «On court expenses» (hereinafter - the Law) 
determines the exhaustive list of claims (applications, appeals, actions) by the application of 
which to the court fee is established. Thus, the collection of court fees is not provided from 
other claims (applications, complaints) submitted to the Court, that are not mentioned in Article 
4 of the Law, for example, complaints against decisions, actions or omissions of the bailiff or 
other officer of the State Bailiffs. 

Assembly of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases has paid 
considerable attention to the payment of the court fee for filing a court an application for 
providing evidence or claim, in particular, explained that under the Law, privileges on payment 
of court fees only apply to the case and its movement, and therefore payment of court fee for 
filing applications for providing evidence or claim (sub clause 13 of clause 1 of Article 4 of the 
Law) is realized on a general basis of the defined rate regardless of whether plaintiffs are 
exempt from paying the court fee for filing certain claims. 

Considered that in the case of withdrawal by the applicant his submitted application on 
ensuring a suit to its consideration by the court, the court should use the analogy of the law 
and guided by the provisions of article 121 of the Civil Procedure Code of Ukraine, which 
provides return the application to the claimant, if he filed for return the claim before 
proceedings (c.1 st.121 Part 3 of the Civil Procedure Code of Ukraine). 

Keywords: court, court costs, court fees, order or declaration. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА УЧАСТІ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В. Цікало 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Аналіз правових актів Європейського Союзу дає можливість зробити висновок про 
наявність у них особливостей здійснення права участі акціонерів порівняно з чинним зако-
нодавством України. Урахування цих особливостей є умовою Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку, ратифікованої Законом 
України від 16 вересня 2014 р. 

Законодавство Європейського Союзу встановлює кілька особливостей здійснення 
права на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів: 

1) скорочені строки повідомлення (21, 14 або 10 днів); 
2) деталізований зміст повідомлення (наприклад, перелік вимог, яким має відповідати 

акціонер для того, щоб взяти участь у засіданні загальних зборів); 
3) заборона на стягнення з акціонерів будь-яких витрат, пов’язаних із повідомленням 

про загальні збори. 
У законодавстві ЄС встановлено дві особливості щодо кворуму для прийняття рішень 

загальними зборами акціонерів: 
- за загальним правилом наявність кворуму не вимагається; 
- у тих випадках, коли він встановлений, достатньо акціонерів, які володіють акціями, 

що разом становлять не менше половини розміру статутного капіталу товариства. 
На відміну від законодавства України, законодавство ЄС передбачає можливість 

здійснення права на особисту участь у роботі загальних зборів акціонерів з викорис-
танням електронних засобів: трансляції засідання або двостороннього зв’язку у режимі 
реального часу.  

Порівняно із законодавством України Директива ЄС встановлює дві самостійні правові 
можливості акціонера у разі здійснення права на обговорення питань порядку денного, а 
саме: право ставити запитання та право отримати відповіді на них.  

На відміну від українського закону, Директива ЄС передбачає можливість спрощеного 
порядку встановлення результатів голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства, зокрема, без складання відповідних протоколів, а також обов’язок їхнього 
оприлюднення в мережі інтернет на сайті товариства. 

Ключові слова: право на участь, акціонери, загальні збори 

Законом України від 16 вересня 2014 р. ратифіковано Угоду про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку1, укладену в частині 
торговельно-економічних і галузевих положень 27 червня 2014 р. в м. Брюсселі. 

Згідно з Додатком XXXIV до Глави 13 „Законодавство про заснування та 
діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит” 

––––––––– 
1 Офіційний вісник України. – 2014. −№ 75. – том 1, стор. 83. – Ст. 2125 



В. Цікало 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 338 

Розділу V „Економічне та галузеве співробітництво” Угоди наша держава взяла на 
себе зобов’язання наблизити своє законодавство про здійснення права участі 
акціонерів до Другої Директиви 77/91/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства 
„Про координацію гарантій, які вимагаються в державах-членах від господарських 
товариств у значенні другого абзацу статті 58 Договору для захисту інтересів їхніх 
учасників та третіх осіб, з метою зробити ці гарантії еквівалентними щодо 
створення акціонерних товариств, а також збереження та зміни їх капіталу”2 та 
Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 11.07.2007 р. 
“Про здійснення деяких прав акціонерів товариств, що внесені в реєстр”3. 

Здійснюючи право на участь у вищому органі управління товариства (право 
участі – ст. 100 ЦК України), акціонер за законодавством України – має такі права: 

1) право на проведення річних загальних зборів та скликання позачергових зборів; 
2) право на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів;  
3) право на ознайомлення з матеріалами, пов’язаними з порядком денним 

загальних зборів; 
4) право вносити пропозиції та вимагати їхнього включення до порядку 

денного загальних зборів; 
5) право на участь у діяльності загальних зборів за наявності кворуму; 
6) право на особисту участь у загальних зборах;  
7) право на участь у роботі загальних зборів через призначеного представника; 
8) право брати участь в обговоренні питань порядку денного; 
9) право на участь у голосуванні; 
10) право на встановлення результатів голосування. 
Правові акти Європейського Союзу, порівняно з законодавством України, 

встановлюють особливості здійснення усіх цих прав акціонера. 
Право на проведення річних загальних зборів та скликання позачергових 

зборів акціонерного товариства. 
Згідно з чинним законодавсвом України акціонерне товариство зобов’язане 

щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 
30 квітня наступного за звітним року. 

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
Акціонери, які володіють сукупно 10 і більше відсотками простих акцій, ма-

ють право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого 
приводу. Якщо протягом 10 днів наглядова рада не виконала зазначеної вимоги, 
вони мають право самі скликати збори. 

Відповідно до Регламенту Ради Європейського Союзу № 2157/2001 від 
08.10.2001 р. “Про статут Європейської компанії (ЄК)” акціонери, які разом воло-
діють як мінімум 10 % статутного капіталу ЄТ, можуть вимагати від ЄТ скликання 
загальних зборів з визначеним порядком денним; менший відсоток може перед-
бачатися статутами або національним правом4. 

Європейське законодавство передбачає можливість надання права на скликан-
ня позачергових загальних зборів товариства акціонерам, які сукупно володіють 
меншою ніж 10 відсотків кількістю голосуючих акцій. 

Право на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів 
акціонерного товариства.  

––––––––– 
2 www.eulaw.edu.ru 
3 www.aecsd.com 
4 www.law.edu.ru 
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Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів повинно бути зроб-
лено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів (ч. 2 ст. 35 Закону 
України “Про акціонерні товариства”).  

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС товариство дає оголошення про 
скликання загальних зборів не пізніше ніж на 21-й день до дати, на яку призначені 
збори. Якщо товариство надає акціонерам можливість голосувати за допомогою 
електронних засобів, доступних для усіх акціонерів, загальні збори можуть прийняти 
рішення про скликання позачергових загальних зборів, не пізніше ніж на 14-й день до 
дати, на яку призначено збори. Таке рішення має бути прийнято більшістю не менш як 
у 2/3 голосів, і діє до наступних річних загальних зборів. Зазначені мінімальні строки 
не застосовуються в разі скликання наступних загальних зборів, які проводяться через 
відсутність кворуму на першому скликанні, за умов якщо: 

а) за першого скликання були дотримані вимоги, встановлені законом; 
б) до порядку денного не внесено нових питань; 
в) між попереднім скликанням і датою нових зборів минуло не менше 10-ти днів. 
Згідно зі ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” у повідомленні 

про скликання загальних зборів має бути зазначено: 
1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах; 
5) перелік питань, що виносяться на голосування; 
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 
Загальні збори не мають права приймати рішень з питань, не включених до 

порядку денного (ч. 6 ст. 42 Закону “Про акціонерні товариства”).  
У ч. 3 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС встановлено вимоги до змісту повідомлення 

про скликання загальних зборів акціонерів: 
а) точно вказується час і місце проведення загальних зборів, а також їх 

порядок денний; 
б) зрозумілий і чіткий опис вимог, яким повинні відповідати акціонери для того, 

щоб взяти участь в роботі загальних зборів і голосувати на загальних зборах, зокрема: 
– права, які належать акціонерам, якщо вони можуть бути здійснені після опу-

блікування повідомлення про скликання, а також граничні строки здійснення цих 
прав; саме повідомлення про скликання може містити строки, зі спливанням яких 
ці права можуть бути здійснені за умови, якщо у повідомленні є посилання на 
детальнішу інформацію щодо цих прав на інтернет-сайті товариства; 

– процедура голосування за довіреністю, зокрема, форми, які використовують 
для голосування за довіреністю, і засоби, за допомогою яких товариство приймає 
електронні повідомлення про призначення довірених осіб; 

– якщо це застосовується, процедури голосування за допомогою поштового 
зв’язку чи електронних засобів; 

в) якщо це застосовується, визначити дату складання переліку акціонерів, і 
дати пояснення, що лише ті, які на цю дату є акціонерами, мають право брати 
участь в роботі зборів і голосувати на них; 

г) вказати джерело і спосіб отримання повного тексту усіх документів і 
проектів рішень, пов’язаних із проведенням загальних зборів; 
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д) вказати адресу інтернет-сайта, на якому буде розміщена інформація, 
пов’язана із проведенням загальних зборів. 

Згідно із ч. 2 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС товариство не може стягувати з акці-
онерів будь-які витрати, пов’язані із повідомленням про скликання загальних зборів. 

Право на ознайомлення з матеріалами, – пов’язаними з порядком денним 
загальних зборів акціонерів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства” від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їхнього прове-
дення акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися 
з документами, потрібними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в 
день проведення загальних зборів – також у місці їхнього проведення. 

Згідно з ч. 4 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС протягом безперервного періоду часу, 
який починається не пізніше 21-го дня до початку загальних зборів і включаючи 
день їхнього проведення, товариство надасть на своєму інтернет-сайті для акціоне-
рів таку інформацію: 

а) повідомлення про скликання загальних зборів; 
б) загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій на дату повідомлення 

про скликання (включно з розрізом щодо кожного класу акцій у тих випадках, коли 
капітал товариства розподілений на два чи більше класи акцій; 

в) документи, які повинні бути надані на загальних зборах; 
г) проект рішення, або якщо не передбачено прийняття рішення, коментар від 

компетентного органу цього товариства з кожного пункту пропозицій порядку 
денного; окрім того, проекти рішень, поданих акціонерами, повинні бути викладені 
на інтернет-сайті товариства у найкоротші строки після їхнього отримання; 

д) якщо це застосовується, форми, які використовуються під час голосування 
через представника і голосування поштою, за винятком випадків, коли ці форми 
вислані прямо на адресу кожного акціонера. 

Якщо повідомлення про скликання загальних зборів публікується у випадках, 
передбачених законом пізніше, ніж на 21-й день перед початком загальних зборів, 
то строк розміщення зазначеної інформації скорочується на відповідну тривалість. 

У Директиві Ради ЄС містяться особливості здійснення права на ознайомлення 
з матеріалами, потрібними для участі у загальних зборах акціонерів, щодо: способу 
їхнього розміщення (інтернет-сайт товариства) та обсягу цих матеріалів (визначено 
чіткий перелік документів, що надаються акціонерові).  

Право вносити пропозиції та вимагати їхнього включення до порядку денного 
загальних зборів. 

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їхнього проведення. Рішення 
про включення цих пропозицій до порядку денного приймається наглядовою 
радою товариства не пізніш ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів 
(ч. 1 ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”).  

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
простих акцій, вносяться до порядку денного обов’язково. У такому разі пропози-
ція вважається включеною до порядку денного, а рішення наглядової ради про її 
включення не вимагається. 

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства може бути прийнято лише у разі: 

1) недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій; 
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2) неповноти даних, що має містити пропозиція. 
Згідно із ч. 1 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС акціонерам, які діють індивідуально 

або колективно, гарантується: 
а) право на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів за 

умови, якщо кожна така пропозиція буде супроводжуватися обґрунтуванням або 
проектом рішення, яке передбачається прийняти на загальних зборах; 

б) право на внесення на розгляд проекту рішення з питань, які внесені або 
будуть внесені в порядок денний загальних зборів. 

Ці права можуть бути здійснені у письмовому виді (поштою або шляхом 
електронних засобів) (абз. 3 ч. 1 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС). 

Згідно із ч. 2 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС у тих випадках, коли зазначені два 
права можуть бути здійснені за умови наявності в акціонера (акціонерів) мінімаль-
ної кількості акцій, то ця мінімальна кількість не повинна перевищувати 5 % від 
статутного капіталу. 

Якщо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів має своїм нас-
лідком його зміну, товариство повинно надати в розпорядження акціонерів перегля-
нутий варіант порядку денного в такий же спосіб, як і для попереднього порядку ден-
ного до дати складення переліку акціонерів, але в усякому випадку, завчасно до почат-
ку проведення загальних зборів, для того, щоб надати іншим акціонерам достатньо 
часу призначити представника, або якщо таке застосовується, – голосування поштою.  

Порівняно із законодавством України, в правових актах ЄС закріплено 
додаткові гарантії у здійсненні права акціонерів на внесення пропозицій у порядок 
денний загальних зборів. Вони, зокрема, стосуються необхідності обгрунтування 
доцільності таких пропозицій, права на подання проекту необхідного рішення, 
форми внесення пропозицій (письмова або електронна), можливості встановлення 
меншої ніж 5 відсотків кількості акцій, за наявності яких пропозиції вважаються 
включеними до порядку денного.  

Право на участь у діяльності загальних зборів, за наявності кворуму. 
Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України ”Про акціонерні товариства” загальні 

збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них 
акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

Директива 2007/36/ЄС не встановлює вимоги щодо наявності кворуму для 
прийняття рішень загальними зборами акціонерів. У Другій Директиві 77/91/ЄЕС 
Ради Європейського Співтовариства передбачено можливість встановлення прави-
ла щодо наявності кворуму з урахуванням двох спеціальних вимог: 

- лише для прийняття рішень з питань, що визначені Директивою; 
- за умови наявності не менше половини розміру статутного капіталу 

товариства.  
В законодавстві ЄС встановлено дві особливості щодо кворуму для прийняття 

рішень загальними зборами акціонерів: 
- за загальним правилом, наявність кворуму не вимагається; 
- у тих випадках, коли він встановлений, достатньо акціонерів, які володіють 

акціями, що в сукупності становлять не менше половини розміру статутного 
капіталу товариства. 

З урахуванням цих особливостей підлягає перегляду підхід національного 
законодавця до необхідності визначення кворуму при прийнятті рішень вищим 
органом управління акціонерного товариства. У законодавстві ЄС критерієм 
правомірності рішень загальних зборів акціонерів є кількість голосів поданих за 
його прийняття, а не кількість акціонерів, присутніх на зборах. 
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Право брати участь в загальних зборах особисто. 
Згідно з ч. 2 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 

24.10.2008 р. № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” участь у 
загальних зборах та голосування на них є правом, а не обов’язком акціонера. 
Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується 
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 
передбачено законодавством. У зв’язку з цим суди не вправі зобов’язати акціонера 
товариства взяти участь чи зареєструватися для участі у загальних зборах.  

Право на участь у загальних зборах акціонерів може бути здійснене за умови 
включення акціонера до Переліку акціонерів, які мають право брати участь у 
загальних зборах (ч. 1 ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства”). 

Відповідний перелік складається депозитарієм (Центральним депозитарієм) 
станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у формі 
зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, сфор-
мованого на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, окремо за кожним 
типом та класом акцій у вигляді паперового та/або електронного документа. 

Згідно із ч. 1 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС акціонерам гарантується те, що: 
а) право на участь у загальних зборах і на голосування будь-якою із його акцій 

не підпадає під дію будь-якої вимоги, яка передбачає депонування, передання або 
реєстрацію акцій на ім’я іншої фізичної або юридичної особи перед загальними 
зборами; 

б) право на продаж або переведення його акцій в період між датою складення 
переліку акціонерів і датою проведення зборів, не підпадає під дію будь-яких 
обмежень, які не застосовуються до нього у будь-який інший час. 

Права акціонера на участь у загальних зборах і на голосування його акціями 
будуть визначатися кількістю акцій, належних акціонерові на певний день до поча-
тку проведення зборів (дати складання переліку) (ч. 2 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС). 

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС усім товариствам гарантується 
встановлення єдиної дати складання переліку. Однак, держави-члени ЄС можуть 
встановити одну дату складання переліку для товариств, які випустили акції на 
пред’явника, та іншу дату складання переліку для товариств, які випустили іменні 
акції за умови, що єдина дата складання переліку застосовується до кожного 
товариства, які випустили обидва типи акцій.  

Стаття 8 Директиви 2007/36/ЄС передбачає право акціонера на участь у 
загальних зборах з використанням електронних засобів. Держави-члени ЄС 
повинні дозволити товариствам надати своїм акціонерам можливість участі у будь-
якій формі в роботі загальних зборів за допомогою електронних засобів, зокрема, із 
використанням будь-якої або усіх форм участі, перелічених нижче: 

а) трансляція загальних зборів в режимі реального часу; 
б) двосторонній зв’язок в режимі реального часу, який дозволяє акціонерам 

виступати на загальних зборах, перебуваючи при цьому на далекій відстані від 
місця проведення зборів; 

в) механізм для участі у голосування до або в ході загальних зборів, 
виключаючи тим самим необхідність призначення представника, який фізично 
присутній за зборах. 

Використання електронних засобів для участі акціонерів у роботі загальних 
зборів може підпорядковуватися лише тим вимогам та обмеженням, відповідність 
яким потрібна для гарантії встановлення (засвідчення) особи акціонера і безпеки 
електронного зв’язку і лише у тій мірі, яка відповідає досягненню цієї мети.  
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На відміну від законодавства України, законодавство ЄС передбачає 
можливість здійснення права на особисту участь у роботі загальних зборів 
акціонерів з використанням електронних засобів: трансляції засідання або 
двостороннього зв’язку у режимі реального часу. 

Право брати участь в загальних зборах через призначеного представника. 
Відповідно до ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства” представник 

може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-
який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідо-
мивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 

Довіреність акціонера- юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність акціонера- фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або 
бути такою, що прирівнюється до нотаріально посвідченої.  

Довіреність на право участі та голосування може бути посвідчена також 
депозитарною установою. 

Відповідно до п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
24.10.2008 р. № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” довіреності 
акціонерів повинні відповідати загальним вимогам, передбаченим цивільним законо-
давством, зокрема необхідно дотримуватися норми ч. 3 ст. 247 ЦК України, згідно з 
якою довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. У разі, якщо довіре-
ність акціонера на право участі та голосування на загальних зборах оформлена (складе-
на або посвідчена) з порушенням встановлених законодавством вимог, особа, на ім’я 
якої видана довіреність, не має повноважень на участь та голосування на загальних 
зборах. У зв’язку з цим голоси акціонера, передані за такою довіреністю, не можуть 
враховуватися при визначенні кворуму на загальних зборах та результатів голосування. 

Відповідно до ст. 10 Директиви 2007/36/ЄС кожному акціонеру надається 
право призначати будь-яку фізичну чи юридичну особу в якості представника для 
участі та голосування на загальних зборах від його імені. Представнику мають 
бути забезпечені ті ж права виступати та ставити запитання на загальних зборах, 
що й ті, які надаються акціонерові, якого представляють таким чином. 

Окрім вимоги про правоздатність, державам-членам ЄС слід скасувати будь-
яку правову норму, яка обмежує чи дає можливість товариству обмежувати право 
осіб бути призначеними в якості представників.  

Згідно з ч. 2 ст. 10 держави-члени ЄС можуть обмежувати призначення 
представника на якісь одні збори або на аналогічні збори, які можуть відбутися у 
межах конкретного періоду часу. Держави-члени ЄС можуть обмежувати кількість 
осіб, яких акціонер може призначати в якості представників щодо будь-яких 
загальних зборів. Однак, якщо акціонер має акції товариства, які обліковуються на 
двох чи більше рахунках, то це обмеження не може перешкоджати акціонерові 
призначити окремого представника за акціями, що обліковуються на кожному 
рахунку і щодо будь-яких загальних зборів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 10 держави-члени ЄС не повинні обмежувати або давати 
можливість товариствам обмежувати здійснення прав акціонерів через представ-
ників для будь-якої мети за винятком випадків, які стосуються потенційних 
конфліктів інтересів між представником та акціонером, в інтересах якого діє 
представник, і при цьому держави-члени ЄС не можуть ставити будь-які вимоги за 
винятком викладених нижче: 

а) держави-члени можуть встановлювати умову для представників щодо 
надання інформації з-приводу деяких конкретних фактів, які можуть становити 
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інтерес для акціонерів при оцінці будь-якого ризику, що представник переслідував 
інтереси, що відрізняються від інтересів акціонера; 

б) держави-члени можуть обмежувати або не допускати здійснення прав 
акціонера через представника без конкретних інструкцій щодо голосування з 
кожного питання, з якого представник має голосувати від імені акціонера; 

в) держави-члени можуть обмежити або не допустити передання довіреності 
іншій особі, але це не повинно перешкоджати представникові, який є юридичною 
особою, у виконанні повноважень, покладених на нього, через будь-якого члена 
адміністративного чи керівного органу чи будь-якого із його службовців. 

Конфлікт інтересів за змістом цієї частини може, зокрема, виникнути у тих 
випадках, коли представник: 

1) є держателем контрольного пакету акцій товариства або представляє собою 
інше утворення, яке контролюється цим акціонером; 

2) є членом адміністративного, керівного чи наглядового органу товариства 
або належить держателю контрольного пакету акцій чи контрольованої організації, 
згаданої у п. (і); 

3) є службовцем чи аудитором товариства, чи належить держателю 
контрольного пакета акцій чи контрольованої організації, згаданої у п. (1); 

4) має сімейні відносини з фізичною особою, згаданою у п.п. (1)–(3). 
Згідно із ч.4 ст. 10 представник повинен брати участь у голосуванні відповідно 

до інструкцій, встановленими акціонером, який його призначив. Держави-члени 
ЄС можуть вимагати від представника зберігати інструкції з голосування певний 
мінімальний період часу, а також підтвердити на запит факт виконання інструкцій 
з голосування. 

У тому випадку, коли представник має довіреності від декількох акціонерів, 
йому має бути надано можливість голосувати в інтересах конкретного акціонера 
іншим чином, ніж в інтересах іншого акціонера. 

У ст. 11 Директиви 2007/36/ЄС встановлено порядок призначення пред-
ставника та повідомлення про його призначення. Згідно із ч.1 державам-членам 
слід дозволити акціонерам призначати представників за допомогою електронних 
засобів. Державам-членам слід дозволити товариствам приймати повідомлення про 
призначення представника за допомогою електронних засобів, і вони також 
повинні гарантувати, кожному товариству надати своїм акціонерам щонайменше 
один ефективний спосіб повідомлення за допомогою електронних засобів. 

Згідно із ч. 2 ст. 11 держави-члени повинні гарантувати, що представники 
можуть бути призначені і що про це призначення товариство було повідомлено 
виключно в письмовій формі. 

Здійснення права участі акціонера через представника відповідно до 
законодавства ЄС відрізняється від його здійснення відповідно до вітчизняних 
правових положень. Так, у Цивільному кодексі України встановлено заборону 
представнику діяти в інтересах кількох осіб, представником яких він одночасно є 
(ч. 3 ст. 238). В той час як у ч. 4 ст. 10 Директиви 2007/36/ЄС передбачено, що 
представник може мати довіреність більш ніж від одного акціонера без обмежень 
щодо кількості акціонерів, інтереси яких представляються таким чином. 
Українське законодавство надає можливість видавати довіреності, які не містять 
завдань акціонера щодо голосуваня. Згідно з вимогами Директиви ЄС представник 
має діяти виключно у межах інструкцій, встановлених акціонером. Відповідно до 
ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства” повноваження представника 
мають бути підтверджені письмовою довіреністю, посвідченою у встановленому 
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законом порядку. Європейське законодавство передбачає можливість повідомлен-
ня про призначення представника акціонера за допомогою електронних засобів.  

У ст. 13 Директиви 2007/36/ЄС встановлено можливість здійснення права 
участі акціонерів не лише через представника за довіреністю, але й через особу, 
яка провадить підприємницьку діяльність в інтересах акціонера. Згідно із цивіль-
ним законодавством України відповідний вид підприємницької діяльності міг би 
бути реалізований у межах договору управління майном (Глава 70 ЦК України). 

Право брати участь в обговоренні питань порядку денного. 
Закон України “Про акціонерні товариства” немає окремих правових 

положень, які б регламентували порядок участі акціонрів в обговоренні питань 
порядку денного. Відповідно до ст. 46 закону у протоколі загальних зборів 
відображаються основні тези виступів. Із цієї правової норми безпосередньо не 
вбачається про тези виступів яких осіб йде мова: акціонерів, чи лише доповідачів. 
Не передбачена також можливість формулювання запитань та висловлення своїх 
доводів щодо доповідей. –  

У ст. 9 Директиви 2007/36/ЄС передбачене право акціонерів ставити запитання 
(право на запитання). Згідно із ч. 1 цієї статті кожен акціонер повинен мати право 
ставити запитання щодо питань порядку денного загальних зборів. Товариство 
повинне надати відповіді на питання, поставлені акціонером (право на відповідь). 
Право ставити запитання і обов’язок давати відповіді на них підпорядковується 
тим заходам, які держави-члени ЄС можуть застосувати, або дати можливість 
товариствам їх застосувати з метою гарантування засвідчення особи акціонера, 
порядку на загальних зборах та їх підготовки, а також гарантії захисту конфіден-
ційності та ділових інтересів товариства. Товариства можуть давати одну загальну 
відповідь на питання, що мають однаковий зміст (ч. 2 ст. 9 Директиви 2007/36/ЄС). 

Держави-члени ЄС можуть передбачити, що завдання із відповідей на питання 
буде вважатися досягнутим, якщо відповідна інформація буде розміщена на сайті 
товариства у форматі питань і відповідей (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Директиви 2007/36/ЄС. 

У порівнянні із законодавством України, Директива ЄС встановлює дві самостійні 
правові можливості акціонера прі здійсненні права на обговорення питань порядку 
денного, а саме: право ставити запитання та право отримати відповіді на них. –  

Право на участь у голосуванні. 
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про акціонерні товариства” голосування 

на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може 
проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Згідно із статутом при-
ватного акціонерного товариства допускається інший спосіб голосування, наприк-
лад, підняттям рук присутніми на зборах. 

У товариствах, що здійснили публічне розміщення акцій, голосування з питань 
порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням 
бюлетенів для голосування. 

При голосуванні щодо обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій 
на вимогу акціонерів використання бюлетенів є необхідним. 

За вимогами ст. 48 вітчизняного закону у товариствах з кількістю акціонерів 
не більше 25 осіб можливе прийняття рішень методом опитування (заочного голо-
сування), який полягає у направленні акціонерами товариству результатів голосу-
вання в письмовій формі. При чому, рішення у таких випадках вважається прийня-
тим, якщо за нього проголосували всі акціонери- власники голосуючих акцій. 

У ст. 12 Директиви 2007/36/ЄС передбачене право акціонерів голосувати 
поштою. Державам-членам ЄС слід дозволяти товариствам надавати своїм акціо-
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нерам можливість голосувати поштою напередодні загальних зборів. Голосування 
поштою може підпадати під дію лише тих вимог та обмежень, які необхідні для 
того, щоб гарантувати ідентифікацію акціонера, і лише у тій мірі, яка відповідає 
досягненню цієї мети. Голосування під час проведення загальних зборів акціонерів 
може відбуватися з використанням електронних засобів. 

Особливості голосування на загальних зборах акціонерного товариства за 
законодавством Європейського Союзу полягають у можливості вираження своєї 
волі акціонером не лише через заповнення бюлетеня або в іншій спосіб на засідан-
ні вищого органу управління, але й через використання поштового або електрон-
ного зв’язку. 

Право на встановлення результатів голосування. 
У законодавстві України передбачено дві форми встановлення результатів 

голосування загальними зборами акціонерів: протокол про підсумки голосування и 
протокол загальних зборів. Відміннсть між ними полягає у змісті та правових 
наслідках. Зокрема, протокол загальних зборів містить більш розширену інформацію, у 
тому числі, про порядок проведення загальних зборів та голосування на них. Протокол 
про підсумки голосування відображає лише його результат. Разом з тим, рішення 
загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу 
про підсумки голосування (ч. 3 ст. 45 Закону “Про акціонерні товариства”). 

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Директиви 2007/36/ЄС (результати голосування) то-
вариству слід встановити для кожного рішення щонайменше кількість акцій, за якими 
голосування відбулося на законних підставах, частку акціонерного капіталу, яка 
припадає на ці голоси, загальну кількість голосів, поданих «за» і «проти» рішення, і 
якщо це застосовується, - кількість таких, що «утрималися». Однак, держави-члени ЄС 
можуть встановити чи надати можливість товариствам передбачити ті випадки, коли 
за відсутності запитів від акціонерів щодо повного звіту про голосування буде 
достатнім надати результати голосування лише у тій мірі, яка потрібна для встано-
влення факту наявності необхідної більшості голосів щодо кожного питання. 

Не пізніше 15 днів від дня проведення загальних зборів результати голосування 
мають бути розміщені на сайті товариства (ч. 2 ст. 14 Директиви 2007/36/ЄС). 

На відміну від українського закону, Директива ЄС передбачає можливість 
спрощеного порядку встановлення результатів голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства, зокрема, без складання відповідних протоколів, а також 
обов’язок їх оприлюднення в мережі Інтернет на сайті товариства. 

Аналіз правових актів Європейського Союзу дає можливість зробити висновок 
про наявність у них особливостей здійснення права участі акціонерів у порівнянні з 
діючим законодавстовм України. Урахування цих особливостей є умовою Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з 
іншої сторони.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEGAL REGULATION 
OF THE RIGHT TO PARTICIPATE UNDER THE LAWS 

OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION 
V. Tsikalo 

Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

Analysis of legal acts of the European Union makes it possible to conclude that they have 
features of fulfilling by the shareholders the right to participate in comparison with current 
legislation of Ukrane. Taking into consideration these features is the condition of the 
Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the 
European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, ratified by 
the Law of Ukraine on 16 September 2014. 

EU legislation establishes several features of the right to full and timely notice of the 
shareholders general meeting: 

1) reduced period of notice (21, 14 or 10 days); 
2) a detailed message content (a list of requirements to be met by a shareholder, in order 

to participate in the general meeting); 
3) a ban on collection any costs of the shareholders associated with notification of the 

general meeting. 
In EU legislation are two features concerning quorum for decision-making by the general 

meeting of shareholders: 
- As a general rule, the presence of a quorum is not required; 
- In case of establishing the quorum is enough shareholders who own shares, which 

together constitute at least half of the authorized capital of the company. 
In contrast to the legislation of Ukraine, in legislation of EU is foreseen the possibility of 

conduсting the right of the personally participation in the general meeting of shareholders 
using electronic means: broadcast proceedings or two-way communication in real time. 

In comparison with the laws of Ukraine, the Directive of EU establishes two distinct legal 
possibilities of the shareholder in case of fulfilling the right to discuss the agenda: the right to 
ask questions and the right to get answers. 

In contradistinction to the Ukrainian legislation, the Directive of EU provides the simplified 
procedure for determining the results of voting at the general meeting of the company, for 
example, without writing appropriate protocols and without duty of their disclosure on the 
Internet and on the companies website.  

Keywords: the right to participate, shareholder, general meeting 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕЖІ МАЙНОВИХ ПРАВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

І. Якубівський 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна 
e-mail: yakubivsky@rambler.ru 

Розглянуто питання, пов’язані із територіальними аспектами дії майнових прав 
інтелектуальної власності. Проаналізовано положення міжнародних договорів у сфері 
інтелектуальної власності з погляду їхнього впливу на територіальний характер дії цих прав. 

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності; територіальні межі; 
національний режим; екстериторіальність.  

На відміну від права власності, майнові права інтелектуальної власності мають 
територіальний характер дії. Означена «територіальність» чинності майнових прав 
інтелектуальної власності стала поштовхом до створення міжнародно-правової 
системи охорони інтелектуальної власності. Першою формою міжнародного 
співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності були двосторонні 
міжнародні договори про взаємну охорону прав на відповідні об’єкти на територіях 
держав-учасниць. Проте вже вкінці ХІХ ст. було підписано два універсальні між-
народні договори, які стали основою для формування сучасної системи 
міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності – Паризьку конвенцію 
про охорону промислової власності 1883 р. і Бернську конвенцію про охорону 
літературних та художніх творів 1886 р. 

Зазначимо, що міжнародно-правовим аспектам охорони інтелектуальної 
власності приділяли увагу ще у дореволюційній цивілістиці. Йдеться, зокрема, про 
роботи С. С. Дністрянського [5], О. О. Пиленка [16], Г. Ф. Шершенєвича [20]. У 
радянський період цій проблематиці було присвячено монографічні праці таких 
вчених: М. М. Богуславський [2;3], Ю. Г. Матвєєв [12], Ю. І. Свядосц [18]. Озна-
чені питання висвітлені і в працях сучасних авторів, серед яких М. О. Баймуратов 
[1, c. 55–68], Ю. М. Капіца [7, c. 15–116], В. М. Коссак [8, c. 184–193], О. Б. Лєа-
новіч [9], А. М. Мінков [14]. 

Проте загалом територіальні аспекти майнових прав інтелектуальної власності 
поки що залишаються недостатньо дослідженими у юридичній науці, що породжує 
потребу дальшого теоретичного опрацювання цієї проблематики.  

У літературі по-різному пояснюють існування територіальних меж дії 
майнових прав інтелектуальної власності. Так, одні вчені обґрунтовують терито-
ріальність дії цих прав із посиланням на історичні чинники [3, c. 12–13], інші 
пояснюють це із посиланням на нематеріальну природу об’єктів [6, c. 37, 54] чи на 
державні інтереси [17, c. 25].  

На наш погляд, існування територіальних меж дії майнових прав інте-
лектуальної власності зумовлено низкою чинників.  

Насамперед зазначимо, що територіальний принцип в праві інтелектуальної 
власності сформувався історично з появою привілеїв як першої форми охорони 
прав на результати духовної та технічної творчості (XV–XVIII ст.). Виданий 
монархом конкретній особі привілей закріплював за нею монопольне право на 
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використання відповідного об’єкта і встановлював заборону вчинення таких дій 
для усіх інших осіб. Ясна річ, що дія такого привілею не могла виходити за межі 
території конкретної держави. Але навіть пізніше, коли у Великобританії, 
Сполучених Штатах Америки, Франції та низці інших держав прийняли авторські і 
патентні закони, принцип територіальності був збережений, оскільки кожна 
держава у своєму внутрішньому законодавстві визначала, які об’єкти і за яких 
умов підлягають правовій охороні, підстави набуття прав на такі об’єкти, зміст цих 
прав, строки їхньої чинності і т. д. Фактично, така ситуація зберігається і донині, 
хоча все помітнішим є вплив міжнародних договорів у сфері охорони інте-
лектуальної власності, які накладають на держави, що беруть в них участь, 
зобов’язання щодо приведення їхнього внутрішнього законодавства у відповідність 
до вміщених у таких міжнародних договорах уніфікованих норм.  

Певною мірою існування територіальних меж майнових прав інтелектуальної 
власності пов’язане зі специфікою їхніх об’єктів. Останні, як відомо, є нема-
теріальними за своєю природою – це ідеї, образи, позначення тощо. Але об’єктом 
права інтелектуальної власності стає далеко не кожен нематеріальний об’єкт, 
навіть якщо він є наслідком інтелектуальної діяльності. Об’єктами права інте-
лектуальної власності є лише ті результати інтелектуальної діяльності і засоби 
індивідуалізації, які визначені як такі в законі і відповідають установленим у законі 
критеріям надання правової охорони. Тому для законодавства у сфері 
інтелектуальної власності характерним є чітке визначення кола об’єктів, яким 
надається правова охорона. Так, відповідно до ст.4 18 Цивільного кодексу України, 
право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності або інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений 
цим Кодексом та іншим законом (розрядка моя – І.Я.). Далі у ст. 420 Кодексу 
закріплюється перелік об’єктів права інтелектуальної власності, який потім 
конкретизується у главах 36–46 та відповідних спеціальних законах у сфері 
інтелектуальної власності. Такий законодавчий підхід відрізняється від того, який 
застосовується у Книзі 3 Цивільного кодексу України щодо права власності. 
Закріплене ст. 316 цього Кодексу визначення права власності містить лише 
загальне посилання на «річ (майно)», як об’єкт цього права без вказівки на те, що 
такий об’єкт має бути визначений в законі. Немає у Книзі 3 Цивільного кодексу 
України і переліку об’єктів права власності на кшталт того, що передбачений 
ст. 420 стосовно об’єктів права інтелектуальної власності. 

Так, держава у своєму внутрішньому законодавстві визначає види об’єктів 
права інтелектуальної власності, умови та порядок надання їм правової охорони 
тощо. Як наслідок, конкретний результат інтелектуальної діяльності чи засіб 
індивідуалізації, який за законодавством однієї держави визнається об’єктом права 
інтелектуальної власності, в іншій державі може взагалі не належати до об’єктів, 
яким надається правова охорона. 

Водночас зауважимо, що нематеріальність об’єктів права інтелектуальної 
власності сама собою не може розглядатися як визначальний фактор, що зумовлює 
існування територіальних меж прав на такі об’єкти. Адже навіть попри нема-
теріальний характер об’єктів права інтелектуальної власності держава, в принципі, 
може у своєму законодавстві передбачити норми, якими визнаватиметься дія на її 
території майнових прав інтелектуальної власності, що виникли на підставі 
законодавства інших держав. І приклади цьому, хоча й поодинокі, але все-таки є. 
Так, у деяких державах (наприклад, у Франції, Бельгії) законодавством був 
закріплений принцип, за яким твори громадян інших держав прирівнюються до 
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національних творів [10, c. 505]. Інша річ, що такий законодавчий підхід не був 
сприйнятий іншими країнами, які пішли шляхом збереження у своєму законо-
давстві принципу територіальності дії майнових прав інтелектуальної власності.  

Що стосується державних інтересів як обставини, яка зумовлює існування 
територіальних меж майнових прав інтелектуальної власності, то це більшою 
мірою стосується тих об’єктів, набуття прав на які пов’язане з процедурою 
державної реєстрації і одержанням відповідного охоронного документа. У таких 
випадках держава справді зацікавлена в тому, щоби для набуття прав на винахід, 
промисловий зразок, торговельну марку тощо іноземні заявники зверталися у її 
патентне відомство із дотриманням передбачених її внутрішнім законодавством 
процедур, сплачуючи відповідні збори і мита за подання заявки, проведення 
експертиз, видачу охоронного документа і т. д. Водночас цим важко пояснити 
територіальний характер дії авторських і суміжних прав, виникнення яких, зазви-
чай, не пов’язане з потребою додержання тих чи інших формальних процедур.  

Стосовно відносин інтелектуальної власності з іноземним елементом постає 
питання про визнання відповідних прав інтелектуальної власності на території 
іноземної держави та визначення права, яке підлягає застосуванню. 

На сьогодні у більшості країн для регулювання відносин інтелектуальної 
власності з іноземним елементом застосовують право країни, в якій вимагається 
захист (lex loci protectionis). Ця колізійна норма закріплена і в ст. 37 Закону 
України «Про міжнародне приватне право», де передбачено, що до правовідносин 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовують право держави, у якій 
вимагається захист цих прав.  

Хоча у питаннях щодо виникнення прав на об’єкти, для яких не вимагається 
реєстрація, в деяких країнах передбачено застосування права країни, де було 
створено об’єкт (lex originis). Наприклад, за однією зі справ, що розглядалась у 
США, суд під час вирішення питання щодо суб’єкта, в якого виникло авторське 
право, застосував право країни, в якій твір було створено і вперше опубліковано, а 
у питаннях стосовно існування та обсягу прав – право місця заподіяння збитків. 
Такий самий підхід закріплено у підготовлених Американським інститутом права 
Принципах міжнародного приватного права, які стосуються інтелектуальної 
власності [13, c. 211–217]. 

Для об’єктів авторського права та деяких інших об’єктів, права на які 
набуваються без спеціальних реєстраційних процедур, правова охорона на 
території іноземних держав переважно, забезпечується через участь держави у 
відповідних міжнародних договорах.  

Так, у сфері авторського права таким міжнародним договором є насамперед 
Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів (Паризький акт 
1971 р.). Один із головних принципів, покладених в основу Бернської конвенції – 
принцип асиміляції (або національного режиму) [12, c. 7–8]. Відповідно до п. (1) 
ст. 5 Конвенції авторам надається охорона їхніх творів, і вони користуються в 
країнах Союзу, крім країни походження твору, правами, які надаються нині або 
будуть надані в подальшому відповідними законами цих країн, а також правами, 
особливо надаваними цією Конвенцією. На принципі національного режиму також 
засновано інший важливий міжнародний договір у сфері авторського права – 
Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право 1952 р. Що стосується 
інституту суміжних прав, то принцип національного режиму закріплений у 
Міжнародній конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 
організацій мовлення, підписаній в Римі 26 жовтня 1961 р. 
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Водночас закріплений вказаними міжнародними договорами принцип 
національного режиму не дає змоги вести мову про екстериторіальність дії 
майнових авторських та суміжних прав. Адже зазначені конвенції, попри наявність 
в них окремих матеріально-правових норм, що покликані забезпечувати на 
території країн-учасниць певний «мінімальний» рівень охорони, насамперед зоріє-
нтовані на застосування на території кожної з них до об’єктів, що походять з інших 
країн-учасниць, її внутрішнього законодавства. За таких умов актуальним стає 
питання гармонізації та уніфікації законодавства різних країн у сфері авторського 
права і суміжних прав. Для цього було прийнято низку міжнародних договорів, що 
містять певні уніфіковані норми і передбачають зобов’язання держав, що 
приймають в них участь, закріпити ці положення у їхньому законодавстві. Йдеться 
насамперед про укладену 15 квітня 1994 р. в межах СОТ Угоду про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), а також прийняті Дипломатично. 
конференцією 20 грудня 1996 р. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ 
про виконання і фонограми. Також велике значення для гармонізації законодавства 
з авторського права і суміжних прав у європейському просторі відіграють 
директиви, прийняті в рамках Європейського Союзу. Як зазначається з цього при-
воду у літературі, процес гармонізації привів до багатьох єдиних правил для 
території всього ЄС, що, за оцінками європейських фахівців, забезпечило правову 
визначеність, прозорість та передбачуваність норм у сфері авторського права і 
суміжних прав [8, с. 527]. 

На відміну від авторського права, виникнення якого зазвичай пов’язане з 
самим фактом створення твору, права на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, торговельну марку та низку інших об’єктів промислової власності 
виникають на підставі їхньої реєстрації та видачі охоронного документа (патенту, 
свідоцтва). Тому в цих випадках територіальний характер дії відповідних прав 
виявляється ще виразніше, ніж в авторському праві.  

Головним напрямом міжнародного співробітництва у сфері охорони прав на 
винаходи, промислові зразки та інші об’єкти, виникнення прав на які пов’язане із 
відповідною реєстраційною процедурою та видачею охоронного документа, з 
самого початку стало забезпечення належних умов набуття та захисту прав на 
вказані об’єкти в іноземних державах. Так, одним із засадничих положень Паризь-
кої конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. є принцип 
національного режиму. Відповідно до ст. 2 (1) Конвенції щодо охорони промис-
лової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах 
Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом 
відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, 
спеціально передбачених цією конвенцією. Тож їхні права охоронятимуться так 
само, як і права громадян цієї країни, і вони користуватимуться тими самими 
законними засобами захисту від будь-якого посягання на їхні права, якщо 
дотримуються умов та формальностей, приписуваних власним громадянам.  

Так, на відміну від Бернської конвенції про охорону літературних та художніх 
творів, у якій теж закріплено принцип національного режиму, Паризька конвенція 
про охорону промислової власності не передбачає автоматичного поширення 
охорони прав промислової власності на територію інших держав-учасниць Союзу. 
По суті, йдеться лише про надання іноземним заявникам – громадянам інших 
держав-учасниць – рівних з громадянами цієї держави можливостей щодо 
патентування винаходу чи реєстрації товарного знака. Стосовно умов та порядку 
набуття таких прав застосовується законодавство держави, в якій запитується 
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охорона. Звісно, що одержавши патент чи свідоцтво у цій державі, іноземець 
отримує той самий обсяг прав і такі самі можливості щодо їхнього захисту, що і 
громадяни цієї держави.  

Тому, загалом, слушно стверджує М. М. Богуславський, що положення 
Паризької конвенції про національний режим не вносить нічого особливо нового у 
міжнародну охорону прав на винаходи, а лише закріплює у конвенційному порядку 
застосування правила внутрішнього законодавства переважної більшості держав, 
що надає іноземцям право на патентування винаходів нарівні з вітчизняними 
громадянами [2, c. 89]. 

Щодо комерційних (фірмових) найменувань, у ст. 8 Паризької конвенції про 
охорону промислової власності передбачено, що фірмове найменування 
охороняється в усіх країнах Союзу без обов’язкового подання заявки чи реєстрації 
і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Окремі науковці із 
посиланням на згадане положення ст. 8 Паризької конвенції про охорону 
промислової власності роблять висновок про екстериторіальність сфери правової 
охорони комерційних (фірмових) найменувань [4, c. 27–28; 19, c. 581]. Проте треба 
мати на увазі, що Паризька конвенція про охорону промислової власності, 
закріплюючи у ст. 8 правило про охорону фірмових найменувань у всіх країнах 
Союзу без їхньої обов’язкової реєстрації, по-суті, не містить інших спеціальних 
матеріально-правових норм щодо охорони прав на цей об’єкт (виняток становлять 
хіба положення ст. 9 та 10 ter, що стосуються захисту прав). Тому у кожній країні-
учасниці Паризького Союзу до відносин щодо комерційних (фірмових) най-
менувань застосовуватиметься її внутрішнє законодавство. 

Зазначимо, що станом на сьогодні діє також низка інших міжнародних 
договорів у сфері промислової власності, в яких бере участь Україна. До таких 
належать, по перше, міжнародні договори, покликані забезпечити спрощення та 
оптимізацію процедури набуття прав на об’єкти промислової власності в іноземних 
державах (Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19 червня 1970 р., 
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з 
метою патентної процедури від 28 квітня 1977 р.). По-друге, це міжнародні 
договори, які спрямовані, головно, на уніфікацію основних положень законо-
давства країн-учасниць в частині регулювання самої процедури набуття прав 
(Договір про закони щодо товарних знаків (TLT) від 27 жовтня 1994 р., Договір про 
патентне право (PLT) від 1 червня 2000 р., Сінгапурський договір про право 
товарних знаків від 27 березня 2006 р.). По-третє, існують міжнародні угоди, якими 
запроваджено відповідні міжнародні класифікації (Ніццька угода про Міжнародну 
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., 
Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків 
від 8 жовтня 1968 р., Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію 
від 24 березня 1971 р., Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації 
зображувальних елементів знаків від 8 червня 1973 р.). Проте зазначені міжнародні 
договори, попри те, що деякі з них містять окремі матеріально-правові норми, 
більшою мірою стосуються процедурних питань набуття прав на відповідні 
об’єкти у державах, що приймають в них участь, і не передбачають автоматичної 
охорони прав промислової власності на території іноземних держав.  

Міжнародних договорів, які запроваджують механізм надання правової 
охорони об’єктам промислової власності на території різних держав, порівняно 
небагато. До таких належать Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 
від 14 квітня 1891 р., Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 
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знаків від 28 червня 1989 р., Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промис-
лових зразків від 6 листопада 1925 р. 

Закріплена Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Про-
токолом до неї система міжнародної реєстрації торговельних марок передбачає, що 
громадянин будь-якої держави-учасниці Мадридської угоди (чи особа, яка має 
постійне місце проживання або має дійсне і серйозне підприємство на території 
держави-учасниці) вправі забезпечити собі в інших державах-учасницях правову 
охорону торговельної марки, зареєстрованої у країні походження, подавши міжна-
родну заявку через відомство країни походження до Міжнародного бюро Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності. З моменту проведення міжнародної реєстрації 
торговельної марки Міжнародним бюро у кожній заінтересованій договірній країні цій 
торговельній марці надається така сама правова охорона, як ніби вона пройшла 
національну реєстрацію у кожній з цих країн. Водночас фактично всі країни-учасниці 
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, включно з Україною, 
скористалися правом, наданим ст. 3 bis, за яким кожна Договірна сторона може в будь-
який час письмово повідомити Генерального директора Організації про те, що 
охорона, яка виникає внаслідок міжнародної реєстрації, буде поширюватися на цю 
країну лише за спеціальною заявою власника знака. Тому для того, щоби міжнародна 
реєстрація надавала правову охорону торговельній марці на території України, заявник 
повинен спеціально вказати серед країн, у яких він хотів би одержати правову 
охорону, Україну (заява про «територіальне поширення»).  

Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків 
(Женевським актом від 2 липня 1999 р.) у ст. 3 передбачено, що будь-яка особа, що 
є громадянином держави, яка є Договірною стороною, або держави-члена між-
урядової організації, яка є Договірною стороною, або має постійне чи звичайне 
місце проживання на території Договірної сторони, або має на цій території дійсне 
і не фіктивне промислове або торгове підприємство, має право на подання 
міжнародної заявки. Відповідно ж до п. (а) ст. 14 (2) цієї Конвенції, у кожній 
зазначеній Договірній стороні, Відомство якої не подало відмови відповідно до 
ст. 12, міжнародна реєстрація має таку ж дію, що і надання охорони на промис-
ловий зразок згідно із законодавством цієї Договірної сторони, починаючи 
щонайпізніше з дати закінчення строку, передбаченого для подання ним відмови, 
або якщо Договірна сторона зробила відповідну заяву згідно з Інструкцією, 
починаючи щонайпізніше з дати, зазначеної в цій заяві. 

Так, система, закріплена Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської 
угоди, так само як і система, передбачена Гаазькою угодою, закріплюють 
процедуру міжнародної реєстрації, яка за відповідних умов поширюватиме свою 
дію на територію країн-учасниць, забезпечуючи охорону прав на товарний знак чи 
промисловий зразок на їхній території. Але в обох випадках правовий режим 
об’єкта визначатиметься окремо на території кожної такої країни на основі її 
внутрішнього законодавства, тобто за принципом lex loci protectionis. Тому фахівці 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності зазначають, що відповідно до 
Мадридської угоди не можна говорити про справжній «товарний знак» з 
однаковим статусом в усіх країнах, в яких він має дію; міжнародна реєстрація 
становить в певному розумінні сплетіння національних знаків і залишається в 
принципі залежною від законодавства кожної країни, в якій вона має дію [19, 
c. 378]. Схожу позицію займає білоруська дослідниця О. Б. Лєановіч [9, c. 32]. 

Отож, законодавство більшості держав стосовно відносин інтелектуальної 
власності з іноземним елементом закріплює колізійну прив’язку lex loci 
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protectionis. Це означає, що навіть якщо через участь конкретної держави у 
міжнародному договорі на її території визнаються і охороняються права інте-
лектуальної власності, що виникли в іноземній державі за законодавством 
останньої, до таких відносин застосовуватиметься право першої держави, тобто 
держави, в якій вимагається охорона. При цьому треба мати на увазі, що 
нормативне закріплення прав інтелектуальної власності у різних правових 
системах часто відрізняється (за юридичною природою та змістом таких прав, 
терміном їхньої чинності, встановленими законом випадками вільного використан-
ня, способами захисту тощо). Крім того, у згаданих вище міжнародних конвенціях 
містяться положення про незалежність правової охорони об’єкта у різних 
державах-учасницях. Так, у Паризькій конвенції про охорону промислової влас-
ності закріплено правила про незалежність патентів, одержаних на один і той 
самий винахід у різних державах (ст. 4 bis), незалежність охорони одного і того 
самого знака в різних країнах (ст. 6). У ст. 6 (2) Бернської конвенції про охорону 
літературних і художніх творів передбачено незалежність охорони прав в країнах 
Союзу від існування охорони у країні походження твору. Звідси випливає, що 
чинні станом на сьогодні універсальні міжнародні договори, адміністративні 
функції за якими здійснює ВОІВ, створюють належні умови для охорони прав на 
об’єкти інтелектуальної власності на території різних держав, але все ж це не дає 
змоги вести мову про екстериторіальність дії таких прав.  

Загалом те саме стосується і регіональних патентних конвенцій, наприклад, 
Європейської патентної конвенції, підписаної у Мюнхені в 1973 р. Ця Конвенція 
передбачає видачу європейського патенту на підставі подання єдиної заявки в одне 
патентне відомство. Проте європейський патент закріплює за його володільцем 
такі самі права, які надаються на території відповідної держави національним 
патентом. В цілому, що стосується регіональних патентних конвенцій, то станом 
на сьогодні Україна не бере участі в жодній із них. Хоча згадана вище Європейська 
патентна конвенція допускає можливість подання заявки будь-якою особою, 
незалежно від членства країни її громадянства чи місця проживання (перебування). 

Водночас на регіональному рівні зараз формується інший підхід, який, по суті, 
передбачає відмову від принципу територіальності і полягає у запровадженні 
процедури єдиної реєстрації, що створюватиме однаковий правовий режим об’єкта 
на території країн-учасниць відповідної міжнародної угоди. Так, станом на 
сьогодні в межах ЄС прийнято низку регламентів, що передбачають, наприклад, 
єдину реєстрацію на території держав-членів торговельних марок (Регламент № 
40/94/ЄС від 20 грудня 1993 р.), сортів рослин (Регламент № 2100/94/ЄС від 27 
липня 1994 р.), промислових зразків (Регламент № 6/2002/ЄС від 12 грудня 
2001 р.). У грудні 2012 р. Європейським Парламентом схвалено законопроект про 
Єдиний Європейський Патент (Постанова 1260/2012). Цим документом передба-
чається видача «унітарного патенту», тобто європейського патенту, виданого 
Європейським патентним відомством, якому за вимогою патентовласника 
надається єдина дія на території 25 країн-членів Конвенції [11, c. 53–57]. 

Підсумовуючи наведене вище, можна сформулювати такі положення щодо 
територіальних меж майнових прав інтелектуальної власності: 

1) майнові права інтелектуальної власності, що виникли на території 
конкретної держави за її законодавством, є чинними лише в межах території цієї 
держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором або внутрішнім 
законодавством цієї держави. Такий принцип станом на сьогодні лежить в основі 
законодавства у сфері інтелектуальної власності абсолютної більшості країн світу і 
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його існування зумовлено низкою чинників (історичний чинник, нематеріальність 
об’єктів інтелектуальної власності, частково – державні інтереси); 

2) універсальні міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, 
адміністративні функції за якими виконує ВОІВ, не забезпечують екстериторіаль-
ності майнових прав інтелектуальної власності, оскільки зазвичай ґрунтуються на 
принципі національного режиму і передбачають застосування до об’єктів, що по-
ходять з інших країн-учасниць, законодавства тієї країни, де вимагається охорона;  

3) станом на сьогодні на регіональному рівні намітилась тенденція до 
відмови від принципу територіальності дії майнових прав інтелектуальної влас-
ності шляхом забезпечення однакового на території країн-учасниць режиму 
правової охорони відповідного об’єкта на підставі проведення єдиної реєстрації. 
Зокрема, в межах ЄС забезпечується уніфікована правова охорона торговельних 
марок (Community trade mark), промислових зразків (Community design), сортів 
рослин (Community plant variety), географічних зазначень та зазначень поход-
ження (geographical indications and designations of origin), триває процес за-
провадження єдиного (унітарного) патенту (Unitary Patent). У цьому аспекті 
вступ України до ЄС відкриває нові переспективи та можливості застосування 
чинних в межах Співтовариства процедур правової охорони об’єктів інтелекту-
альної власності, зокрема, в аспекті розширення територіальних меж дії 
майнових прав на такі об’єкти. 
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TERRITORIAL LIMITS 
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

I.Yakubivsky 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000, Lviv, Ukraine 

The article describes the territorial aspects of intellectual property rights. Comparing 
property right and intellectual property right, the last one has a territorial character. Such kind 
of activity of intellectual property rights became a reason for creation of international law 
system protection of intellectual property. The first form of international cooperation in 
intellectual property sphere were bi-side international treaties about mutual protection of rights 
for conforming objects on the territory of countries-participants. At the end of 19th century 
were signed two multiply international treaties, which became a base for creation of modern 
international law system of intellectual property protection – Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property (1883) and Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works (1886). 

Intellectual property rights, which appeared on the territory of the definite country in 
accordance with it legislature, are limited by territory of this country, if something different isn’t 
subscribe in international treaty or national laws. Today this principle is a base of legislature about 
intellectual property of majority countries of the world and it is determined by several factors 
(historical factor, non-material nature of intellectual property objects, partly – state interests). 

Multiply international treaties in intellectual property sphere, which are administered by 
WIPO, don’t provide extraterritoriality of intellectual property rights, because they based on 
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principle of national regime and fix using to objects by foreign origin the legislation, exactly that 
country, where protection is needed.  

Now on the regional level exists tendency to refuse of principle of intellectual property 
rights territoriality and providing unitary legal protection regime of the object based on one 
registration on the territory of all countries-participants. Uniform legal protection of some 
objects is provides on the territory of EU countries (Community trade mark, design, plant 
variety, geographical indications and designations of origin). Therefore Ukrainians 
membership in EU opens new perspectives to use procedures of legal protection of intellectual 
property for the extending of intellectual property rights territorial limits. 

Keywords: intellectual property rights; territorial limits; national regime; extraterritoriality. 
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ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

УДК 349.2 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АТЕСТАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ 

К. Гриб 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна  
e-mail: katythefox@yahoo.com  

Досліджено поняття «атестація працівників освіти». Актуальність теми полягає у 
з’ясуванні єдиного визначення поняття атестації працівників освіти, та вивченні особ-
ливостей атестації працівників, як необхідної складової підвищення їхньої педагогічної 
кваліфікації. В ході дослідження проаналізовано визначення поняття «атестації» сфор-
мульовані провідними вченими у галузі трудового права. 

Розглянуто критерії, за якими має оцінюватись фаховий рівень працівника, 
враховуючи його трудову функцію. 

Сформульовано загальні критерії оцінювання в ході проведення атестації, зокрема: 
– кваліфікація працівника; 
– виконання працівником покладених на нього обов’язків; 
– ефективність виконаної працівником роботи. 
Виділено спеціальні критерії проведення атестації певних категорій працівників 

(педагогічних працівників). Доведено, що під час атестації педагогічних працівників 
перевіряють та оцінюють не лише рівень кваліфікації працівника, його компетентність та 
ділові якості, а й морально-психологічні якості. Виділено, також особливості атестації 
педагогічних працівників, на керівних посадах. 

Сформульовано визначення поняття атестації педагогічних працівників. 
Ключові слова: атестація працівників, кваліфікація, ефективність праці 

Останніми роками в науковій літературі з’явилось чимало праць, автори яких 
з’ясовували питання побудови в Україні ефективної та конкурентоспроможної еконо-
міки. При цьому одним із найважливіших чинників називали підбір роботодавцем 
кваліфікованих кадрів. Адже відомо, що саме працівники становлять основу будь-
якого підприємства, установи чи організації, ефективність діяльності яких безпо-
середньо залежить від рівня знань, умінь та навичок трудового колективу. 

Разом з тим в Україні, незважаючи на важливість цього питання, відсутня 
державна система щодо з’ясування рівня кваліфікації працівників. Тому обов’язок 
щодо його встановлення покладається на роботодавця, який наділений правом 
проводити атестацію працівників, зокрема, і в галузі освіти. 

Проблеми атестації працівників освіти в останні роки досліджували доволі 
часто. Однак у науковій літературі побутують відмінні щодо цього поняття 
дефініції. Так, Л. Ф. Купіна вважає, що атестація педагогічних та науково-
педагогічних працівників як форма визначення відповідності працівника займаній 
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посаді – це сукупність заходів, спрямованих на встановлення, перевірку та 
підтвердження рівня кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних праців-
ників з метою покращення найбільш раціонального використання працівників та 
підвищення ефективності їхньої праці [4, c. 14]. 

В. П. Кохан розглядає атестацію як оцінну процедуру, за допомогою якої 
визначається рівень кваліфікації працівників, їхня відповідність займаній посаді або 
виконуваній роботі в процесі виконання ними своєї трудової функції [3, c. 186–199]. 

Натомість В. П. Пастухов під атестацією розуміє визначення ділової 
кваліфікації працівника, характеристику його особистих якостей, оцінку 
результатів його службової діяльності.  

Окрім наведених, у науковій літературі побутують й інші визначення атестації 
працівників. Зокрема, атестація – це організаційно-правова форма періодичної пе-
ревірки школами ділових якостей відповідних категорій працівників з метою 
постійного їхнього підвищення, покращення підбору і розстановки кадрів [9, c. 348]. 

Такі відмінні визначення поняття атестації працівників освіти не сприяють 
його одностайному розумінню та можуть негативно вплинути на правозастосовну 
діяльність. Тому об’єктивно існує необхідність у подальших наукових пошуках з 
метою з’ясування єдиного визначення поняття атестації працівників освіти. 
Зазначимо, що з’ясування цієї дефініції пов’язане із загальним поняттям атестації 
працівників, оскільки співвідносяться вони як ціле та його частина. А відтак, 
потрібно насамперед дати загальне визначення поняття атестації працівників.  

З’ясовуючи це питання, науковці виділяли як спільні, так і відмінні риси. 
Передусім вчені зазначали, що атестація є перевіркою рівня кваліфікації працівника. 

Юридична енциклопедія передбачає подібне визначення поняття атестації: це 
перевірка та оцінка ділової кваліфікації працівників на предмет їхньої 
відповідності займаній посаді або виконуваній роботі [13, c. 160–161]. 

Власне рівень кваліфікації (тобто наявність необхідних професійних знань, 
умінь, практичного досвіду та ін.) прийнято оцінювати під час атестації робітників. 
У службовців оцінюють не лише рівень підготовленості та майстерності за 
наслідками його роботи, а й визначають відповідність займаній посаді (тобто 
визначають вміння службовця виконувати обов’язки, передбачені посадовою ін-
струкцією). Звернувшись до Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників, можна стверджувати, що займана посада чи виконувана працівником 
робота вимагає від нього відповідного рівня підготовленості, майстерності та міри 
готовності до праці за визначеною спеціальністю чи посадою. 

Отже, під час атестації здійснюється перевірка та оцінка рівня кваліфікації 
працівника для визначення відповідності його займаній посаді чи виконуваній ним 
роботі. 

Щоправда, деякі вчені [5, c. 100; 10, c. 42] розглядали атестацію з позиції 
визначення ділової та політичної кваліфікації працівника. Однак із цим не можна 
погодитись. Принагідно зауважимо, що це напрацювання вчених ще радянської доби 
трудового права України, а тому логічно було враховувати ідеологічні засади 
розвитку суспільства. На сучасному ж етапі такий підхід до атестації працівників є 
неприпустимим, адже у ст. 15 Конституції України зазначено, що суспільне життя в 
Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багато-
манітності та жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. 
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і 
законами України. Статтею 36 Конституції України передбачено, що ніхто не може 
бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах 
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за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. 
Окрім цього, КЗпП України (ст. 2–1) передбачено рівність трудових прав усіх 
громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 
національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Звідси випливає не 
лише рівність трудових прав громадян, а й заборона дискримінації за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. 

Як відомо, працівники реалізують право на працю шляхом укладення 
трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з 
фізичною особою. Під час укладення трудового договору (відповідно до п. 2 ст. 24 
КЗпП України) громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що 
засвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – 
також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші 
документи. Своєю чергою, ст. 25 КЗпП України передбачено заборону при укла-
денні трудового договору вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості 
про їхню партійну і національну належність, походження, прописку та документи, 
подання яких не передбачено законодавством. Окрім цього, відповідно до п. 9 
ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р., 
не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника 
за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою. Тому не 
важко зробити висновок, що при укладенні трудового договору та виконанні 
працівником його трудових обов’язків до уваги треба брати не політичні погляди, 
релігійні переконання та ін., а ті критерії, які безпосередньо стосуються трудової 
функції працівника (освіта, спеціальність, кваліфікація). Оскільки кожному гаран-
тується свобода політичних поглядів та переконань, постає питання, чи можна 
такий критерій, як визначення політичної кваліфікації, використати під час атеста-
ції працівника. Такий підхід видається неправильним, адже метою атестації мала б 
бути об’єктивна оцінка якості виконання працівником його трудових обов’язків, до 
яких, як видається, політичні та інші переконання не мають жодного стосунку. 

Свого часу Ф. П. Негру подав лаконічне визначення атестації як порядку 
«проведення перевірки кваліфікації працівника шляхом періодичної оцінки його 
знань, досвіду, навичок, здібностей, а саме його відповідності займаній посаді чи 
виконуваній роботі» [7, c. 10]. Однак такий підхід науковця до визначення цього 
поняття є досить суперечливим. З одного боку, можна оцінити рівень знань 
працівника (здобутих, наприклад під час навчання) за допомогою тестування, 
бесіди чи навіть іспиту. Щодо навичок, то це уміння, набуті досвідом, звичками, 
вправами [1, c. 421]; досвід – сукупність практично засвоєних знань, умінь і 
навичок [1, c. 187], здібності – природні нахили до чого-небудь; обдарування; 
талант [1, c. 287]. Виникає питання, як та за якими критеріями їх можна оцінити під 
час проведення атестації.  

З іншого боку, наявність глибоких знань, великого професійного досвіду, 
навичок чи здібностей у працівника ще не є запорукою відповідності його 
професійного рівня займаній посаді чи виконуваній роботі. Адже далеко не всі 
знання, навички, здібності чи досвід працівник застосовує під час виконання 
покладених на нього трудових функцій.  

Власне для того, щоб окреслити коло критеріїв, за якими мали б оцінювати 
фаховий рівень працівника, потрібно враховувати трудову функцію працівника.  

Трудова функція – це обумовлена трудовим договором робота, яку зобо-
в’язується виконувати працівник [2, c. 104]. Трудова функція працівника харак-
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теризується поєднанням суб’єктивних чинників: професією, спеціальністю, 
кваліфікацією та чинників об’єктивного плану: відповідною посадою чи викону-
ваною роботою [11, c. 171]. Зазначимо, що трудова функція працівника – це 
застосування на практиці набутих людиною спеціальних знань і практичних 
навичок під час виконання роботи, передбаченої конкретною професією чи 
відповідною посадою. А відтак, одним із критеріїв оцінки під час атестації треба 
вважати здатність працівників на належному рівні виконувати покладені на них 
обов’язки, адже саме це впливає на ефективність праці. 

Ефективність праці залежить від компетентності працівника. А компетентність 
працівника (професіоналізм), своєю чергою, розглядають як рівень його загальної та 
професійної підготовки, а також широту професійного світогляду, що дає йому 
змогу адекватно реагувати на вимоги конкретного робочого місця чи виконуваної 
роботи, які постійно змінюються. Компетентність людини залежить від її ставлення 
до своєї роботи, досвіду, старання та вміння поповнювати знання [11, c. 540]. 

Оцінка ж праці службовця полягає у визначенні того, якою мірою кожний 
працівник досягає очікуваних результатів у праці й відповідає тим вимогам, які 
випливають з його виробничих завдань. А це, власне, і є оцінка ефективності 
виконання працівником своєї роботи. Тобто метою атестації є оцінка не 
потенційних можливостей працівника (тобто навичок, знань чи здібностей), а 
реалізації цих можливостей під час виконання доручених обов’язків, спрямованих 
на досягнення певного результату. 

Враховуючи це, можна сформулювати загальні критерії оцінювання під час 
проведення атестації працівників: 

– кваліфікація працівника; 
– виконання працівником покладених на нього бов’язків; 
– ефективність виконаної працівником роботи. 
На такі критерії атестації звертає увагу Л. І. Лазор. Учений зазначає, що 

атестація – це «передбачена законодавством обов’язкова періодична перевірка і 
оцінка ділової кваліфікації, особистих і моральних якостей під час встановлення 
відповідності займаній посаді чи виконуваній роботі певної категорії працівників» 
[6, c. 33]. Однак таке визначення поняття «атестації» не можна розглядати як 
універсальне (тобто таке, що стосувалося б усіх категорій працівників), адже не 
кожна професія вимагає високого рівня ділових чи моральних якостей працівника. 
Одним із найважливіших чинників професійної придатності працівника є профе-
сійні якості. Вони є соціально зумовленими й соціально значущими якостями, яких 
вимагає від фахівця та чи та професія. Оцінювання ж особистісних якостей, хоча і є 
другорядним, обов’язково має відбуватися під час атестації певних категорій 
працівників. Адже в деяких професіях навіть сама професійна спроможність спеці-
аліста багато в чому залежить від його моральних якостей. Це передусім сто-
сується праці педагогічних працівників. 

Мораль (від лат.) – система норм і принципів поведінки людей у ставленні 
одне до одного і до суспільства [8, c. 488]. Моральність – відповідність людських 
дій з істиною і благом кожного; комплекс визнаних норм, оцінок і взірців 
поведінки [12, c. 888]. Тобто до моральних якостей можна віднести такі якості, які 
не суперечать загальноприйнятим правилам поведінки та свідчать про високий 
рівень культури особистості. Виділимо такі моральні якості, як: сумлінність, доб-
ропорядність, чуйність, коректність, тактовність, точність, делікатність, справедли-
вість, порядність, скромність, високий рівень культури та ін. Оскільки на педаго-
гічних працівників покладаються не лише освітні, а й виховні функції, важливими 
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є наявність у них високих моральних якостей. З огляду на це у законодавстві 
передбачено низку вимог, яким має відповідати педагогічний працівник. Так, у ч. 1 
ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. зазначено, що педагогічною 
діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають 
відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу 
виконувати службові обов’язки. Про оцінку моральних якостей працівника йдеться 
і у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників. У п. 3.4. Типо-
вого положення йдеться, що характеристика педагогічного працівника має містити, 
окрім оцінки виконання ним посадових обов’язків, також і відомості про його 
морально-психологічні якості.  

Таке законодавче положення дає підстави зробити висновки, що під час 
атестації педагогічних працівників здійснюється перевірка та оцінка не лише рівня 
кваліфікації працівника, його компетентності та ділових якостей, а й оцінка 
морально-психологічних якостей педагога. Окрім того, п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП Укра-
їни передбачено навіть підставу розірвання трудового договору з працівником, 
який виконує виховні функції, у разі вчинення ним аморального проступку, не 
сумісного з продовженням цієї роботи. Власне, названі норми свідчать про те, що 
наявність високих моральних якостей, як і професійних, є одними з визначальних у 
професії педагога. А відтак, під час атестації педагогічних працівників, окрім таких 
критеріїв оцінювання, як: 

– кваліфікація працівника; 
– рівень виконання працівником покладених на нього обов’язків; 
– ефективність та результативність виконаної працівником роботи, ще одним 

обов’язковим критерієм має стати оцінка моральних якостей працівника. 
З’ясування поняття атестації педагогічних працівників буде неповним, якщо 

оминути увагою «ділові якості працівника». 
Ділові якості – це здатність знаходити у межах власної компетенції, наданих 

повноважень та засобів найкращий підхід до ситуацій та найкоротший шлях до 
досягнення мети, оперативно приймати самостійні обґрунтовані рішення, послі-
довно забезпечуючи їхнє виконання. Ділові якості, на нашу думку, є важливою 
складовою в оцінці роботи осіб, що обіймають керівні посади, службовців. Адже 
конкретні ділові властивості виявляються в умінні провести кваліфікований аналіз 
ситуації і розібратися в складних обставинах, розробити альтернативні варіанти 
рішення з подальшим вибором найбільш результативного, своєчасно визначати 
склад дій, необхідних для вирішення проблем, чітко ставити завдання підлеглим і 
здійснювати ефективний контроль за їхнім виконанням, залишатися самокритич-
ним в оцінюванні підсумків діяльності. 

Однак для представників робочих професій ділові якості не є визначальними 
під час виконання ними своїх трудових обов’язків, а тому їх не треба враховувати 
під час оцінки фахового рівня. 

Щодо педагогічних працівників, то варто зазначити, що, відповідно до Постанови 
про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, є 
посади, де працівники, окрім основної функції – навчально-виховної, виконують ще й 
адміністративну функцію – функцію управління (директор, завідувач, ректор та ін.).  

Проаналізувавши та узагальнивши норми, передбачені нормативно-правовими 
актами, що стосуються сфери освіти (Типовий статут середнього загальноосвіт-
нього навчально-виховного закладу: Затверджено наказом Міністерства освіти 
України від 05.08.1993 р. та Положення про державний вищий навчальний заклад: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р.), можна 
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стверджувати, що посадові особи у цій сфері здійснюють такі організаційно-
розпорядчі або адміністративно-господарські функції, як: 

– реалізація державної освітньої політики; 
– безпосереднє керівництво навчальною, виховною і науковою роботою; 
– організація навчального процесу; 
– забезпечення умов гарантування якості та ефективності роботи трудового 

колективу; 
– контроль за здійсненням господарської діяльності та ін. 
Зважаючи на покладені на них функції управління, під час атестації таких 

педагогічних та науково-педагогічних працівників варто враховувати, окрім 
основних чотирьох критеріїв оцінювання, ще й ділові якості.  

Отже, можна виділити чотири основні критерії оцінювання педагогічних 
працівників: 

– кваліфікація працівника; 
– рівень виконання працівником покладених на нього обов’язків; 
– ефективність праці; 
– моральні якості працівника; 
– та додатковий критерій оцінки педагогічних працівників, що обіймають 

керівні посади: 
– ділові якості працівника.  
На основі цього можна сформулювати таке визначення поняття атестації: 
Атестація педагогічних працівників – це оцінка кваліфікації (фахового рівня) 

працівника, його моральних (а в окремих випадках і ділових) якостей, можливості 
виконання ним своїх посадових обов’язків та результату його професійної 
діяльності з метою встановлення відповідності працівника займаній ним посаді чи 
виконуваній роботі. 
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CERTIFICATION OF EDUCATORS 
AND ITS FEATURES UNDER THE LAWS OF UKRAINE 
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Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article is devoted to the research on the concept of «certification of educators» The 
research topic relevance is to clarify the single definition of certification and to study 
certification features of pedagogical staff as a necessary component to improve their teaching 
skills. The definition of the term «certification» has been analysed referring to the formulation 
by leading scientists in the field of labour law: L.F. Kupina, V.P.Kokhan, V.P. Pastukhov, FP 
Negro, L.I.Lazor. 

The criteria, which should be used to evaluate the employee’s professional level, 
according to his work functions have been studied. 

The general criteria of evaluation during the certification have been formulated: 
– training of employees; 
– employee’s duties performance; 
– the effectiveness of the work performed by the employee. 
Special criteria for certification of certain categories of employees (teaching staff) have 

been pointed out. It has also been proved that during the certification of teaching staff 
verification and evaluation of the employee skill level, his competence and business skills is 
carried out, as well as moral and psychological qualities. The features of head staff 
certification have been pointed out. 

Considering all the above, a definition of certification of educators has been formulated: 
Certification of educators is a professional level evaluation of the employees, their moral 

(and in some cases business) qualities, capacity to perform duties and the result of their 
professional activity to determine the employees’ compliance with the position occupied or the 
work fulfilled. 

Keywords: certification, qualification, work effectiveness 
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УДК 349.235  

ПІДСУМОВАНИЙ ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ 
З. Крaвцiв 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Робочий час як важливий інститут трудового права є сукупністю правових норм, 
які визначають тривалість, склад, режим та порядок обліку робочого часу. Обов’язок 
дотримуватись робочого часу полягає саме в обов’язку дотримуватись режиму робо-
чого часу. Це один з найважливіших обов’язків сторін. Він означає дотримання робо-
чого часу (зокрема режиму робочого часу) та підпорядкування внутрішньому тру-
довому розпорядку.  

Режим робочого часу має важливе значення в робочому процесі як працівника, так і 
підприємства. Важливою умовою правильної організації роботи працівника є облік 
робочого часу. За допомогою обліку робочого часу роботодавець має можливість 
перевіряти перебування працівника на своєму робочому місці та виконання працівником 
покладених на нього трудових обов’язків.  

У cтaттi окреслено один із видів загального режиму робочого часу, а саме 
підсумований облік робочого часу. Прoвeдeнo aнaлiз зaкoнoдaвчих aктiв України, щo 
рeгулюють цей режим робочого часу. Здiйcнeнo порівняння поденного та підсумованого, а 
також загального тa пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу за такими критеріями, як: 
обліковий період, тривалість робочого дня, робота у вихідні дні та робота у святкові дні. 
Проаналізовано конвенції Міжнародної Організації праці та виявлено особливості 
підсумованого обліку робочого часу в зарубіжних країнах.  

Ключoвi cлoвa: пiдcумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу, звичaйний oблiк рoбoчoгo чacу, 
поденний облік робочого часу, рeжим рoбoчoгo чacу, oблiкoвий пeрioд. 

Вaжливe знaчeння в oргaнiзaцiї рoбoчoгo прoцecу мaє рeжим рoбoчoгo чacу. 
Рeжим рoбoчoгo чacу мoжe бути єдиним для вciх прaцiвникiв aбo зaлeжaти вiд 
кaтeгoрiї прaцiвникiв, тривaлocтi рoбoчoгo чacу, хaрaктeру вирoбництвa тa iнших 
чинників. Для рiзних кaтeгoрiй прaцiвникiв нaвiть нa oднoму пiдприємcтвi 
мoжливe зaпрoвaджeння дeкiлькoх рeжимiв рoбoчoгo чacу. 

Підсумований облік робочого часу є актуальним питанням, яке викликає 
інтерес серед науковців у сфері трудового права. Серед науковців, які приділяли 
увагу цьому питанню – О. І. Процевський, Н. М. Хуторян, Р. І. Кондратьєва, 
П. Д. Пилипенко, М. І. Іншин, О. М. Ярошенко, І. О. Снігірєва, Є. П. Смирнова, 
Н. Б. Болотіна, М. І. Гордієнко та ін.  

Мета статті – характеристика підсумованого обліку робочого часу, аналіз 
українського та зарубіжного законодавства щодо регулювання підсумованого 
обліку робочого часу.  

Ceрeд зaгaльних рeжимiв рoбoчoгo чacу ocoбливe мicцe зaймaє рeжим із 
пiдcумoвaним oблiкoм рoбoчoгo чacу. Вiдпoвiднo дo cт. 61 КЗпП Укрaїни, 
пiдcумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу зaпрoвaджуєтьcя нa бeзпeрeрвнo дiючих 
пiдприємcтвaх, в уcтaнoвaх i oргaнiзaцiях, a тaкoж в oкрeмих вирoбництвaх, цeхaх, 
дiльницях, вiддiлeннях i нa дeяких видaх рoбiт, дe зa умoвaми вирoбництвa 
(рoбoти) нe мoжe бути дoтримaно вcтaнoвлeної для цієї кaтeгoрiї прaцiвникiв 
щoдeнної aбo тижнeвої тривaлості рoбoчoгo чacу.  
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Нормативно-правовий акт, який би регулював підсумований облік робочого 
часу, в українському законодавстві відсутній. У п. 2. 3.13 Генеральної угоди 1999–
2000 рр. передбачено підготовку та затвердження такого акта, але зобов’язання не 
було виконане. 

В Україні досі діють нормативно-правові акти СРСР, які визначають 
використання та застосування підсумованого обліку робочого часу. Наприклад, 
Положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту 
і метрополітенів № 1249/28 від 3.11.1960 р. передбачає, що підсумований облік 
робочого часу може встановлюватись із застосуванням місячного облікового 
періоду. У постанові Ради Міністрів СРСР «Про режим робочого часу працівників 
радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства» № 475 від 
24.05.1962 р. передбачено запровадження підсумованого обліку для працівників, 
які зайняті у рослинництві. Обліковий період для них становить один календарний 
рік. Існує ймовірність збільшити тривалість роботи для цієї категорії працівників 
до 10 годин на день у період напружених робіт, і це компенсується зменшенням 
тривалості роботи в інші періоди. 

Підсумований облік робочого часу запроваджується для плаваючого складу 
морського і річкового транспорту. Відповідно до п. 2.12 Наказу Міністерства 
інфраструктури України «Про затвердження Положення про робочий час та час 
відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту» № 135 від 
29.02.2012, судновласник запроваджує підсумований облік робочого часу для 
членів екіпажу, враховуючи умови експлуатації судна і роботу у вихідні, неробочі і 
святкові дні, графік вахт і робіт. Для членів екіпажів річкового транспорту, для 
яких неможливо встановити робочий день нормальної тривалості, запроваджується 
підсумований облік робочого часу. При цьому кількість відпрацьованих годин за 
добу не може перевищувати 12 годин, а за обліковий період – нормальної 
тривалості робочого часу.  

Відповідно до п. 2.3 Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про 
затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 
транспортних засобів» № 340 від 7.06.2010, якщо за умовами роботи не може бути 
додержано встановленої для водіїв щоденної або щотижневої тривалості робочого 
часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб 
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної 
чкількості робочих годин. У разі підсумованого обліку робочого часу водія 
нормальна тривалість робочого дня (зміни) не може перевищувати 10 годин. За 
умови підсумованого обліку робочого часу праця водіїв регулюється графіками 
змінності водіїв колісних транспортних засобів, які складають на весь обліковий 
період і якими визначають тривалість щоденної роботи (зміни), робочих днів 
(зміни) та вихідних днів. 

Згідно з п. 2.3 Наказу Міністерства інфраструктури України про затвердження 
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса № 444 
від 15.09.2014 р., якщо за умовами роботи не може бути додержано встановленої 
для водіїв щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається 
запровадження підсумованого обліку робочого часу з тривалістю облікового 
періоду, що не перевищує один рік (місяць, квартал, півріччя). У разі підсу-
мованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) не 
може перевищувати 10 годин. Час, відпрацьований понад норму тривалості 
робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі 
ст. 106 Кодексу законів про працю України. 
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У cт. 220 прoeкту Трудoвoгo кoдeкcу Укрaїни пeрeдбaчeнo бiльш дeтaльнe 
визнaчeння пoрядку зaпрoвaджeння пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу, a caмe 
потрібно oтримaти пoгoджeння вибoрнoгo oргaну пeрвиннoї прoфcпiлкoвoї 
oргaнiзaцiї (прoфcпiлкoвoгo прeдcтaвникa) пiдприємcтвa, уcтaнoви, oргaнiзaцiї, a 
тaкoж дотримуватись того, щoб тривaлicть рoбoчoгo чacу зa oблiкoвий пeрioд нe 
пeрeвищувaлa нoрмaльнoї кількості рoбoчих гoдин. 

Вважаємо, що caмe рeгулювaння пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу в 
прoaнaлiзoвaнoму прoeктi Трудoвoгo кoдeкcу є вдaлим, ocкiльки вoнo включaє 
oзнaки, якi притaмaннi цьoму рeжиму рoбoчoгo чacу, тa дaє мoжливicть крaщe 
зрoзумiти, зa яких умoв мoжнa йoгo зacтocoвувaти нa прaктицi. 

Згiднo зі cт. 7 Зaкoну Укрaїни «Прo кoлeктивнi дoгoвoри i угoди», пiд-
cумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу зaпрoвaджує нa пiдприємcтвi рoбoтoдaвець зa 
пoгoджeнням із вибoрним oргaнoм пeрвиннoї прoфcпiлкoвoї oргaнiзaцiї, a якщo 
цeй oргaн вiдcутнiй, тo цe питaння мoжe бути врeгульoвaнo кoлeктивним 
дoгoвoрoм [6]. Хaрaктeрними приклaдaми зaпрoвaджeння пiдcумoвaнoгo oблiку є 
пiдприємcтвa трaнcпoрту тa зв’язку, eнeргeтики, тoргiвлi, вoдoпocтaчaння, гiрничo-
мeтaлургiйнoгo кoмплeкcу, тeлeбaчeння, рaдioмoвлeння тa iнші пiдприємcтвa, 
хaрaктeрнoю ocoбливicтю яких є бeзпeрeрвнicть рoбoти. 

У п. 4 наказу Міністерства праці та соціальної політики України про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку 
робочого часу № 138 від 19.04.2006 р. передбачено право роботодавця за 
погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації вста-
новлювати у колективному договорі тривалість роботи протягом дня за підсу-
мованим обліком робочого часу до 12 годин робочого часу на зміну. Запро-
вадження цього можливе на підставі виробничих потреб, з урахуванням характеру 
та умов праці. Не рекомендується встановлювати продовжену тривалість робочого 
дня на роботах із шкідливими і важкими умовами праці.  

За умови пiдcумoвaнoго oблiку рoбoчoгo чacу є мoжливicть вибoру нoрми 
рoбoчoгo чacу, якa пoлягaє в дoтримaннi нe щoдeннoї чи щoтижнeвoї нoрми, a 
прoтягoм oблiкoвoгo пeрioду (мicяця, квaртaлу, ceзoну, рoку). Щoдeннa чи 
щoтижнeвa тривaлicть рoбoчoгo чacу мoжe вiдхилятиcя (збiльшувaтиcь чи 
змeншувaтиcя) вiд нoрми рoбoчoгo дня чи рoбoчoгo тижня, тa тривaлicть рoбoчoгo 
чacу прaцiвникa бaлaнcуєтьcя в межах oблiкoвoгo пeрioду. Зазвичай oблiкoвим 
пeрioдoм є мicяць, в iнших oкрeмих випaдкaх зacтocoвують iншi oблiкoвi пeрioди – 
дeкaду (10 кaлeндaрних днiв), квaртaл, пiврiччя тoщo. У ciльcькoму гocпoдaрcтвi 
мoжна зacтocoвувaти рiчний пeрioд (вiд пoчaтку вecнянo-пoльoвих дo зaкiнчeння 
ociнньo-пoльoвих рoбiт). Для прaцiвникiв мoрcькoгo і рiчкoвoгo трaнcпoрту 
oблiкoвим пeрioдoм мoжe бути тур (чac із мoмeнту явки нa рoбoту для пoїздки дo 
мoмeнту явки нa рoбoту для нacтупнoї пoїздки)[6]. Тривaлicть oблiкoвoгo пeрioду 
визнaчaє cуднoвлacник зaлeжнo вiд кoнкрeтних умoв рoбoти cуднa (тривaлicть 
eкcплуaтaцiйнoгo пeрioду, тривaлicть рeйcу, рaйoн плaвaння, хaрaктeриcтикa 
вaнтaжу для пeрeвезення, тривaлicть cтoянки в пoрту для здiйcнeння вaнтaжних 
oпeрaцiй, клiмaтичних умoв), i він нe мoжe пeрeвищувaти рiчної тривaлості 
нeзaлeжнo вiд дaти пoчaтку oблiку [8]. 

Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства і 
охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. 
Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може 
коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за 
обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. 
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Визнaчaльнoю ocoбливicтю пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу є вибiр 
пeрioду, зa яким вeдeтьcя пiдcумoк вiдпрaцьoвaнoгo чacу. Вaжливoю умoвoю є 
дoтримaння нoрми рoбoчoгo чacу, a caмe нe бiльшe 40 гoдин нa тиждeнь. 

Вiдпoвiднo дo ч. 1 cт. 59 КЗпП Укрaїни, вихiднi днi за умови пiдcумoвaнoго 
oблiку рoбoчoгo чacу мoжна вcтaнoвлювaти в рiзнi днi тижня вiдпoвiднo дo грaфiку 
їхньої змiннocтi. Cт. 70 КЗпП Укрaїни пeрeдбaчaє, щo грaфiк рoбoти треба 
рoзрoбляти тaк, щoб тривaлicть пeрeрви мiж змiнaми булa нe мeншoю від 
пoдвiйнoї тривaлocтi чacу рoбoти в пoпeрeднiй змiнi (включaючи пeрeрву нa oбiд), 
тривaлicть щoтижнeвoгo бeзпeрeрвнoгo вiдпoчинку має бути нe мeншoю як 42 
гoдини. Ч. 2 cт. 59 КЗпП Укрaїни зaбoрoняє признaчaти прaцiвникa нa рoбoту 
прoтягoм двoх змiн пiдряд. 

Рeжим із пiдcумoвaним oблiкoм рoбoчoгo чacу є дocить пoширeним у крaїнaх 
Єврoпи, зoкрeмa у Фрaнцiї, Бeльгiї, Нiмeччинi. Тaк, Зaкoн Нiмeччини вiд 6 чeрвня 
1994 р. «Прo рoбoчий чac» пeрeдбaчaє, щo рoбoчий чac прaцiвникa нe має 
пeрeвищувaти 8 гoдин нa дeнь. Aлe якщo прaцiвник прoтягoм 6 мicяцiв aбo 24 
тижнiв дoтримувaвcя в ceрeдньoму 8-годинної щoдeнноої нoрми рoбoчoгo чacу, тo 
рoбoчий чac збiльшуєтьcя дo 10 гoдин нa дeнь. Трудoвi кoдeкcи Пoльщi тa Бoлгaрiї 
пeрeдбaчaють пoдiбну нoрму, aлe вiдмiннicть пoлягaє в тoму, щo oблiкoвий пeрioд 
в Пoльщi нe має пeрeвищувaти 4 мicяцi, в Бoлгaрiї – 60 днiв i пoдoвжeння рoбoчoгo 
чacу мoжливe нe бiльшe нiж прoтягoм 20 пocлiдoвних днiв. У Пoльщi тa Нiмeччинi 
в кoлeктивних дoгoвoрaх тa угoдaх дoпуcкaютьcя змiни, зoкрeмa мoжливicть 
збiльшeння oблiкoвoгo пeрioду [3, c. 62].  

Вiдпoвiднo дo рoздiлу 2 ч. 3 & 86 Трудoвoгo кoдeкcу Чecькoї Рecпублiки, oблiк 
рoбoчoгo чacу – цe cпociб рoбoчoгo чacу, який мoжe вcтaнoвлювaтиcь тiльки 
кoлeктивним дoгoвoрoм чи прaвилaми внутрiшньoгo трудoвoгo рoзпoрядку. Нa 
рoбoтoдaвця пoклaдaєтьcя oбoв’язoк вecти oблiк рoбoчoгo чacу прaцiвникa. 

Aнaлiзуючи вiдпoвiднe зaкoнoдaвcтвo Cпoлучeних Штaтiв Aмeрики, якe 
cтocуєтьcя рoбoчoгo чacу, бачимо, щo рeжим рoбoчoгo чacу розподілено нa 
пoдeнний oблiк рoбoчoгo чacу; пiдcумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу тa бaгaтoзмiнний 
рeжим рoбoти. Деколи у випадках пiдcумoвaнoго oблiку рoбoчoгo чacу зacтo-
coвуєтьcя кoмпeнcaцiя зa oдин пeрeпрaцьoвaний тиждeнь шляхoм нeдoпрaцювaння 
нa другoму. Вiдпoвiднo дo &778.104 титулу 29 Кoдeкcу фeдeрaльних нoрмaтивних 
aктiв, нe дoпуcкaєтьcя зaлучeння прaцiвникiв дo рoбoти пoнaд 40 гoдин нa тиждeнь 
прoтягoм бiльшe нiж двoх тижнiв пiдряд. При цьoму пeрeпрaцювaння прoтягoм 
oднoгo тижня нe мoжe бути зaмiнeнe нa дoдaткoвi вихiднi днi нa нacтупнoму тижнi. 
Якщo прaцiвник прoтягoм oднoгo тижня прaцювaв 30 гoдин, a прoтягoм другoгo – 
50, тo вiн мaє прaвo oтримaти кoмпeнcaцiю зa пoнaднoрмoву рoбoту. У тих штaтaх, 
дe дiють зaкoни прo пoдeнний oблiк i, вiдпoвiднo, здiйcнюєтьcя oплaтa пoнaд-
нoрмoвoї рoбoти, зacтocувaння пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу зaбoрoняєтьcя. 
Нaприклaд, у штaтi Oрeгoн дiє зaкoн, який зoбoв’язує рoбoтoдaвця здiйcнювaти 
oплaту зa тривaлicть рoбoти пoнaд 10 гoдин прoтягoм рoбoчoгo дня у рoзмiрi 150 % 
зa кoжну рoбoчу гoдину.  

У прaктицi Мiжнaрoднoї Oргaнiзaцiї прaцi низка кoнвeнцiй пeрeдбaчaє рeгу-
лювaння пiдcумoвaнoгo рoбoчoгo чacу. Тaк, у ст. 2 Кoнвeнцiї МOП прo oбмeжeння 
тривaлocтi рoбoчoгo чacу нa прoмиcлoвих пiдприємcтвaх дo 8 гoдин нa дeнь тa 48 
гoдин нa тиждeнь [4] пeрeдбaчaєтьcя, щo у разі рoбoти прaцiвникiв пoзмiннo 
дoзвoляєтьcя зaвaнтaжувaти їх бiльшe, нiж нa 8 гoдин у будь-який oдин дeнь тa нa 48 
гoдин у будь-який oдин тиждeнь, якщo ceрeдня кiлькicть гoдин зa 3 тижнi aбo 
мeнший пeрioд нe пeрeвищує 8 гoдин нa дeнь i 48 гoдин нa тиждeнь. Oблiк рoбoчoгo 
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чacу пiдрaхoвують, узявши зa ocнoву п’ятидeнний рoбoчий тиждень із двoмa 
вихiдними днями. Зaпрoвaджeння тaкoгo oблiку рoбoчoгo чacу є хaрaктeрним для 
прaцiвникiв трaнcпoрту, тoргiвлi, зв’язку, прaцiвникiв ciльcькoгo гocпoдaрcтвa. 

Вaжливe знaчeння нa прaктицi мaє з’яcувaння вiдмiннocтeй мiж пiдcумoвaним 
oблiкoм рoбoчoгo чacу тa звичaйним oблiкoм. Пeршa вiдмiннicть пoлягaє в 
oблiкoвoму пeрioдi. Зoкрeмa, нoрмaльний oблiкoвий пeрioд cтaнoвить мicяць, a в 
режимі пiдcумoвaнoго oблiку рoбoчoгo чacу oблiкoвий пeрioд вcтaнoвлюєтьcя 
caмocтiйнo нa пiдприємcтвi i мoжe cтaнoвити як дeкaду (10 кaлeндaрних днiв мicя-
ця), мicяць, пiврiччя, квaртaл, рiк тoщo. Для oкрeмих кaтeгoрiй, як згaдувaлocь 
рaнiшe, цe мoжe бути тур (для прaцiвникiв трaнcпoрту, чac з мoмeнту явки нa 
рoбoту для пoїздки дo мoмeнту явки нa рoбoту для нacтупнoї пoїдки). Нacтупнoю 
вiдмiннicтю є тривaлicть рoбoчoгo дня, зокрема, за умови зaгaльнoприйнятoго 
oблiку рoбoчoгo чacу рoбoчий дeнь cтaнoвить 6–7 гoдин шecтидeннoго рoбoчoго 
тижня, 8 гoдин – п’ятидeннoго, a за умови пiдcумoвaнoго oблiку – змiнa мoжe 
тривати aж дo 24-х гoдин, aлe вoнa мaє бути oбмeжeнa для прaцiвникiв із 
шкiдливими тa тяжкими умoвaми прaцi. Рoбoчий чac у звичaйнoму oблiку 
рoзпoдiляєтьcя пo рoбoчих днях тижня рiвнoмiрнo, a в пiдcумoвaнoму – у мeжaх 
oблiкoвoгo пeрioду зaлeжнo вiд вирoбничoї нeoбхiднocтi. Якщo рoбoту прoвoдять в 
cубoту чи нeдiлю, якi є вихiдними днями зa грaфiкoм рoбoти пiдприємcтвa, тo її в цi 
днi oплaчують у пoдвiйнoму рoзмiрi вiдпoвiднo дo cт. 107 КЗпП Укрaїни (за умови 
звичaйнoго oблiку рoбoчoгo чacу). За умови пiдcумoвaнoго oблiку рoбoчoгo чacу 
рoбoтa у вихiдний дeнь дoдaткoвo нe кoмпeнcуєтьcя тa прoвoдитьcя у звичнoму 
рeжимi, якщo цe нe пeрeдбaчeнo грaфiкoм рoбoти. Пoдiбнe прaвилo зacтocoвують під 
час рoбoти у cвяткoвi днi – за умови звичaйнoго oблiку рoбoту в цi днi oплaчують 
дoдaткoвo дo тaрифнoї cтaвки у пoдвiйнoму рoзмiрi в пoрядку, вcтaнoвлeнoму cт. 107 
КЗпП Укрaїни, a в режимі пiдcумoвaнoго oблiку – якщo рoбoтa пeрeдбaчeнa 
грaфiкoм, тo чac рoбoти у cвяткoвий дeнь включається в норму робочого часу за 
обліковий період, встановлений на підприємстві, і години роботи, що перевищують 
цю норму, вважаються надурочними, їх оплачують у подвійному розмірі.  

Як вважала Т. М. Додіна, облік робочого часу також можна поділити на 
поденний та підсумований [1]. За умови поденного обліку робочий час підрахо-
вують протягом кожного дня. Такий облік застосовують, якщо є встановлена 
однакова тривалість щоденної роботи, перепрацювання протягом робочого дня в 
режимі поденного обліку не може компенсуватися недопрацюванням в інші робочі 
дні. Поденний облік робочого часу можна організувати за картковою системою, 
жетонною системою пропускною системою, чи за комбінованою системою обліку. 
За умови підсумованого обліку можливе перепрацювання двох видів. Якщо є 
перепрацювання понад норму годин і понад встановлений графік, то ця робота 
вважається надурочною і компенсується підвищеною оплатою. За наявності 
перепрацювання понад норму годин, але відповідно до графіка, встановленого для 
працівника, його не вважатимуть надурочним. Перепрацювання за графіком 
компенсуватиметься додатковими днями відпочинку, а не підвищеною оплатою як 
надурочна робота. 

Дослідивши проблему правового регулювання підсумованого обліку робочого 
часу, можна дійти висновку, що особливістю підсумованого обліку є можливість 
вибору періоду, за яким ведеться підсумок відпрацьованого часу. Вихідні дні за 
цього режиму робочого часу можуть встановлюватись у різні дні тижня відповідно 
до графіку їхньої змінності. У статті здійснено порівняльний аналіз підсумованого 
обліку робочого часу та звичайного обліку та виявлено, що відмінності полягають 
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в обліковому періоді, тривалості робочого дня, роботою у вихідні дні та роботою у 
святкові дні. Можна також констатувати, що підсумований облік є поширеним в 
європейських країнах, а саме у Франції, Німеччині, Польщі, Чеській Республіці.  
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SUMMARIZED TIME TRACKING 
Z. Kravtsiv  

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

Working hours as an important institution of labor law is a set of legal rules that define the 
length, composition, mode and procedure of working hours. The obligation to comply with the 
working time is defined as the obligation to respect the working time. This obligation is not only 
one of the most important responsibilities of the parties. It is the subject of work (including 
mode of working time) and is subordinate to domestic labor regulations.  

Important value in working process of employees and enterprises takes mode of working 
time. Mode of working time may be the same for all employees or it may depends from the 
category of employees, duration of working time, from the production and other factors. Even 
on one enterprise for different categories of employees may be introduction different types of 
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tome tracking. A considerable role of the employee right is a time tracking. With the help of 
time tracking the employer has the ability to verify the employee in the workplace and 
employee performance out his work duties.  

In article describes one type of common work mode such as summarized time tracking. 
Analyze of Ukrainian legislation acts which regulate this time tracking was done. Comparison 
of time tracking by the day and summarized time tracking and also general and summarized 
time tracking was done by criteria such as accounting period, working hours, work on 
weekends and public holidays work. Author of the article analyzes the conventions of the 
International Labor Organization and notes features summarized track time in foreign 
countries. 

Keywords: summarized time tracking, usual time tracking, time tracking by the day, mode 
of working time, accounting period. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 

НА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

А. Мельник 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Окреслено напрями вдосконалення нормативно-правового впливу на здійснення 
нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Автор обґрунтував, що 
вдосконалення системного нормативно-правового впливу на процес здійснення 
контрольно-наглядової діяльності стосовно дотримання законодавства про працю України 
має відповідати принципам державного нагляду (контролю) у сфері господарської дія-
льності та запропонував доповнити їхній перелік. Визначено, що подальше вдосконалення 
нормативно-правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням 
трудового законодавства також пов’язано із більш детальною правовою регламентацією 
діяльності окремих суб’єктів контрольно-наглядової діяльності.  

Ключові слова: нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства, удоско-
налення нормативно-правового впливу, принципи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності. 

Статтею 43 Конституції закріплено, що кожен має право на працю, що означає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [4]. Конституційне право 
на працю втілено у КЗпП та інших актах трудового законодавства. Водночас його 
реалізація залежить від ефективності державного нагляду та контролю за 
дотриманням трудового законодавства.  

Ефективність нагляду та контролю у всіх сферах суспільної діяльності в 
державі безумовно передбачає наявність конкретних органів та посадових осіб, 
тобто суб’єктів такої діяльності. Саме суб’єктам належить визначальна роль у 
розвитку нагляду і контролю та підвищенні їхньої ефективності, адже від реалізації 
ними своїх повноважень, чіткої взаємодії між собою, неупередженості та 
своєчасності контрольно-наглядових дій залежить досягнення кінцевої мети – 
забезпечення належної реалізації прав та інтересів людини і громадянина, запо-
бігання, виявлення, усунення порушень прав осіб, правових норм та відповідне 
поновлення порушених прав, зокрема у сфері трудових правовідносин.  

Оскільки державний нагляд і контроль є найдієвішими способами захисту 
трудових прав працівників, треба приділити особливу увагу вдосконаленню 
нормативно-правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням 
трудового законодавства. 

Проблематику контролю за дотриманням законодавства про працю 
досліджували Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов, Г. Гончарова, В. М. Догадов, 
Ф. М. Левіант, А. С. Пашков, В. І. Прокопенко, Н. М. Сенников, Л. А. Сироватська, 
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А. В. Стремоухов, О. І. Лисяк, Ф. А. Цесарський та інші науковці. Водночас постійні 
зміни законодавства у цій сфері та потреба його вдосконалення зумовлюють 
необхідність проведення нових досліджень нормативно-правового впливу на 
здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Метою цієї статті є окреслення напрямів удосконалення нормативно-правового 
впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Під нормативно-правовим впливом розуміємо здійснюване державою юри-
дичне закріплення, створення надійних умов для спостереження та перевірки 
спеціальними суб’єктами діяльності підконтрольних осіб на її відповідність 
встановленим законодавством про працю вимогам із застосуванням засобів впливу 
на підставі правових норм. 

Права, обв’язки, відповідальність суб’єктів нагляду і контролю за дотри-
манням законодавства про працю, порядок виконання закріплені низкою норма-
тивно-правових актів, різних за характером, природою та юридичною силою.  

Зважаючи на нещодавні вагомі зміни у законодавстві, що регулює відносини 
щодо нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, зокрема на 
прийняття Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року та Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про ліквідацію урядових органів» від 28 березня 2011 року, перелік 
законодавства, що регулює досліджувані у статті відносини, значно змінився.  

Щодо нормативно-правових актів у сфері нагляду і контролю за дотриманням 
законодавства про працю України можна дати таке визначення: «Нормативно-
правовий акт у сфері нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства 
– це виражений у письмово-документальній формі юридичний акт, який 
приймають спеціально уповноважені державою суб’єкти управління контрольно-
наглядової діяльності забезпечення дисципліни і законності в процесі регулювання 
й реалізації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин». Природно, це і закони 
України, і постанови Верховної Ради України, і накази та розпорядження 
Президента України, і постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, і 
нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
органів адміністративно-господарського управління та контролю. 

Головні нормативно-правові акти що, регулюють контрольну та наглядову 
діяльність в системі трудових правовідносин, такі: Конституція України, Кодекс 
законів про працю України, Закони України «Про охорону праці», «Про пожежну 
безпеку», «Про прокуратуру», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення», Положення про Державну інспекцію України з питань праці; про 
Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України; про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, Типове положення про діяльність уповнова-
жених найманими працівниками осіб з питань охорони праці та ін.  

До ознак системи нормативно-правових актів у сфері забезпечення нагляду й 
контролю за дотриманням трудового законодавства зарахуємо такі:  

– формальна визначеність нормативно-правових актів у сфері забезпечення 
здійснення нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства, тобто 
їхнє чітке оформлення з відповідними реквізитами, вираження їхньої зовнішньої 
форми із зазначенням на відповідні права й обов’язки, наявність в них інших норм 
трудового права;  

– загальнообов’язковість, що означає незаперечність правових положень, без-
перечність дотримання норм права, гарантією чого є державні органи законодавчої 
та виконавчої влади, які приймають ці акти, а також Конституційний суд України, 
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який може їх визнати недійсними через неконституційність їхню в цілому або їхніх 
окремих положень;  

– загальновідомості, що означає їхнє офіційне оприлюднення, доведення до 
відома конкретних адресатів відповідно до встановленого порядку опублікування 
правових приписів; 

– взаємозумовленість метою і завданнями трудового законодавства; 
– функціональна спрямованість системи нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства, що 
означає його спрямованість на здійснення функцій трудового права, внутрішню 
структурованість, тобто побудову системи нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства;  

– ієрархічність системи нормативно-правових актів у сфері забезпечення 
здійснення нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства, що 
полягає в існуванні актів, що мають вищу юридичну силу один порівняно з одним. 
Остання ознака є загальноприйнятою у науковому колі. Сформульовані ознаки є 
компіляцією всіх оброблених нами джерел, в яких згадуються ознаки трудового 
законодавства та нормативно-правових актів у сфері забезпечення здійснення 
нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства. 

Доповнюючи комплекс ознак системи нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення здійснення нагляду й контролю за дотриманням трудового 
законодавства, зазначимо, що вона є частиною системи трудового законодавства, 
що є самостійною галуззю українського законодавства, взаємодіє як підсистема з 
фінансовим, кримінальним, адміністративним, цивільним та іншими видами 
законодавства. Ця ознака є надзвичайно важливою в контексті усунення дублю-
вання законодавчих положень, забезпечення та реалізації принципу єдності і 
диференціації умов праці.  

Ще однією ознакою, яка розкриває сутність системи нормативно-правових 
актів у сфері забезпечення здійснення нагляду й контролю за дотриманням 
трудового законодавства, є її узгодженість з вже наявними правилами поведінки, 
вираженими в нормативно-правових актах, які діють на момент зміни системи 
трудового законодавства. Відсутність такої узгодженості призводить до неухиль-
ного зростання прогалин і колізій, які треба усувати за допомогою правозастосов-
ної практики. Так, Українська держава характеризується тим, що обмежує себе 
саме чинними правовими нормами, яким зобов’язані підкорятися всі без винятку 
державні органи, їхні посадові особи, юридичні та фізичні особи. Так, з’являється 
потреба сформувати правову державу, завершивши розроблення проекту 
Трудового кодексу України, інших законів, які мають значення для розвитку 
демократичних засад в країні, удосконалення чинного законодавства в галузі праці. 

Систему нормативно-правових актів у сфері забезпечення здійснення нагляду 
й контролю за дотриманням трудового законодавства утворюють такі елементи:  

1) Закони України;  
2) укази Президента України;  
3) постанови Кабінету Міністрів України;  
4) нормативно-правові акти міністрів та інших центральних органів виконавчої 

влади,  
5) нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій;  
6) нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування;  
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7) локальні нормативно-правові акти. До останніх належать акти, що 
видаються в межах підприємств, установ, організацій для регламентації своїх 
внутрішніх питань щодо охорони праці та нагляду й контролю за додержанням 
трудового законодавства. 

Зазначений структурний ряд розглянутої системи нормативно-правових актів 
характеризується ієрархічним поєднанням його елементів. Цей необхідний, законо-
мірний ієрархічний зв’язок виявляється у тому, що нормативні акти мають в 
структурному ряді певне місце і не можуть містити норм, які суперечать актам, що 
стоять вище. Своєю чергою, кожний нормативно-правовий акт виступає вихідною 
правовою базою для нормативних актів, розташованих в структурному ряді після 
нього. Як наслідок, нормативний правовий акт, що порушує ієрархічний зв’язок та 
містить норми, що суперечать актам, які стоять вище, не може бути застосованим у 
конкретних відносинах, бо не володіє властивостями, необхідними для акта, який 
містить чинні норми права. Практична значущість такого структурного ряду норма-
тивно-правових актів, покликаних регулювати відносини в сфері нагляду й контролю 
за додержанням законодавства України про працю, полягає в забезпеченні їхньої 
ефективної систематизації: і інкорпорація, і кодифікація мають відбуватися лише з 
урахуванням ієрархічної побудови зв’язку досліджуваної групи нормативно-правових 
актів. Це дасть змогу запобігти дублюванню, колізії відповідних правових приписів, 
підвищить результативність впливу останніх на відносини, що виникають в процесі 
здійснення розглядуваного різновиду контрольно-наглядової діяльності. 

Отже, аналіз системи зазначених нормативно-правових актів засвідчує, що 
їхня сутність не зводиться до простої сукупності нормативно-правових актів, а є 
багаторівневою та високоорганізованою структурою, в якій кожен нормативно-
правовий акт діє не сам собою, а в тісному зв’язку з іншими нормативно-пра-
вовими актами, що регулюють різні сторони тих чи тих суспільних відносин. 

Вищенаведене дає змогу зробити такий висновок: нормативно-правове 
забезпечення організації нагляду і контролю за дотриманням трудового законо-
давства України – це цілеспрямована діяльність держави в особі спеціально 
уповноважених органів та посадових осіб для врегулювання за допомогою 
нормативно-правових актів та інших засобів юридичної техніки найважливіших 
відносин, що виникають в процесі контрольно-наглядової діяльності щодо 
забезпечення дисципліни та законності під час регулювання й реалізації трудових 
та тісно пов’язаних з ними відносин. 

Що стосується терміна «удосконалення», то він має походження від 
«удосконалювати» – робити досконалішим, кращим [1, с. 1506]. Погоджуємося з 
Є. М. Поповичем, який сформулював таке визначене поняття «удосконалення 
нормативно-правового забезпечення в сфері контролю за дотриманням трудового 
законодавства» – це діяльність компетентних органів та посадових осіб з підтримки 
якісного стану змісту і форми нормативно-правових актів відповідно до потреб 
розвитку відносин у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю. 
Безперечно, створити раз і назавжди певне досконале нормативно-правове 
забезпечення неможливо. Це безперервний процес, що охоплює як створення нових 
якісних нормативно-правових актів, внесення в них якісних змін та доповнень, так і 
усунення або нейтралізацію їхніх неякісних, руйнівних властивостей [6, с. 163]. 

На нашу думку, удосконалення системного нормативно-правового впливу на 
процес здійснення контрольно-наглядової діяльності стосовно дотримання 
законодавства про працю України повинно відповідати принципам державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 
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Згідно зі статтею 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», державний контроль здійснюють за 
такими принципами: пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, 
функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності 
перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності; 
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповід-
ним органам державної влади; рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів 
господарювання; гарантування прав суб’єкту господарювання; об’єктивності та 
неупередженості здійснення державного нагляду (контролю); наявності підстав, 
визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю); відкритості, 
прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); неприпусти-
мості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю); невтру-
чання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта 
господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; відповідальності органу 
державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну 
суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства; дотримання 
умов міжнародних договорів України; незалежності органів державного нагляду 
(контролю) від політичних партій та будь-яких інших об’єднань громадян; 
наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального 
органу виконавчої влади» [3]. 

З наведеного можна побачити, що законом встановлено вичерпний перелік 
принципів для органів державної влади. Однак контроль дотримання законодавства 
про працю здійснюється не лише органами державної влади, а й іншими суб’єктами. 
Крім того, зазначена норма права не передбачає інших важливих для цієї діяльності 
принципів. Тому вважаємо слушною думку Т. І. Костильєвої, яка пропонує допов-
нити статтю 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» такими принципами:  

1) свобода підприємницької діяльності та відповідальність за порушення 
законодавства про працю. Принцип свободи підприємницької діяльності у цій сфе-
рі передбачає можливість підконтрольних суб’єктів діяти на свій розсуд в межах 
нормативно-правового поля. Для підконтрольних суб’єктів діє принцип «дозволено 
все, що не заборонено». Держава встановлює загальнообов’язкові правила, певні 
рамки поведінки, за межі яких підконтрольні суб’єкти виходити не можуть. Якщо 
ж підконтрольний суб’єкт порушує загальнообов’язкові правила поведінки, вста-
новлені державою, до нього застосовують примусові заходи впливу негативного 
для нього характеру, а саме юридичну відповідальність;  

2) економічна ефективність від вжитих суб’єктами контролю заходів та 
соціальна справедливість. Запропоновані принципи сприятимуть підвищенню 
рівня дотримання трудових прав працівників [5]. 

Водночас треба враховувати, що Закон України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначає правові та 
організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності. Тому поширення його дії на трудові 
правовідносини є досить сумнівним, що актуалізує питання про прийняття окре-
мого закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) за дотриманням 
законодавства про працю». 

Зазначимо також, що Законом України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31 липня 2014 року № 1622-VII 
внесено доповнення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 
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рік». Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» доповнено, 
зокрема, статтею 31, якою встановлено, що перевірки підприємств, установ та 
організацій, фізичних осіб-підприємців органами контролю (крім Державної фіс-
кальної служби України) здійснюються протягом серпня – грудня 2014 року вик-
лючно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарю-
вання щодо його перевірки [2]. 

Запровадження мораторію на проведення перевірок є одним із заходів, 
спрямованих на скорочення контролюючих та інспекційних функцій держави, 
однак, на нашу думку, таке нововведення є дещо сумнівним, оскільки послаблює 
державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, і, як 
наслідок, провокує порушення законодавства про працю.  

Загалом, нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства є важливими 
елементами у формуванні по-перше, безпечних та здорових умов праці для громадян, 
а, по-друге – важелем впливу на роботодавців, який змушує їх дотримуватися 
трудового законодавства. Тому, на нашу думку, потрібна детальна правова регламен-
тація діяльності суб’єктів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодав-
ства, зокрема Держгірпромнагляду України, Держсанепідслужби України; Державної 
пожежної охорони, Держатомрегулювання України.  

Отже, удосконалення системного нормативно-правового впливу на процес 
здійснення контрольно-наглядової діяльності стосовно дотримання законодавства про 
працю України повинно відповідати принципам державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності. Водночас перелік цих принципів, наведених у статті 3 
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності», доцільно доповнити такими принципами: свобода підприємницької 
діяльності та відповідальність за порушення законодавства про працю; економічна 
ефективність від вжитих суб’єктами контролю заходів та соціальна справедливість. 
Дальше удосконалення нормативно-правового впливу на здійснення нагляду та кон-
тролю за дотриманням трудового законодавства також пов’язано із більш детальною 
правовою регламентацією діяльності Держгірпромнагляду України, Держсан-
епідслужби України, Державної пожежної охорони, Держатомрегулювання України. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE REGULATORY 
IMPACT ON THE SUPERVISION AND CONTROL 

OVER COMPLIANCE WITH LABOR LAWS 
А. Melnyk 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str, 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In article outlines the directions for improvement of the legal impact on the supervision 
and control of compliance with labor laws. It was established that public supervision and 
control are the most effective ways to protect labor rights, and therefore should focus on 
improving regulatory impact on the supervision and control of compliance with labor laws. The 
supervision and monitoring of compliance with labor laws are essential elements in the 
formation first, safe and healthy working conditions for citizens, and secondly - lever of 
influence on employers, which causes them to follow labor laws.  

By reasoned that improving the system of regulatory impact on the implementation of 
control and supervision of the observance of labor legislation Ukraine must comply with the 
principles of state supervision (control) of economic activity. However, the list of these 
principles set out in Article 3 of the Law of Ukraine «On Government Oversight (Control) of 
economic activity», it is advisable to supplement the following principles: freedom of 
establishment and the responsibility for violation of labor law; cost-effectiveness of the control 
measures taken by subjects and social justice. Further improvement of the legal impact on the 
supervision and control of compliance with labor laws is also associated with more legal 
regulations of activities of supervision and control over compliance with labor laws, including 
the State Committee of Ukraine Gossanepidsluzhby Ukraine, the State Fire Service, Nuclear 
Regulatory Committee of Ukraine. 

Keywords: supervision and enforcement of labor laws, improving regulatory impact 
principles of state supervision (control) of economic activity. 
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ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ – ДЖЕРЕЛ 

ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
О. Радь  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул.Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Розглянуто визначення поняття нормативних актів Конституційного Суду України, 
ухвалених ним в процесі судочинства та організації його діяльності. Заропоновано автор-
ську класифікацію цих актів. Обґрунтовано належність нормативних актів Конституцийного 
Суду України до джерел трудового права України. 

Ключові слова: джерела права, судова нормотворчість, нормативні акти судової 
влади, акти правосуддя, преюдиціальність. 

Верховенство Конституції України як Основного Закону держави покликане 
гарантувати спеціально створений орган судової влади – Конституційний Суд 
України, що є єдиним органом конституційної юрисдикції.  

Покладені на нього завдання Конституційний Суд України здійснює шляхом 
вирішення питань про відповідність законів та інших правових актів Конституції 
України і надання офіційного тлумачення Конституції України та законів України [5, 
с. 272]. Результати такої діяльності об’єктивуються у формі актів Конституційного 
Суду України. 

Дослідження юридичної природи актів судів конституційної юрисдикції 
відображені у працях багатьох вчених України та світу. Серед них С. С. Алексєєв, 
В. С. Венедиктов, В. Ф. Погорілко, С. В. Різник, Я. В. Рибалко, М. В. Савчин, 
А. А. Стрижак, К. Л. Томашевський, С. В. Шевчук, О. М. Ярошенко, та інші. Однак 
поза увагою вчених залишаються питання про поняття, види актів суду 
конституційної юрисдикції, а також щодо можлівості вважати їх нормативними, 
тобто такими, що є джерелами права, зокрема й трудового.  

Аналіз норм Основного Закону нашої держави, теоретичних напрацювань 
науковців дає змогу зробити висновок, що правове поняття «акти Конституційного 
Суду України» наповнюють різним змістом. Наприклад, С. В. Шевчук [9, с. 35], 
С. С. Алексєєв [1, с. 291–292], Ф. О. Григор’єв [2, с. 8] переконані, що акти Консти-
туційного Суду України як різновид актів судової влади є правозастосовними 
правовими актами. Такі ухвалюються унаслідок виключно правозастосовної діяль-
ності суду у документальній формі відповідно до норм процесуального права та 
спрямовані на досягнення юридичного результату.  

Натомість К. Л. Томашевський свого часу стверджував, що всі акти Конститу-
ційного Суду є джерелами права, а саме - нормативними правовими актами [8, с. 91].  

О. М. Ярошенко у дисертаційному дослідженні актами Конституційного Суду 
України називає рішення та висновки цього суду щодо конституційності та 
офіційного тлумачення правових актів у межах його компетенції. Щодо правової 
природи актів Конституційного Суду, науковець солідарний з В.С. Венедиктовим, 
який зазначає: … «що хоча Конституційний Суд України не можна назвати 
правотворчим органом у чистому вигляді, оскільки він не створює нових правових 
норм... однак його рішення є остаточними, не підлягають оскарженню й обов’яз-
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кові для виконання на території України, що свідчить про нормативність і 
юридичну силу його приписів» [10, с. 146].  

Вважаємо, що наведені підходи щодо розуміння поняття «акти Конституційного 
Суду України» мають певні недоліки. Зокрема, прихильники першої концепції не 
врахували, що ознаки правозастосовних актів властиві не усім актам КСУ. Наприклад, 
рішення та висновки Конституційного Суду України хоч і відповідають структурним 
вимогам правозастосовного акта, однак їм не притаманні такі його невід’ємні ознаки, 
як: форма реалізації норм права, одноразовість дії, обов’язковість лише для 
індивідуально визначених суб’єктів. У зв’язку з цим недоречно вважати їх результатом 
правозастосовної діяльності Конституційного Суду України. 

Другий підхід, згідно з яким усі без винятку акти суду конституційної юрис-
дикції є джерелами права, також є хибним, адже вирішення багатьох питань щодо 
руху справи, яка є предметом розгляду Конституційного Суду України, а також 
низки організаційних питань роботи цього суду виявляється саме через право-
застосовні акти. 

На нашу думку, для виходу із дискусійної ситуації треба зрозуміти, яке саме 
правове явище окреслюється поняттям «акти Конституційного Суду України». 
Ототожнювати їх з рішенням Конституційного Суду України було б грубою 
помилкою. Термін «акти Конституційного Суду України» узагальнювальний, і 
позначає сукупність усіх актів цього суду, що ухвалені в процесі його діяльності в 
межах визначених повноважень. Зазначимо, що одна їхня частина безпосередньо 
пов’язана зі здійсненням процесу правосуддя, а інші ухвалюються з метою 
організації діяльності суду.  

У цьому контексті треба звернути увагу на те, що законодавець відхиляється 
від запропонованого нами підходу, оскільки поняттям «акти Конституційного суду 
України» позначає лише ті з них, що регламентують організацію його внутрішньої 
роботи [5, с. 272], а саме: питання провадження у справах та діяльності Консти-
туційного Суду України, його Секретаріату, порядку ведення діловодства, правил 
внутрішнього розпорядку Конституційного Суду України. Тобто це акти, що 
ухвалюються для забезпечення діяльності самого суду. 

Вважаємо, що таке законодавче формулювання лише утруднює розуміння 
поняття, що аналізується. А відтак, Закон України «Про Конституційний Суд 
України» в цій частині потребує удосконалення. Доцільно було б доповнити цей 
закон статтею, в якій визначити акти Конституційного Суду України як сукупність 
усіх актів цього суду, що ухвалені в процесі його діяльності в межах визначених 
повноважень. Також зазначимо, що не всі акти Конституційного Суду України є 
нормативними, тобто можуть вважатись джерелами права. Нормативним актом 
Конституційного Суду України є офіційно опублікований правовий акт, що у 
письмовій формі закріплює результат діяльності Конституційного Суду України, 
спрямований на зміну чи припинення дії норми права, передбачає досягнення 
юридичних наслідків, розрахований на невизначену кількість використань та 
адресований неперсоніфікованому колу суб’єктів. 

Для продовження здійснюваного дослідження виникає необхідність деталі-
зовано визначити види актів Конституційного Суду України та навести обґрунту-
вання щодо нормативної природи кожного з них.  

Основним і найбільш прийнятним критерієм внутрішньої класифікації актів 
Конституційного Суду України є мета здійснюваної судом функції. За цією 
підставою усі акти КСУ пропонуємо поділити на дві групи: акти правосуддя та 
акти організаційного забезпечення. 
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Системний аналіз Конституції України та Закону України «Про Консти-
туційний Суд України» свідчить, що першу групу – акти правосуддя – становлять 
акти, що ухвалюються для забезпечення основних завдань суду конституційної 
юрисдикції. Вони безпосередньо пов’язані з виконанням функції судочинства і є 
процесуальними. Саме тому їм властиві такі ознаки: оформлення у виді окремих 
документів з обов’язковим обґрунтуванням висновків і мотивів; ухвалення іменем 
України; результат конституційного провадження; наявність встановленого 
порядку вступу в законну силу та опублікування; дія безпосередньо та відсутність 
потреби будь-якого додаткового схвалення; обов’язковість до виконання на всій 
території України усіма органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, юридичними та фізичними особами.  

На процесуальний характер актів правосуддя звертає увагу і сам Конституційний 
Суд України. У параграфі 54 його Регламенту вказано, що процесуальними актами 
Конституційного Суду України є ухвали (в тому числі протокольні), рішення, висновки.  

Кожен з наведених видів процесуальних актів правосуддя характеризується 
самостійними ознаками, що розмежовують їх між собою. Крім мети здійснюваної 
судом функції, це зміст та наслідки ухваленого акта. Наприклад, рішення та висновки 
Конституційного Суду України є підсумковим, кінцевим результатом конституційного 
провадження, і саме вони свідчать про виконання судом його головного завдання. У 
цьому зв’язку їх доцільно іменувати «завершальними». До таких належать: 

– рішення Конституційного Суду України щодо конституційності законів та 
інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 

– рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення 
Конституції України та законів України; 

– висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних дого-
ворів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їхню обов’язковість; 

– висновки щодо додержання конституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 

– висновки про відповідність проектів Законів України про внесення змін до 
Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції України. 

Відповідно до ст. 69 Закону України «Про Конституційний Суд України» усі 
перераховані вище рішення і висновки Конституційного Суду України є однаково 
обов’язковими до виконання. Норма такого ж змісту відображена у ч. 5 ст. 124 
Конституції України, за якою всі судові рішення, незалежно від їхніх конкретних 
форм, що ухвалюються судами іменем України, є обов’язковими до виконання на 
всій території України. Такі законодавчі положення дали змогу окремим 
науковцям [8, с. 91; 10, с. 146] стверджувати, що нормативні ознаки властиві всім 
без винятку актам Конституційного Суду України, що ухвалюються за результа-
тами здійснення правосуддя. Та все ж погодитись із такими висновками, на нашу 
думку, не можна через очевидні відмінності, що характеризують кожен із завер-
шальних актів Конституційного Суду України.  

Результатом ухвалення рішення щодо конституційності законів та інших прав-
ових актів вищих органів державної влади є підтвердження їхньої конституційності 
чи визнання цих актів неконституційними.  

Зокрема, першими у переліку таких актів ми наводили рішення Конститу-
ційного Суду України, якими підтверджується конституційність нормативно-пра-
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вових актів чи такі визнаються неконституційними. Рішення суду, якими визнано 
невідповідність Конституції України положення законів чи інших нормативно-
правових актів, закріплюють нову норму права. Її зміст полягає у забороні застосо-
вувати відповідний правовий акт. З огляду на це, ми вважаємо їх нормативними 
актами – джерелами права.  

У випадку прийняття Конституційним Судом України рішення про визнання 
актів неконституційними, останні втрачають чинність від дня ухвалення такого 
рішення. Представники харківської школи трудового права справедливо вважають, 
що ці рішення Конституційного Суду України мають силу нормативно-правового 
акта, адже діють у часі, просторі і за колом осіб так само, як і акти інших 
нормотворчих органів [3, с. 131]. З таким твердженням важко не погодитись. 
Свідченням цьому є значна кількість рішень, з ухваленням яких змінено правове 
регулювання трудових відносин. 

Цікавим є те, що закони, інші правові акти або їхні окремі положення, визнані 
за рішеннями Конституційного Суду України неконституційними, визнаються та-
кими, що втратили чинність та припиняють свою дію з дня ухвалення Конститу-
ційним Судом України рішення про їхню неконституційність [6]. Тобто зміна пра-
вового регулювання зумовлена моментом ухвалення рішення суду. Водночас 
Конституційний Суд України вправі вказати на преюдиціальність свого рішення у 
разі розгляду судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідносинами, 
що виникли внаслідок дії неконституційного акта [5, с. 272]. Тобто сторона у 
справі може на підставі такого рішення перед судом загальної юрисдикції поруши-
ти питання про перегляд судового рішення, якщо таке ґрунтувалося на положеннях 
правових актів, визнаних Конституційним Судом неконституційними, у разі, якщо 
це вплинуло на правильність судового рішення [4, с. 240]. Фактично йдеться про 
надання окремому рішенню Конституційного Суду України зворотної сили. 

Видається, що преюдиціальність рішень Конституційного Суду мала б 
встановлюватись за загальним правилом, а не винятком. В іншому разі правові 
наслідки ухвалення рішень Конституційного Суду України нічим не відрізняються 
від наслідків самостійного ухвалення нормотворчим органом акта про відміну 
свого попереднього правового акта. Право на перегляд судового рішення, якщо 
таке постановлено з посиланням на неконституційний акт, не повинно ставитись у 
залежність від необґрунтованої волі Конституційного Суду України. Адже в 
законодавстві не наведено підстав та умов визнання рішення Конституційного 
Суду України преюдиціальним. На нашу думку, відповідна стаття Закону України 
«Про Конституційний Суд України» повинна мати обернений зміст. Тобто 
закріплювати підстави й умови, за яких рішення не матимуть преюдиціального 
характеру. До прикладу, преюдиціальність рішень Конституційного Суду не 
встановлюється у випадках, якщо така може нести загрозу для національних 
інтересів держави, бути підставою фінансової дестабілізації держави тощо.  

Окрім цього, коло суб’єктів, до яких особа може звернутись з клопотанням про 
перегляд рішення, ухваленого на основі неконституційного акта, не повинно обме-
жуватись судами. Вважаємо, що преюдиціальне рішення повинно поширювати 
свою дію на всі суб’єкти правовідносин, які виникли внаслідок дії неконституцій-
них положень правових актів. Зокрема й у тих випадках, коли справа не є предме-
том розгляду в суді. Адже за правилами ст. 69 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» всі рішення є однаково обов’язковими до виконання. 

З урахуванням наведеного, пропонуємо внести зміни до ст. 74 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» і викласти її в такій редакції: «Рішення 
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Конституційного Суду України мають преюдиціальний характер та підлягають 
обов’язковому застосуванню для врегулювання правовідносин, що виникли 
внаслідок дії неконституційного акта. У виняткових випадках Конституційний Суд 
України може вказати на непреюдиціальність свого рішення».  

За результатом розгляду Конституційним Судом України справи щодо 
конституційності правових актів може бути ухвалено й інше, протилежне за 
наслідками рішення. Тобто про підтвердження відповідності правового акта Ос-
новному Закону. У підсумку правове регулювання фактично не зміниться. А 
відтак, логічно виникає запитання, чи належить таке рішення суду до джерел 
права? Ми переконані, що відповідь на нього повинна бути ствердна. Адже у 
мотивувальних частинах рішень закріплено аргументацію суду щодо трактування 
тієї чи іншої норми права. Ця аргументація і є новою нормою, створеною судом, а 
рішення Конституційного Суду України набуває статусу джерела права. Отже, 
нове бачення судом тієї чи іншої норми права у світлі відповідності Конституції 
України є зразком обов’язкового розуміння відповідної норми права. А це засвід-
чує загальну обов’язковість та нормативність відповідних рішень суду. Нормативні 
положення рішень Конституційного Суду України про підтвердження конститу-
ційності законів та інших правових актів наповнюють останні додатковим новим 
змістом й відіграють значну роль під час регулювання трудових відносин. 

До актів правосуддя Конституційного Суду України ми зараховуємо також рішен-
ня про офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Вони також спря-
мовані на реалізацію основних завдань суду, мають той самий порядок ухвалення, ого-
лошення та юридичну силу, що і рішення про визнання актів неконституційними. Але 
породжують інші правові наслідки. З ухваленням такого виду рішень нормативно-пра-
вовий акт, що піддається тлумаченню, не втрачає чинності, а лише змінює свій зміст.  

Як і рішення Конституційного Суду України, висновки також наділені ознаками 
джерел права. Однак не всі. Їхній зміст, порядок ухвалення та оприлюднення, 
остаточність та обов’язковість до виконання закріплені у статтях 63, 66, 67 та 69 
Закону України «Про Конституційний Суд України». Особливістю висновків 
Конституційного Суду України є мета їхнього ухвалення. В науці конституційного 
права їх називають актами попереднього конституційного контролю. Адже правова 
позиція Конституційного Суду, викладена у висновку, може бути підставою для 
зупинення певної конституційної процедури та взята за основу під час ухвалення 
відповідного рішення компетентним органом влади [4, с. 211].  

Вважаємо, що до джерел трудового права належать лише висновки Конститу-
ційного Суду України, якими надається згода на ратифікацію міжнародного 
договору. Вони містять норму права, є формально визначеним, загальнообов’яз-
ковим та загальновідомим актом. Інші висновки Конституційного Суду України 
мають свою специфіку та відіграють визначальну роль для внесення змін до Кон-
ституції України та проведення процедури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента з поста в порядку імпічменту. 

Зокрема, звернення до Конституційного Суду України з метою перевірки 
відповідності законопроектів про внесення змін до Конституції України вимогам 
ст. 157 і 158 Конституції України є обов’язковим для Верховної Ради України (ч. 1 
ст. 147 і ст. 159 Конституції України). Положення ст. 157 та 158 Конституції України 
містять імператив, яким заборонено вносити зміни до Конституції України всупереч 
умовам, наведеним у цих статтях. Здійснюючи превентивний конституційний 
контроль щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України законопро-
ектів про внесення змін до Конституції України, Конституційний Суд України не 
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обмежує повноважень Верховної Ради України вносити зміни до Основного Закону, а 
лише забезпечує конституційність їхньої реалізації Парламентом, що є однією з 
основних гарантій стабільності Конституції України.  

Вищенаведене підтверджує, що висновок Конституційного Суду України у такій 
справі має індивідуально визначений характер. Оскільки дається Конституційним 
Судом України в кожному випадку окремо, та є обов’язковим лише для Верховної 
Ради України. Цей акт потрібно розглядати як гарантію додержання встановленого 
порядку внесення змін до Основного Закону та його стабільності через його обо-
в’язковість для Верховної Ради України. Недодержання цієї умови Верховною 
Радою України є порушенням принципу здійснення державної влади в Україні на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України) [7]. 

Складовою групи актів правосуддя також є і ухвали Конституційного Суду 
України. В цих процесуальних актах відображено рух конституційного проваджен-
ня, за наслідками якого ухвалюються рішення та даються висновки. Перелік проце-
суальних ухвал та порядок їхнього винесення визначено у Законі України «Про 
Конституційний Суд України» та в Регламенті Конституційного Суду. Зокрема, 
такими є: 

– ухвала колегії про відкриття провадження у справі за конституційним 
поданням, зверненням; 

– ухвала колегії про відмову у відкритті провадження у справі за 
конституційним поданням, зверненням; 

– ухвала про невідкладність конституційного провадження; 
– ухвала щодо форми слухання та інших питань організаційного забезпечення 

процесу; 
– ухвала про утворення тимчасових комісій на пленарних засіданнях; 
– ухвала про припинення конституційного провадження. 
Ухвалення деяких з наведених вище процесуальних актів також є фінальною 

стадією конституційного провадження. Однак вважати їх завершальними актами 
правосуддя нарівні з рішеннями та висновками Конституційного Суду України ми 
не можемо. Ухвала суду не містить положень, пов’язаних з реалізацією основної 
функції суду конституційної юрисдикції, тобто забезпечення верховенства 
Конституції України як Основного Закону України шляхом вирішення питань про 
відповідність законів та інших правових актів Конституції України і надання 
офіційного тлумачення Конституції України та законів України.  

Другу групу актів Конституційного Суду України формують акти 
організаційного забезпечення. Вони ухвалюються з метою сприяння виконанню 
основних завдань суду. Зокрема, такими є: 

– Регламент Конституційного Суду України;  
– положення про Секретаріат Конституційного Суду України; 
– положення про постійні комісії Конституційного Суду України; 
– положення про Архів Конституційного Суду України; 
– положення про Бібліотеку Конституційного Суду України; 
– рішення про утворення колегій суддів Конституційного Суду України, 

затвердження складу та призначення секретарів колегій суддів. 
Всі ці акти затверджуються рішеннями Конституційного Суду України, які не 

належать до процесуальних, адже не є складовою конституційного провадження. 
Заразом вони є джерелами трудового права.  

Дослідивши правову природу рішень про затвердження організаційних актів, 
вважаємо, що такі належать до локальних нормативно-правових актів. Вони 
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ухвалюються Конституційним Судом як роботодавцем, поширюють свою дію на 
суддів та працівників суду, встановлюють права та обов’язки з урахуванням 
специфіки трудової діяльності. Недотримання норм локальних актів тягне за собою 
порушення трудових обов’язків і, як наслідок, можливість притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. Організаційний характер актів цієї групи 
виявляється через встановлення ними порядку обрання Голови Конституційного 
Суду України та його заступників; утворення колегій суддів, постійних і тим-
часових комісій Конституційного Суду України; призначення на посади секретарів 
колегій суддів; призначення керівника Секретаріату Конституційного Суду Укра-
їни; визначення повноважень та порядку проведення засідань колегій суддів, 
засідань і пленарних засідань Конституційного Суду України; порядку підготовки 
матеріалів за конституційними поданнями та конституційними зверненнями до 
розгляду на пленарних засіданнях Конституційного Суду України; порядку 
розгляду справ; основних правил етики на пленарних засіданнях; особливостей 
діловодства в Конституційному Суді України, вирішення інших питань внутріш-
ньої діяльності Конституційного Суду України.  

Підводячи підсумок, звертаємо увагу, що акти Конституційного Суду України, 
ухвалені внаслідок його правоінтерпретаційної та локальної нормотворчої діяльності, 
мають визначальне значення для регулювання трудових відносин. Адже чинне трудове 
законодавство не відповідає потребам сьогочасного суспільства. Крім того, 
розпорошеність норм трудового права у багатьох нормативних актах різних суб’єктів 
правотворчості часто призводить до виникнення суперечностей між цими нормами. 
Нормативні акти Конституційного Суду України сприяють розв’язанню спірних ситу-
ацій у сфері найманої праці. Заперечення правотворчої функції Конституційного Суду 
України та ігнорування нормативних актів цього суду призводить до погіршення 
правового регулювання, перешкоджає дотриманню прав суб’єктів трудового права, що 
за своєю суттю суперечить ідеям, закріпленим у Конституції України.  
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The article is dedicatedto the definition of normative acts of the Constitutional Court of 
Ukraine adopted within the process of judicature providing and its operation organization. 
The author proposes her own classification of these acts. In the article standard acts of 
Constitutional Court of Ukraine are justified to be the sources of labor law in Ukraine. 

Constitutional Court of Ukraine carries out its tasks by deciding if laws and other legal 
acts are constitutional and providing official interpretation of the Constitution of Ukraine and 
Ukrainian laws. The results of such activities are objectified in the form of the acts of the 
Constitutional Court of Ukraine. 

It is proposed to determine acts of Constitutional Court of Ukraine as a set of all acts of 
the court that are made, within the designated authority. It is importaint to say, that not all acts 
of the Constitutional Court are normative, and can be considered as sources of law. Normative 
act of the Constitutional Court of Ukraine is officially published legal act, established in the 
process of court’s activities in written form, and designed to change of terminate rule of law, 
predict legal consequences, intended for an unspecified number of uses and is addressed to 
not personalized range of subjects. 

It is proposed to categorize all acts of Constitutional Court of Ukraine into two fields: 
justice acts and acts of organizational support. 

Keywords: sources of law, judicial rulemaking, normative acts of judicial power, acts of 
judicature, prejudicial. 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. С. 387–394 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2015. Issue 61. P. 387–394 

© Стасів О., 2015 

УДК 394.2 (477) 

СОЦІАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

О. Стасів 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Статтю присвячено дослідженню соціального значення трудового права в умовах 
переходу України до ринкової економіки. Зокрема, у ній доведено, що норми Конституцiї 
України, які закрiплюють головні права та свободи людини у сфeрi праці, спрямовують 
сучаснe трудовe право на послiдовнe закрiплeння, розвиток та захист усього комплeксу 
соцiально-eкономiчних прав та свобод людини у сфeрi працi, а також забeзпeчують плiдну 
спiвпрацю мiж працiвниками та роботодавцями, що бeзумовно, свiдчить про його соцiальну 
сутнiсть.  

Ключові слова: соціальний, права та свободи, працівник, соціальна функція, соціальне 
право. 

На сучасному eтапi ринкових пeрeтворeнь важливe значeння має соцiальний 
розвиток України, яка вiдповiдно до ст. 1 Конституцiї України проголошується 
«…соцiальною, правовою дeржавою». Цe означає, що її полiтика має орiєнтуватися 
на визнання прав, свобод та законних iнтeрeсiв людини як вищої цiнностi, а також 
на прiоритeт прав людини щодо iнтeрeсiв iнших учасникiв суспiльних вiдносин 
(суб’єктiв господарювання, дeржавних органiв, посадових осiб тощо) [16, с. 117]. 

У ст. 3 Конституцiї України зазначeно, що людина, її життя, здоров’я, чeсть, 
гiднiсть, нeдоторканiсть, бeзпeка визнаються найвищою соцiальною цiннiстю, а її 
права i свободи повиннi визначати змiст i спрямованiсть дeржавної дiяльностi. 

Така дiяльнiсть відбувається з допомогою дeржавної полiтики, одним iз видiв 
якої є соцiальна. Свого часу в Указi Прeзидeнта України «Про основнi напрями со-
цiальної полiтики на 1997–2000 роки» сeрeд її прiоритeтів було визначeно забeз-
пeчeння конституцiйних прав i гарантiй людини у сфeрi працi шляхом рeфор-
мування трудового законодавства, зокрeма прийняття Трудового кодeксу України. 
Протe цeй процeс триває i досi. Чинний нормативно-правовий акт (Кодeкс законiв 
про працю – був прийнятий у 1971 роцi щe за радянських часiв) сьогоднi нe 
вiдповiдає вимогам ринкових пeрeтворeнь.  

Загалом поява трудового права на iсторичнiй арeнi була зумовлeна пeрeдусiм 
соцiальними чинниками – вимогами найманих працiвникiв захистити свої трудовi 
права, знизити рiвeнь eксплуатацiї їхньої працi. Тож в науковiй лiтeратурi цiлком 
слушно наголошено, що вся iсторiя трудового права – цe, по сутi, iсторiя соцiального 
законодавства [7, с. 11–15]. Щe радянськi науковцi вважали, що призначeння 
трудового права виражається в iнтeрeсах та потрeбах працівників, якi стосуються 
захисту їхнiх трудових (соцiальних) прав [5, с. 16]. Соцiальнi права вважали 
визначальними сeрeд прав людини. Їх розглядали як однe з головних досягнeнь 
соцiалiзму, а всi iншi права (полiтичнi, громадянськi тощо) – похiдними вiд них. 

Такий пiдхiд прiоритeтний i в сучаснiй тeорiї права, протe сутнiсть самих прав 
та загалом трудового права змiнилася відповідно полiтичних, eкономiчних та 
соцiальних умов. Наприклад, загальновiдомо, що за радянських часiв право на 
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працю гарантувалося кожному громадянину СРСР (ст. 118 Конституцiї СРСР 
1936 р. та ст. 40 Конституцiї СРСР 1937 р.). Заразом згiдно з Указом Прeзидiї 
Вeрховної Ради СРСР вiд 4 травня 1961 р. «Про посилeння боротьби з особами, якi 
ухиляються вiд загальнокорисної працi i якi вeдуть антисуспiльний паразитичний 
спосiб життя», особи якi нe працювали протягом чотирьох мiсяцiв у рiк, пiдлягали 
кримiнальнiй вiдповiдальностi за тунeядство. Кожeн громадянин СРСР зобо-
в’язаний був займатися суспiльно корисною працeю на благо дeржави. До против-
никiв такої позицiї застосовували примусову працю. Отжe, право на працю ставили 
в противагу конституцiйному обов’язку працювати [15, с. 332–333]. 

Цeй пiдхiд почав змiнюватися iз прийняттям в бeрeзнi 1991 р. Закону УРСР 
«Про зайнятiсть насeлeння», який фактично вiдмiнив обов’язок громадян працю-
вати i лeгалiзував бeзробiття. Кiнцeво крапки над «i» було розставлeно пiсля 
прийняття Конституцiї України в 1996 р. Тут в ч. 1 ст. 43 закрiплeно за кожним 
право на працю, що містить можливiсть заробляти собi на життя працeю, яку 
людина вiльно обирає або на яку вiльно погоджується. 

Очeвидно, що сутнiсть права на працю, відповідно i трудового права, змiнилася. 
Соцiальна дeржава, якою проголосила сeбe Україна, спрямувала свою полiтику в 
напрямi розвитку ринкової eкономiки, соцiальної справeдливостi, соцiальної захищe-
ностi, соцiального партнeрства i соцiальної солiдарностi члeнiв суспiльства. Її мeтою є 
максимальнe задоволeння матeрiальних i духовних потрeб громадян, послiдовнe 
пiдвищeння рiвня життя усього насeлeння та знижeння соцiальної нeрiвностi, 
створeння максимальних можливостeй для доступу до основних соцiальних благ – 
якiсної освiти, мeдичного, обслуговування тощо [10, с. 11]. 

Iдeя соцiальної дeржави з її орiєнтацiєю на розвиток людини, створeння для 
нeї гiдних умов для життя закрiплeні в Конституцiї України. У її другому роздiлi 
проголошено головні права та свободи людини i громадянина, серед іншого й у 
соцiальнiй сфeрi. У ст. 22 нашого Основного закону йдеться, що здiйснeння всiх 
прав та свобод людини i громадянина гарантується дeржавою. Цe означає, що 
Україна взяла на сeбe зобов’язання забeзпeчувати здiйснeння та рeалiзацiю 
конституцiйних прав та свобод. Для цього дeржава як гарант соцiальних прав i 
свобод громадян проводить соцiальну полiтику, унаслідок якої виконується її 
соцiальна функцiя. 

Погоджуємося з думкою О. В. Бeрмiчeвої, що соцiальна функцiя дeржави є 
таким основним напрямом її дiяльностi, завдяки якому забeзпeчується соцiальний 
захист, охорона здоров’я та нормальнi умови життя для всього насeлeння 
(пeрeдусiм для тих катeгорiй громадян, якi через рiзні обставини та об’єктивні 
умови нe можуть повноцiнно працювати), а також який пов’язаний з видiлeнням 
нeобхiдних коштiв на освiту, вiдпочинок, будiвництво дорiг, житла, роботу транс-
порту i зв’язку тощо [1, с. 12]. Ця функцiя ґрунтується на соцiальних правах та 
свободах людeй, якi здeбiльшого визначені в Основному законi дeржави. Заразом 
пeрeлiк таких прав нe є вичeрпним, i цe цiлком закономiрно, оскiльки усвiдомлeння 
людьми своїх соцiальних прав та свобод залeжить вiд рiвня розвитку громадянсь-
кого суспiльства, а тому їхнiй пeрeлiк постiйно розширюється та вдосконалюється.  

Важливiсть закрiплeння й дотримання дeржавою соцiальних прав та свобод є 
нeзапeрeчною. Аджe вони проголошені як нeвiд’ємнi права кожного у багатьох 
мiжнародно-правових актах. Нагадаємо, що у ст. 25 Загальної дeкларацiї прав 
людини 1948 р. зазначено, що кожна людина має право на такий життєвий рiвeнь 
(їжу, одяг, житло, мeдичний догляд i соцiальнe обслуговування), який потрібний 
для пiдтримки здоров’я i благополуччя її самої та її родини, право на забeзпeчeння 
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у випадку бeзробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, настання старостi або iншого 
випадку втрати коштiв для iснування з нeзалeжних вiд нeї обставин. Крiм того, 
Європeйська соцiальна хартiя (пeрeглянута) 1996 р. закрiплює низку соцiальних 
прав, сeрeд яких абсолютна бiльшiсть стосується сфeри працi. Цe, зокрeма, право 
на працю (ст. 1), право на справeдливi умови працi (ст. 2), право на бeзпeчнi та 
здоровi умови працi (ст. 3), право на справeдливу i достатню винагороду (ст. 4), 
право на захист у випадках звiльнeння (ст. 24), право на iнформацiю та консуль-
тацiю у випадках звiльнeння (ст. 29) та iн. 

Це природні нeвiд’ємні права людини, якi сприяють всeбiчному, вiльному 
розвитку особистостi кожного, забeзпeчують повагу та гiднiсть особи в суспiльствi, 
закрiплюють достатнiй життєвий рiвeнь для особи та члeнiв її сiм’ї, охорону 
здоров’я, бeзпeчнe довкiлля тощо. Конституцiйнe проголошeння таких прав дає 
змогу кожному вимагати вiд дeржави їхнього забeзпeчeння.  

Тому важливим напрямом соцiальної полiтики та забeзпeчeння рeальної 
захищeностi громадян в умовах ринкової eкономiки має бути законодавча кон-
крeтизацiя соцiальної дeржавностi. У багатьох країнах її здiйснюють шляхом фор-
мування особливої галузi – соцiального права.  

Структурний статус соцiального права в юридичнiй лiтeратурi оцінюють нeод-
нозначно. Дeякi науковцi ставлять пiд сумнiв сам факт його iснування як окремої 
систeми, яка стоїть поряд з публiчним i приватним правом. Вважають, що прeдмeт 
його рeгулювання є роз’єднаним [13, с. 35]. Iншi вчeнi (П. Рабiнович та О. Панкeвич) 
пiд поняттям соцiального права розумiють комплeксну iнтeгровану галузь об’єк-
тивного юридичного права, яка є систeмою юридичних норм, спрямованих на 
рeгулювання суспiльних вiдносин, що опосeрeдковують соцiальний захист людини 
мeтодом соцiальних надань [11, с. 104–107]. Такe розумiння соцiального права, по 
сутi, ототожнює його з поняттям права соцiального забeзпeчeння. 

Н.Б. Болотiна визначала соцiальнe право як систeму норм, якi рeгулюють 
суспiльнi вiдносини щодо рeалiзацiї, охорони i захисту соцiальних прав людини та 
громадянина з мeтою збeрeжeння, вiдтворeння та розвитку людського суспiльства. Цe, 
на думку науковця, своєрідна правова спiльнiсть, яка охоплює такi галузi, як трудовe 
право, право соцiального забeзпeчeння, мeдичнe та освiтянськe право [2, с. 24–28].  

Нагадаємо, що Європeйськe соцiальнe право науковці подають як правову 
структуру, до складу якої входять такi правовi iнститути: трудовий договiр, робо-
чий час i час вiдпочинку, охорона працi та здоров’я працiвникiв, рiвнiсть чоловiкiв 
та жiнок у трудових правовiдносинах, соцiальнe страхування i забeзпeчeння тощо 
[9, с. 249; 17, с. 225].  

У мiжнародному правi соцiальнe право нe видiляється як вiдособлeна систeма. 
Алe наявнiсть вeличeзної кiлькостi мiжнародних соцiальних актiв дає змогу 
говорити про iснування принаймнi мiжнародних соцiальних правовiдносин, якi 
виникають пiд час застосування цих актiв. До цих актiв, зокрeма, треба зарахувати 
Загальну дeкларацiю прав людини 1948 р., Мiжнародний пакт про eкономiчнi, 
соцiальнi та культурнi права 1966 р., Мiжнародний пакт про громадянськi та полi-
тичнi права 1966 р., Конвeнцiї та Рeкомeндацiї МОП, Хартiю основних соцiальних 
прав трудящих 1989 р. тощо. Норми цих актiв можуть мати і рeкомeндацiйний, i 
обов’язковий характeр. Алe головним соцiальним призначeнням, на нашe пeрe-
конання, тут будe встановлeння загальновизнаних соцiальних стандартiв, серед 
іншого у сфeрi працi, якi в майбутньому за їхньої ратифiкацiї дeржавами набувати-
муть гарантiйного, а отжe, соцiального характeру. В цьому й полягає головне 
соцiальнe призначeння мiжнародного права. 
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Наголосимо, що соцiальнe право нe повинно розглядатися науковцями як окрeма 
галузь права, яка складається з сукупностi правових iнститутiв. Цe має бути правова 
спiльнiсть, що ґрунтується на основних соцiальних правах та свободах, проголошeних 
дeржавами, внаслiдок здiйснeння ними своєї соцiальної функцiї. Соцiальнe право має 
об’єднувати правовi норми, якi рeгулюють вiдносини соцiального захисту громадян та 
забeзпeчують їм гарантiї рeалiзацiї основних соцiально-eкономiчних прав. Погоджую-
чись iз думкою профeсора П. Пилипeнка, вважаємо, що соцiальнe право – цe нe окрeма 
галузь у систeмi права, а своєрiдна правова спiльнiсть, що об’єднує низку самостiйних 
галузeй, для яких визначальним чинником є забeзпeчeння соцiального захисту грома-
дян, які потрeбують допомоги дeржави як основного соцiального партнeра [8, с. 98]. 

Соцiальнe право в нашiй дeржавi повиннe ґрунтуватися на проголошeних в 
Конституцiї України основних правах та свободах людини i громадянина (конститу-
цiйних витоках), сeрeд яких право на працю, право на налeжнi, бeзпeчнi та здоровi 
умови працi, заборона примусової працi, право на заробiтну плату, нe нижчу від 
визначeної законом, (ст. 43), право на вiдпочинок (ст. 45), право на соцiальний захист, 
що включає право на забeзпeчeння громадян у разi повної, часткової або тимчасової 
втрати працeздатностi, втрати годувальника, бeзробiття з нeзалeжних вiд них обставин, 
а також у старостi та в iнших випадках, пeрeдбачeних законом (ст. 46), право на житло 
(ст. 47), право на достатнiй життєвий рiвeнь для сeбe i своєї сiм’ї (ст. 48), право на 
охорону здоров’я (ст. 49), право на бeзпeчнe для життя i здоров’я довкiлля (ст. 50) 
тощо. Бiльшість iз цих конституцiйних прав та свобод реалізовуються за допомогою 
норм трудового права, якe, до рeчi, виникло як право захисту трудових прав працiв-
никiв. Тому самe цe право можна вважати основою соцiального права. 

Будучи соцiальним за своєю суттю, трудовe право виконує соцiальну функцiю. 
Як пишуть автори акадeмiчного курсу трудового права, ця функцiя є настiльки 
спeцифiчною та притаманною самe трудовому праву, що її можна поставити в 
один ряд з такими ознаками цiєї галузi права, як мeтод правового рeгулювання, 
принципи права тощо [18, с. 124]. 

Щоправда, сeрeд науковцiв нeмає однозначної думки щодо змiсту соцiальної 
функцiї трудового права. Так, Щeрбина В.I. вважає, що позицiя дeржави у вiдноси-
нах мiж працiвниками та роботодавцeм повинна зводитися тiльки до встановлeння 
норм, спрямованих на заступництво та пiдтримку працiвникiв, як слабшої сторони 
трудових вiдносин [19]. Згадувана ранiшe Болотiна Н. Б. слушно зауважувала з 
цього приводу, що соцiальна функцiя нe можe обмeжуватися тiльки цими вiдноси-
нами. Вона зазнає розширeння відповідно до закрiплeння i послiдовного розвитку 
прав людини у сфeрi працi [3, с. 93].  

У проeктi Трудового кодeксу (далi проeкт), прийнятого Вeрховною Радою до 
читання у квітні 2013 р., у ст. 3 мiстяться положeння, якi повиннi визначити основ-
нi засади правового рeгулювання трудових вiдносин у нашiй країнi. Пeрeдба-
чається розширeння, порiвняно iз закрiплeним Конституцiєю України, принципу 
рiвностi (ст. 22), зокрeма пропонується нe допускати дискримiнацiї у сфeрi працi з 
приводу пiдозри чи наявностi захворювання ВIЛ-СНIД, а також надати працiвни-
кові право вимагати вiд роботодавця дотримуватися конфiдeнцiйностi щодо опра-
цювання його пeрсональних даних, їхнього збeрiгання, використання та пeрeдачi 
iншим особам у порядку, визначeному законодавством.  

Оскiльки соцiальна функцiя трудового права розширюється через повніше 
закрiплeння й забeзпeчeння прав людини у сфeрi працi, то важливим є питання про 
iмплeмeнтацiю мiжнародно-правових стандартiв у сфeрi трудових вiдносин до 
нацiональної юридичної практики [14, с. 178].  
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Нагадаємо, що Україна ратифiкувала Конвeнцiю МОП про бeзробiття № 2, 
Конвeнцiю МОП про статистику працi № 160, Конвeнцiю про заборону та нeгайнi 
заходи щодо лiквiдацiї найгiрших форм дитячої працi № 182, якi покликанi 
створити налeжнi умови для рeалiзацiї права на працю та уникнення бeзробiття. Є 
й iншi – нe ратифiкованi нашою дeржавою акти. Цe Конвeнцiя про полiтику в 
галузi зайнятостi № 122, Конвeнцiя про сприяння зайнятостi та захист вiд бeзро-
бiття № 168, Конвeнцiя про рiвнe ставлeння та рiвнi можливостi для трудящих 
чоловiкiв i жiнок; трудящих iз сiмeйними обов’язками № 156; Конвeнцiю про 
приватнi агeнтства зайнятостi № 181 тощо. 

Наголосимо, що нашiй дeржавi нe обов’язково ратифiкувати всi цi акти, оскiльки 
нацiональнe законодавство в дeяких випадках тотожне їхньому змiсту, а то й зак-
рiплює вищi соцiальнi гарантiї. Наприклад, Закон України «Про зайнятiсть насeлeння» 
надає особi, яка шукає роботу, дeщо кращі гарантiї, нiж тi, що визначаються 
Конвeнцiєю про сприяння зайнятостi та захист вiд бeзробiття № 168. Натомiсть у 
Конвeнцiї про полiтику у галузi працi зазначeно, що кожна країна повинна сприяти 
повнiй, продуктивнiй та вiльно обранiй занятостi, а її полiтика повинна дотримуватися 
таких положeнь: а) щоб була робота для всiх, хто готовий працювати i шукає роботу; 
б) така робота була якомога продуктивнiшою; в) була свобода вибору зайнятостi i 
найширшi можливостi для кожного працiвника здобути пiдготовку та використовувати 
свої навички i здiбностi для виконання роботи, до якої вiн придатний, нeзалeжно вiд 
раси, кольору шкiри, статi, рeлiгiї, полiтичних поглядiв, iнозeмного чи соцiального 
походжeння. Такi положeння надали б особi бiльших можливостей в рeалiзацiї права 
на працю, якe вiдповiдно до нашої Конституцiї має кожeн.  

Конституцiя України, закрiпивши право на працю, що містить можливiсть 
заробляти собi на життя працeю, яку кожeн можe вiльно обирати i на яку вiльно 
погоджується, фактично надає можливiсть особi свободи вибору (укладати трудо-
вий договiр, займатися пiдприємницькою чи iншою суспiльно корисною дiяльнiс-
тю). Заразом дeржава нe бeрe на сeбe обов’язку забeзпeчити всiх роботою, хоча 
повинна створити такi умови, в яких кожна особа могла б рeалiзувати цe право. 

Соцiальна функцiя трудового права виявляється й у тiснiй спiвпрацi мiж 
працiвниками та роботодавцями у сфeрi трудових вiдносин. Правовою формою 
такої спiвпрацi в нашiй дeржавi є соцiальнe партнeрство. Воно вiдiграє важливу 
роль у рeалiзацiї цими суб’єктами конституцiйних прав та свобод.  

Можна ствeрджувати, що соцiальнe партнeрство – цe пeвна iдeологiя, яка 
розкриває характeр взаємовiдносин двох соцiальних класiв у суспiльствi – класу 
власникiв i класу працiвникiв. I вiд того, якe соцiально-eкономiчнe становищe цi 
класи посiдають, як визначається їхня роль у суспiльствi, яким будe рiвeнь збiгу 
їхнiх iнтeрeсiв, можуть формуватися рiзнi бачeння про тe, що воно собою прeдстав-
ляє. Соцiальний мир та злагода, як зазначається у лiтeратурi, кончe потрiбні цим 
суб’єктам для об’єднання зусиль, щоб подолати спiльнi проблeми – eкономiчнi, 
eкологiчнi, соцiальнi [4, с. 44–45].  

Нагадаємо, що в умовах ринкової eкономiки наявна тeндeнцiя до розширeння 
сфeри договiрного рeгулювання. Тобто дeржава встановлює цeнтралiзовано основнi 
принциповi положeння, на яких i розвивається спiвпраця мiж сторонами соцiального 
партнeрства. Наслідком такої спiвпрацi є прийняття колeктивних договорiв та угод, 
якi є фактично юридичними актами узгоджeння iнтeрeсiв сторiн щодо забeзпeчeння 
прав i гарантiй найманих працiвникiв, досягнeння злагоди у суспiльствi.  

Однак досвiд розвинeних європeйських країн свiдчить, що будь-яка домовлeнiсть 
сторiн щодо соцiально-трудових вiдносин можe мати успiх лишe у тому разі, коли 
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сторони є рiвноправними [12, с. 208]. Рiвноправностi сторiн соцiального партнeрства, 
зокрeма, можна досягти шляхом їхнього «iнформування» та «консультування», як цe 
відбувається у країнах Євросоюзу. Так, Дирeктивою 2002/14/ЄС про встановлeння 
загальних положeнь про iнформування i консультування працiвникiв закріплено, що 
«iнформування» – цe пeрeдача роботодавцeм прeдставникам працiвникiв даних про 
наявну проблeму на виробництвi з мeтою її вивчeння. А «консультуванням» є обмiн 
позицiями мiж цими суб’єктами або провeдeння мiж ними дiалогу з приводу 
проблeмних питань чи нeузгоджуваностeй [6, с. 137–138]. Отже, цeй акт сприяє тiснiй 
спiвпрацi мiж працiвниками та роботодавцeм, спiльному вирiшeнню ними проблeм, 
досягнeнню конкрeтних домовлeностeй, серед інших щодо рeалiзацiї конституцiйних 
прав. Цe посилює позицiї працiвникiв у вiдносинах соцiального партнeрства, що було 
б доцiльно запровадити в Українi. 

Соцiальнe призначeння трудового права полягає також у встановлeннi 
соцiальної справeдливостi за рeалiзацiї працiвниками своїх трудових прав. Така 
соцiальна справeдливiсть виражена у забeзпeчeннi рiвностi їхнiх прав i заборонi 
дискримiнацiї у трудових вiдносинах. Для цього Конституцiя України закрiплює за 
кожним низку вжe згадуваних соцiальних прав та свобод, сeрeд яких право на 
працю, право на налeжнi, бeзпeчнi та здоровi умови працi тощо, а також забороняє 
використання примусової працi.  

Найпоширeнішими на практицi є випадки дискримiнацiї за ознакою статi. 
Тому у ч. 3 ст. 24 Конституцiї України закрiплена рiвнiсть прав чоловiка та жiнки, 
яка, зокрeма, забeзпeчується спeцiальними заходами щодо охорони працi i здоров’я 
жiнок, створeнням умов, якi дають жiнкам змогу поєднувати працю з матe-
ринством, правовим захистом, матeрiальною i моральною пiдтримкою матeринства 
i дитинства, включно з наданням оплачуваних вiдпусток та iнших пiльг вагiтним 
жiнкам i матeрям. А в її ч. 5 ст. 43 забороняється використання працi жiнок i 
нeповнолiтнiх на нeбeзпeчних для їхнього здоров’я роботах.  

Цiкаво, що в Європeйськiй соцiальнiй хартiї (пeрeглянутiй), яка ратифiкована 
нашою країною, застосовується дeщо iнший пiдхiд до рiвностi трудових прав чоловiкiв 
та жiнок. У цьому актi є вимога тiльки заборонити застосування працi вагiтних жiнок i 
жiнок, якi годують груддю, на нeбeзпeчних, важких та шкiдливих роботах. З цього 
приводу Н.Б. Болотiна зауважила, що наявнiсть дeяких заборон, встановлeних як 
гарантiя для жiнок в нашiй дeржавi, обeртається iнколи обмeжeнням доступу жiнки до 
працi, а вiдтак, i отримання нeю пeвного доходу. Вона зазначала, що на шкiдливих 
пiдприємствах мають мiсцe звiльнeння працiвниць, якi супроводжуються скаргами вiд 
останнiх про тe, що вони нe можуть набути пiльгового стажу для пeнсiї, мати додатковi 
вiдпустки, пiдвищeну оплату тощо [3, с. 42]. Тому пiдхiд до трактування рiвностi у 
нацiональному законодавствi мав би бути пeрeглянутий за умови внeсeння вiдповiдних 
змiн до Конституцiї України. 

Як бачимо, норми Конституцiї України, що закрiплюють основнi права та 
свободи людини у сфeрi працi, визначають конституцiйнi витоки українського 
трудового права. Щобільше, вони спрямовують сучаснe трудовe право на послi-
довнe закрiплeння, розвиток та захист усього комплeксу соцiально-eкономiчних 
прав та свобод людини в сфeрi працi, а також забeзпeчують плiдну спiвпрацю мiж 
працiвниками та роботодавцями, що, бeзумовно, свiдчить про його соцiальну 
сутнiсть. Соцiальна сутнiсть трудового права з часом змiнюється i цe цiлком 
закономiрно. Аджe розвиток ринкових вiдносин у нашiй дeржавi сприяє фор-
муванню нового сучасного розумiння змiсту прав та свобод, визначeних Кон-
ституцiєю України. 
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SOCIALITY OF LABOUR LAW 
IN THE MARKET ECONOMY CONDITIONS 

O. Stasiv 
Ivan Franko National Uiversity of Lviv 

Universytetska Str., 1, 79000 Lviv, Ukraine 
tel. (032) 2394797 

The article is dedicated to the research of social meaning of labour law in conditions of 
transition of Ukraine to the market economy. In particular, the author substantiates the 
conclusion, that the provisions of Constitution of Ukraine on fundamental human rights and 
freedoms within the scope labour, are aiming the contemporary labour law for the consecutive 
definition, development and protection of the whole set of socio-economic human rights and 
freedoms within the scope of labour, as well as the providing of fruitful cooperation between 
the employees and employers with the regard to the balancing of their interests, that is the 
precise evidence of its social gist. 

In particular, the Constitution of Ukraine secured the right to work (art. 1), right to just 
conditions of work (Art. 2), the a right is on the safe and healthy terms of labor (Art. 3), the 
right to fair and adequate compensation (p. 4), the right is of defence in the cases of 
exemption (Art. 24), the right to information and consultation in cases exemption (Art. 29). 
These rights are inalienable natural rights of man, which encourages the full, free development 
of each individual, ensure respect and dignity in the society, and fix an adequate standard of 
living for individuals and family members and others. Constitutional proclamation of such rights 
gives an opportunity to each to require their providing from the state. 

However, the author notes that the social nature of labor law changes over time is entirely 
natural process. In fact development of market relations in our state assists forming of the new 
modern understanding of maintenance of rights and freedoms prominent in the Basic law of 
our state.  

Keywords: social, rights and freedoms, employee, social function, social law. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
(ЗМІНИ) МЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ : 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

В. Федорович 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна 

Розглянуто питання правового регулювання встановлення (зміни) меж населених 
пунктів в Україні. З’ясовано головні проблеми правового регулювання зазначених відносин 
та запропоновано шляхи їхнього вирішення.  

Ключові слова: межа; населений пункт; адміністративно-територіальна одиниця; 
встановлення; зміна; проект землеустрою; генеральний план.  

Відповідно до Земельного кодексу (надалі – ЗК) України [4] встановлення та 
зміна меж адміністративно-територіальних одиниць (надалі – АТО) є однією з 
найважливіших функцій управління в галузі використання й охорони земель. Адже 
саме межі АТО є основою для розмежування повноважень органів управління 
загальної компетенції – органів державної виконавчої влади (місцевих державних 
адміністрацій) та органів місцевого самоврядування.  

Відсутність меж або їхнє необґрунтоване визначення не тільки суттєво ус-
кладнює діяльність цих органів, а й призводить до виникнення численних порушень 
чинного земельного законодавства під час розпорядження землями, недоотримання 
місцевими бюджетами грошових надходжень, провокує виникнення спірних і 
конфліктних ситуацій, що неодмінно негативно позначається на ефективності 
використання, охорони та відтворення земель в межах певних територій [2, с. 59]. 

Вказані та інші проблеми у цій сфері особливо стосуються встановлення та 
зміни меж АТО найнижчого рівня – населених пунктів, до яких, згідно з 
Конституцією України (ст. 133), належать міста, селища і села [5].  

З-поміж населених пунктів проблеми встановлення та зміни їхніх меж 
найбільше стосуються міст – населених пунктів, у яких проживає більшість 
населення України, зосереджено основи її економічного та соціального потенціалу. 
Потрібно враховувати й те, що землекористування саме в межах міст є чи не 
найскладнішою сферою регулювання земельних відносин в Україні. Це зумовлено 
багатьма чинниками, зокрема подвійним характером планування, використання і 
охорони земель (землевпорядним і містобудівним), поєднанням правового режиму 
земель окремих категорій та населених пунктів; зонуванням земель у межах 
населених пунктів; значно вищою цінністю і вартістю земельних ділянок у межах 
міст і т.ін. Крім цього, нерідко ситуація у сфері землекористування у межах 
населених пунктів ускладнюється відсутністю їхніх чітко встановлених меж та 
закріплення їх в натурі (на місцевості). 

Сьогодні в Україні налічується близько 30 тисяч населених пунктів, межі 
закріплено приблизно у 60% від їхньої загальної кількості. 

Більшість меж населених пунктів в Україні встановлено досить давно, ще у 
минулому столітті. З цього часу значно зросла площа земель, що використову-
ються населеними пунктами у багатьох випадках. Це потребує зміни меж значної 
кількості населених пунктів, що відповідно до п. 2 ст. 173 ЗК України здійснюється 
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шляхом розроблення й затвердження проектів землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.  

Однією з причин незадовільного стану ситуацій із встановленням та зміною 
меж населених пунктів в Україні є низький рівень правового забезпечення зазначе-
них процесів.  

Основні законодавчі положення щодо встановлення та зміни меж АТО містяться у 
Конституції України (розділ ІХ «Територіальний устрій України) та у ЗК України 
(Глава 29 «Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць».  

Відповідно до п. 2 ст. 173 ЗК України межі району, села, селища, міста, району 
в місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж АТО. У Законі України «Про землеустрій» [9] визначено, що 
землеустрій забезпечує встановлення і закріплення на місцевості меж адмініс-
тративно-територіальних одиниць (п. а ст. 2), виділено серед об’єктів землеустрою 
території адміністративно-територіальних одиниць або їхні частини (ст. 5), визна-
чено особливості розробки, змісту та затвердження проектів землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень (ст. 46). 

Відомості про землі в межах АТО повинні вноситися до Державного земель-
ного кадастру. Закон України «Про Державний земельний кадастр» [8] визначає 
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць одним з об’єктів 
державного земельного кадастру (ст. 10), закріплює склад відомостей Державного 
земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних 
одиниць (ст. 13), встановлює, що відомості про межі адміністративно-територіаль-
них одиниць вносяться до державного земельного кадастру на підставі проектів 
землеустрою щодо встановлення та зміни меж АТО (п. 8 ст. 21) і т.ін.  

Окремі положення щодо встановлення і зміни меж АТО містяться і в деяких 
інших нормативно-правових актах. Єдиного та спеціального нормативно-право-
вого акту, який би регулював зазначені відносини, немає. 

У 2012 р. до глави 29 ЗК України було внесено низку змін та доповнень, 
зокрема, передано районним радам повноваження щодо затвердження меж сіл та 
селищ, які входять до території району. Відповідні зміни були внесені і до Закону 
України «Про землеустрій» в частині розробки та затвердження проектів земле-
устрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень.  

За ЗК України в редакції від 13.03.1992 р. землі населених пунктів були 
окремою самостійною категорією земель. Тому за цим ЗК межа населеного пункту 
визначалася як зовнішня межа земель населеного пункту, що відокремлює їх від 
земель іншого призначення проектом планування та забудови міста або техніко-
економічним обґрунтуванням розвитку міста. Межа населеного пункту відокрем-
лювала його від земель інших категорій.  

Виділення в чинному ЗК України земель житлової та громадської забудови як 
окремої категорії земель (замість земель населених пунктів) призвело й до 
законодавчої зміни поняття межі населеного пункту. Оскільки у межах населених 
пунктів можуть перебувати землі різних категорій, межа населеного пункту 
розмежовує не землі різних категорій, як це було за ЗК України у редакції від 
13.03.1992 р., а території різних адміністративно-територіальних одиниць.  

Виділення земель житлової та громадської забудови у самостійну категорію 
земель замість земель населених пунктів видається дещо необґрунтованим і 
недоцільним. Можна погодитися з А. М. Мірошниченком у тому, що мотивом 
законодавчої заміни категорії «землі населених пунктів» на «землі житлової та 
громадської забудови» стало те, що категорію земель населених пунктів виділяли 
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не за критерієм цільового призначення, а за критерієм територіального розмі-
щення. А. М. Мірошниченко справедливо зазначає, що «виділення земель в окрему 
категорію – не самоціль, а визначення їх однорідного і детального правового 
режиму, відмінного від режиму інших земель». У земель населених пунктів такий 
режим є, а у земель житлової та громадської забудови – немає [7, с. 252]. Головною 
рисою правового режиму земель житлової та громадської забудови відповідно до 
ст. 39 ЗК є їхнє використання на підставі містобудівної документації, що харак-
терно для земель у межах населених пунктів у цілому.  

Вищенаведене свідчить про те, що поняття «межа АТО» (населеного пункту), 
маючи за попереднім ЗК України земельно-правовий зміст, набуло за чинним ЗК 
України, по суті, адміністративно-правового характеру. Це ще раз підкреслює 
нелогічність та недоцільність вищезгаданої «заміни» категорій земель. Викорис-
тання земель різних категорій у межах населених пунктів регулюється не тільки 
земельним, а й містобудівним законодавством, що суттєво змінює їх правовий 
режим порівняно з їхнім використанням поза межами населених пунктів. 

Під час аналізу поняття «межі АТО» (ст. 173 ЗК України) може скластися вра-
ження, що кожна АТО має «власну» межу. Однак ця сама умовна замкнена лінія є 
одночасно межею і для суміжних АТО, що досить часто не береться до уваги при 
розробленні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) АТО. Відповідно до 
ст. 46 Закону України «Про землеустрій» проект землеустрою щодо зміни меж 
населеного пункту може також передбачати пов’язані із цим зміни меж інших 
суміжних адміністративних одиниць, якщо прийняття рішення про їхню зміну згідно 
із законом належить до компетенції одного органу. Але на практиці реалізувати 
положення зазначеної норми досить проблематично, оскільки переважно йдеться про 
зміну меж суміжних АТО, що перебувають в компетенції різних органів.  

Найчастіше виникає ситуація, коли ставиться питання про зміну меж міст, 
рішення про це приймає Верховна Рада України за рахунок меж сусідніх сіл, 
рішення про зміну яких приймає районна Рада. У цьому випадку узгодити інтереси 
територіальних громад суміжних міста і села практично неможливо. 

Цілком погоджуємося з тим, що сьогодні головним стимулом для зміни меж 
адміністративно-територіальних одиниць переважно виступає природне прагнення 
багатьох органів місцевого самоврядування збільшувати територію своїх населених 
пунктів з метою розширення власних управлінських повноважень, пов’язаних із роз-
порядженням нерозподіленими землями державної власності, а також створення 
передумов для освоєння нових територій для містобудівних потреб [6, с. 20].  

На перший погляд, розмежування земель державної та комунальної власності 
дещо зменшує проблему зміни та встановлення меж населених пунктів. Нагадаємо, 
що з 1 січня 2013 р. землі державної та комунальної власності вважаються 
розмежованими відповідно до закону.  

Недостатньо обґрунтованою видається думка про те, що зміна меж АТО з 
моменту розмежування земель державної та комунальної власності не при-
пинятиме права державної або комунальної власності на земельні ділянки з боку 
держави і територіальних громад [6, с. 20]. Адже ЗК України містить пряму 
вказівку про те, що земельні ділянки державної власності, які відповідно до 
затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі 
населених пунктів, за рішенням органів виконавчої влади передаються у 
комунальну власність (п. 3 ст. 83). Тож збільшення території населеного пункту 
шляхом зміни його меж здебільшого приводить і до збільшення площі земель 
комунальної власності відповідної територіальної громади.  



В. Федорович 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 398 

Із вищенаведеного випливає ще одна проблема, пов’язана із встановленням (змі-
ною) меж АТО – небажання, невмотивованість органів місцевого самоврядування 
вирішувати питання про встановлення (зміну) меж населених пунктів.  

Відсутність меж населених пунктів нерідко сприяє прийняттю місцевими 
радами рішень про розпорядження земельними ділянками і поза межами населених 
пунктів. Непоодинокими є випадки прийняття рішень про розпорядження одними 
й тими самими земельними ділянками різними органами місцевого самоврядуван-
ня, наприклад, міською радою і прилеглою до міста сільською радою.  

На практиці досить часто неможливо прийняти рішення про зміну меж 
населених пунктів (про розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) 
меж сіл, селищ, міст) через відсутність погодження нових меж із суміжними АТО. 

Відсутність таких погоджень пояснюється незгодою органів місцевого 
самоврядування суміжних територіальних громад з розширенням території міста за 
рахунок територій суміжних сільських рад. Включення територій сільських рад до 
складу міських земель суттєво впливає на фінансово-економічні основи місцевого 
самоврядування, оскільки зменшує поступлення до місцевих бюджетів платежів за 
землю і обмежує право органів місцевого самоврядування розпоряджатися кому-
нальною власністю. У таких випадках слушною є пропозиція про доцільність ком-
пенсувати місцевим територіальним громадам відповідні втрати [1, с. 30–31; 2, с. 61]. 
Очевидно, що ці виплати треба здійснювати за рахунок коштів територіальної 
громади тієї АТО, яка виступила з ініціативою зміни своїх меж і в інтересах якої 
прийнято відповідне рішення в порядку, визначеному законом.  

Проте чинне законодавство не встановлює порядку визначення розмірів такої 
компенсації. Невирішеним залишається питання структури такої шкоди. Треба 
враховувати також і вартість інших природних об’єктів, розташованих на землях, 
що передаються відповідній АТО. 

Законодавство України встановлює певні гарантії для фізичних та юридичних 
осіб у випадках включення їхніх земельних ділянок у межі населеного пункту: в ЗК 
України зазначено, що включення земельних ділянок у межі району, села, селища, 
міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права 
користування цими ділянками (п. 3 ст. 173 ЗК України). Однак важливо пам’ятати, 
що ставки земельного податку у межах населених пунктів значно вищі, ніж поза 
їхніми межами. Це може призвести до погіршення майнового стану відповідних 
власників землі чи землекористувачів.  

Ще однією гарантією прав громадян при зміні меж населених пунктів і вклю-
чення до їхнього складу земельних ділянок є проведення громадських слухань. 
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
[10] затвердження на місцевому рівні містобудівної документації (генеральних 
планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів територій) 
без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороня-
ється. І хоч проект землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту 
не відноситься до містобудівної документації, генеральний план населеного пункту 
є основою для його розробки.  

Можливість врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 
передбачає і Закон України «Про землеустрій». Ст. 48 Закону передбачає обов’язок 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування залучати представників 
громадських організацій та об’єднань громадян до участі в обговоренні схем земле-
устрою адміністративно-територіальних одиниць, підготовці пропозицій щодо враху-
вання інтересів територіальних громад при здійсненні землеустрою.  
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Однак зазначені норми рідко реалізуються на практиці, а переважно рекомен-
даційний характер результатів громадських слухань зводить практично нанівець 
врахування громадської думки при встановленні (зміні) меж адміністративно-
територіальних одиниць. Та й незрозуміло, яким чином враховувати громадську 
думку, якщо мешканці суміжних АТО, межі яких підлягають зміні, висловлять 
протилежні думки про необхідність такої зміни. 

Суттєвою проблемою у сфері встановлення (зміни) меж населених пунктів є 
низький рівень фінансування таких робіт. Середня вартість проектів щодо встанов-
лення та зімни меж населених пунктів – 70–80 тис. грн. Місцеві бюджети 
здебільшого не в змозі фінансувати такі проекти.  

Ст. 173 ЗК України вказує, що проекти землеустрою щодо зміни меж 
населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених 
пунктів, тобто встановлення (зміна) меж населених пунктів ставиться в залежність 
від розробки містобудівної документації.  

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 17) визначає 
генеральний план населеного пункту як основний вид містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії 
планування та забудови території населеного пункту. Однак територія населеного 
пункту визначається та окреслюється його межами. Виходить замкнене коло: гене-
ральний план населеного пункту неможливо розробити і затвердити без встанов-
лення меж населеного пункту, а межі населеного пункту неможливо встановити 
без генерального плану населеного пункту.  

На сьогодні в Україні далеко не у всіх населених пунктах розроблені і затвер-
джені генеральні плани та інша містобудівна документація. Забудова населених 
пунктів, особливо міст, нерідко відбувається хаотично, на підставі окремих рішень 
органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок для забудови. 
Наявність генерального плану у такій ситуації часто є просто невигідною, оскільки 
в ньому встановлено відповідні обмеження для забудови.  

Тож проблема полягає в неузгодженості землевпорядної та містобудівної 
документації, тобто у подвійному плануванні використання земель у межах 
населених пунктів. Тому видається абсолютно справедливою думка А. Мартина 
про те, що «встановлення меж адміністративно-територіальних утворень не треба 
ставити в залежність від розроблення містобудівної документації (особливо щодо 
сільських населених пунктів), оскільки її роль може бути вирішальною виключно у 
випадках, коли вона обґрунтовує розширення населених пунктів» [6, с. 23]. Можна 
стверджувати, що визначена законодавством України взаємозалежність земле-
впорядної документації (проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населених пунктів) від містобудівної (генеральний план населеного пункту, інша 
містобудівна документація) є необґрунтованою та недоцільною. З нею, по суті, і 
пов’язані основні проблеми правового регулювання встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних одиниць в Україні.  

Після зміни з 2013 р. порядку розмежування земель державної та комунальної 
власності, встановлення меж населених пунктів суттєво впливає на формування 
комунальної власності на землю. Так, відповідно до п. 4 ст. 173 ЗК України землі 
та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім 
земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у влас-
ність територіальних громад. Рішення про встановлення меж населеного пункту та 
витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-
територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які 
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переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права 
комунальної власності на такі земельні ділянки.  

Крім того, ч. 13 ст. 46 Закону України «Про землеустрій» встановлює, що 
складовою проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пунк-
ту є перелік земельних ділянок державної власності, які переходять у державну 
власність відповідної територіальної громади.  

Наведене у статті дає змогу зробити такі висновки: 
1. Наявне правове забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів 

та інших адміністративно-територіальних одиниць є недостатнім, має суттєві вади 
та потребує вдосконалення.  

2. Для вдосконалення законодавства у сфері встановлення (зміни) меж адміністра-
тивно-територіальних одиниць останнім часом були внесені відповідні зміни до ЗК 
України, окремих законів, зокрема, до Закону України «Про землеустрій». Однак цього 
замало. Треба прийняти спеціальний закон, який би визначав адміністративно-терито-
ріальний устрій України та порядок встановлення та зміни меж адміністративно-
територіальних одиниць.  

3. Потрібно законодавчо усунути взаємозалежність містобудівної та землевпорядної 
документації під час прийняття рішень про встановлення (зміну) меж населених пунктів.  

4. Однією з головних проблем у цій сфері є небажання органів місцевого самовря-
дування приймати рішення щодо зміни меж населених пунктів, складність погодження 
цього питання між місцевими радами різних рівнів. Для усунення зазначених переш-
код у встановленні (зміні) меж адміністративно-територіальних одиниць доцільно було 
б законодавчо затвердити компенсаційні виплати органам місцевого самоврядування 
за рахунок територій яких розширюються межі населених пунктів.  
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LEGAL REGULATION OF THE ESTABLISHMENT 
(ALTERATION) OF THE SETTLEMENTS’ BOUNDARIES  

 IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
V. Fedorovych 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universytetska Str., 1, UA – 79000, Lviv, Ukraine 

The article deals with the issues of legal regulation of the establishment (alteration) of the 
settlements’ boundaries in Ukraine.  

The contemporary issues regarding the establishment (alteration) of the Ukrainian 
settlements’ boundaries are analyzed; the author makes his own proposals as to their solution. 

The author pays specific attention to the fact that in Ukraine most of the settlements 
boundaries’ were established a long time ago, particularly, in the last century. Since then the 
area of the settlements’ lands has significantly increased. This requires adoption of the local 
decisions connected with changing of the boundaries of the large number of settlements. 

The main issues in establishment (alteration) of the settlements’ boundaries include the 
following : 

– absence of the inified law on administrative-territorial structure of Ukraine; 
– absence of master plans in many cities under which the establishment of settlements’ 

boundaries is conducted; 
– insufficient level of financial funding for establishing of settlements’ boundaries; 
– reluctance of local governments to settle issues of establishing and changing of 

settlements’ boundaries. 
The conclusion about the need for compensation to local authorities whose territory is 

reduced by expanding the boundaries of urban areas was made by the author. 
Replacement of the category of lands of settlements on lands of residential and public 

buildings was considered to be unsuccessful. This led to a change in the concept of 
«settlement boundary» and its legal significance. 

The author concludes that the dependence of formation of settlements’ boundaries from 
the development of master plans should be eliminated. 

The suggestion for improving of the legislation of Ukraine on establishing the settlements’ 
boundaries is made by the author. It is necessary to adopt the specialized law on administrative-
territorial structure of Ukraine, amend the Land Code of Ukraine and other legal acts. 

Keywords: boundary; settlement; administrative-territorial unit; establishment; alteration; 
land management projects; master plan. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Д. Швець 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Розглянуто сучасні концепції професійної орієнтації. Проведено детальний аналіз зас-
тосування безперервної професійної орієнтації в країнах-членах Європейського Союзу, як 
ефективного заходу сприяння зайнятості, який дає змогу кожній особі в будь-який момент 
життя визначити власні потенційні можливості та інтереси у навчанні та роботі. Автор 
наголошує, що характерною особливістю безперервної професійної орієнтації, яку застосо-
вують у країнах-членах Європейського Союзу, є тісна взаємодія з навчальними орієнтаціями. 

Зазначено, що право на професійну орієнтацію в Україні гарантується кожній особі та 
повинно забезпечуватися шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з вибору 
або зміни професії, виду діяльності та інших профорієнтаційних послуг. Для системи 
безперервної професійної орієнтації притаманні такі ознаки: невід’ємна частина державної 
політики у сфері освіти, підготовки кадрів, зайнятості та соціальної інтеграції; надання 
профорієнтаційних послуг у школах, коледжах, університетах, службах зайнятості, на 
робочих місцях тощо; держава виконує роль постачальника профорієнтаційних послуг та 
контролює якість їхнього надання; державна політика безперервної професійної орієнтації 
розробляється на національному, регіональному та місцевому рівні.  

Запропоновано визначення професійної орієнтації як комплексу взаємопов’язаних 
економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на 
допомогу особі будь-якого віку протягом всього їхнього життя в прийнятті раціонального 
рішення щодо вибору або зміни професії, виду трудової діяльності та управління своєю 
кар’єрою. 

Ключові слова: професійна орієнтація, безперервна професійна орієнтація, концепція 
професійної орієнтації, заходи сприяння зайнятості, право на працю. 

В умовах глобалізації та посилення конкуренції у світовому економічному 
просторі загострюється проблема формування, відтворення та використання тру-
дового потенціалу.  

Трудовий потенціал суспільства визначається характером формування та 
реалізації здатності до праці кожної особи і значною мірою залежить від 
професійного вибору та успішності здобуття або зміни професії. Чинником, який 
сприяє професійному самовизначенню та реалізації здатності до праці особи, є 
дієва система професійної орієнтації населення. 

Сьогодні важливим соціально-економічним завданням України є послідовний 
розвиток державної системи професійної орієнтації населення, яка б могла забезпе-
чити всім громадянам рівні можливості в отриманні профорієнтаційних послуг. 

До окремих проблем правового регулювання професійної орієнтації зверта-
лося чимало українських та зарубіжних науковців: Н. Б. Болотіна, В. С. Вене-
диктов, Д. А. Гішар, М. І. Іншин, О. М. Клюєв, П. Д. Пилипенко, І. М. Назімов, 
К. К. Платонов, Р. Г. Султана, А. Г. Уоттс. Однак комплексні правові дослідження 
професійної орієнтації в Україні не проводились. Тому основне завдання цієї статті 
– теоретично проаналізувати наявну концепцію професійної орієнтації та 
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запропонувати шляхи її вдосконалення з огляду на передовий досвід іноземних 
країн. Отримані результати неодмінно сприятимуть посиленню ефективності пра-
вового регулювання відносин у сфері професійної орієнтації. 

Спільне дослідження Світового банку, Європейського центру з розвитку про-
фесійної освіти та Європейського фонду освіти підтверджує важливість професій-
ної орієнтації, зокрема в контексті безперервного розвитку особи протягом усього 
життя та сприяння скороченню невідповідності між попитом і пропозицією на 
робочу силу в умовах збільшення масштабів безробіття [17, c. 106]. 

У науковій літературі немає єдиного погляду щодо сутності явища «профе-
сійна орієнтація». Так, на думку О. Я. Кібанова, професійна орієнтація – це 
комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних 
і педагогічних заходів, спрямованих на формування професійного покликання, 
виявлення здібностей, інтересів, придатності та інших чинників, які впливають 
на вибір професії або на зміну роду діяльності [11, с. 269]. І. М. Назімов під 
професійною орієнтацією розуміє систему заходів з підготовки молоді до 
вибору професії, шляхів її набуття, а також закріплення за нею [2, с. 144]. 
К. К. Платонов профорієнтацію визначив як систему психолого-педагогічних і 
методичних заходів, які допомагають кожному представнику підростаючого по-
коління обирати собі професію з урахуванням потреб суспільства і своїх 
здібностей [3, с. 249]. 

В Україні активне впровадження професійної орієнтації розпочалось зі 
схвалення Постановою Кабінету Міністрів України №48 від 27.01.1994 р. Концеп-
ції державної системи професійної орієнтації, прийняття наказів Міністерства 
праці України, Міністерства освіти України [8] та Міністерства соціального 
захисту населення України №27/169/79 «Про затвердження Положення про 
організацію професійної орієнтації населення» та №159/30/1526 «Про затвер-
дження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» [7]. 

Однак подальші негативні зміни в національній економіці призвели до припи-
нення дослідження та, відповідно, розвитку системи професійної орієнтації населення. 

Зазначені вище підзаконні нормативно-правові акти продовжують діяти, попри 
те, що практично не переглядалися з моменту їхнього затвердження, містять 
норми, які не відповідають чинному законодавству та не враховують сучасних 
світових тенденцій у сфері надання профорієнтаційних послуг.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 затверджено 
нову Концепцію державної системи професійної орієнтації населення. Необхідні-
сть розроблення цієї Концепції була зумовлена зміною стану та тенденцій розвитку 
національної економіки в цілому і ринку праці зокрема, суспільної свідомості щодо 
сприйняття та розв’язання проблем праці і зайнятості, переходом від подолання 
наслідків безробіття до його профілактики [4]. 

Її головним завданням стало забезпечення цілісності системи професійної 
орієнтації населення, належної координації діяльності соціальних інститутів, що 
покликані її здійснювати, та ефективнішого залучення роботодавців та громадсь-
кості до управління системою професійної орієнтації населення. 

Попри те, що Концепція містить низку пропозицій щодо вдосконалення систе-
ми професійної орієнтації, більшість з них так і не були втілені в життя. Як зазна-
чають європейські експерти, це зумовлено світовою економічною кризою 2008 
року, яка внесла корективи у розвиток системи професійної орієнтації в країнах 
Східної Європи [15, c. 36]. 
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Лише в 2012 р. з прийняттям Закону України «Про зайнятість населення» 
№5067-VI на законодавчому рівні було закріплено право на професійну орієн-
тацію, яке гарантується кожній особі та забезпечується шляхом надання комплексу 
профорієнтаційних послуг з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших 
профорієнтаційних послуг. 

Законодавець визначає професійну орієнтацію як комплекс взаємопов’язаних 
економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямо-
ваних на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності 
до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, 
що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності. Професійна 
орієнтація охоплює такі елементи, як професійна інформація, професійна консуль-
тація, професійний добір, професійний відбір та професійна адаптація [5]. 

Підзаконними нормативно-правовими актами у сфері професійної орієнтації 
передбачено інші визначення професійної орієнтації, які більшою мірою відповіда-
ють Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженій 
ще в 1994 р. 

Так, в Положенні про організацію професійної орієнтації населення закріп-
лено, що професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система 
форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного 
самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних харак-
теристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Профорієнтаційна робота 
сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню її професі-
оналізму, працездатності, збереженню здоров’я і є одним із важливих елементів 
державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення, забез-
печує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення її 
соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у профілактиці масо-
вого вимушеного безробіття. Її головною метою є сприяння специфічними для неї 
методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці і 
досягнення продуктивної зайнятості населення [4]. 

Положенням про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, передбачено, 
що професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система форм, 
методів і засобів, спрямована на забезпечення допомоги особистості в активному 
свідомому професійному самовизначенні та трудовому становленні. 

На нашу думку, треба сформулювати єдине законодавчо визначене поняття 
професійної орієнтації, яке б ґрунтувалося на чітко визначеній меті та відповідало 
сучасним тенденціям у сфері розвитку трудового потенціалу. 

Для цього насамперед потрібно звернути увагу на ратифіковані Україною 
міжнародні договори у цій сфері. Зокрема, частиною національного законодавства є 
Конвенції МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі 
розвитку людських ресурсів» (1975) [9], № 159 «Про професійну реабілітацію та 
зайнятість інвалідів» (1983) [10] та Європейська соціальна хартія (переглянута) [1].  

Європейська соціальна хартія (переглянута) передбачає, що кожна людина має 
право на належні умови для професійної орієнтації, метою якої є допомога у виборі 
професії згідно зі своїми особистими здібностями та інтересами.  

Статтею 3 Конвенції МОП № 142 закріплено обов’язок держав-членів щодо 
розширення системи професійної орієнтації з метою забезпечення доступу дітям, мо-
лодим людям і дорослим до якомога ширшої орієнтації з врахуванням відповідних 
програми для осіб з фізичними й розумовими вадами. Така орієнтація охоплює вибір 
професії, професійну підготовку і пов’язані з нею можливості освіти, становище й 
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перспективи у галузі зайнятості, перспективи просування по роботі, умови праці, 
безпеку та гігієну праці, а також інші аспекти трудового життя в різних галузях 
економічної, соціальної і культурної діяльності та на всіх рівнях відповідальності. 

Потрібно наголосити на важливому значенні Рекомендації МОП № 195 «Про 
розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» 
(2004). Рекомендація спрямована на допомогу державам-членам у формуванні 
національної політики в галузі розвитку людських ресурсів, освіти, підготовки 
кадрів і безперервного навчання, яка була б сумісна з політикою, що проводиться в 
економічній, фінансовій і соціальній сферах. Не останнє місце в Рекомендації 
відведено і професійній орієнтації. Статтею VIII «Служби професійної орієнтації 
та підтримки підготовки кадрів» передбачено, що держави-члени зобов’язані: 

а) надавати підтримку і сприяти тому, щоб людина протягом всього життя 
мала доступ до служб професійної орієнтації та інформації про розвиток кар’єри, 
служб працевлаштування та методів пошуку роботи, а також до служб підтримки 
підготовки кадрів і могла брати участь у їхній діяльності; 

б) сприяти і заохочувати використання інформаційних і телекомунікаційних 
технологій, а також традиційної передової практики в службах професійної орієн-
тації та інформації про розвиток кар’єри та служби підтримки підготовки кадрів; 

в) визначати на підставі консультацій із соціальними партнерами роль і 
обов’язки служб зайнятості, освітніх установ та інших відповідних органів і 
організацій, які надають послуги в галузі інформації про професійну підготовку, 
професійну кар’єру і професійну орієнтацію; 

г) надавати інформацію та орієнтири щодо підприємницької діяльності, 
сприяти розвитку підприємницьких навичок і підвищувати розуміння педагогами 
та викладачами важливої ролі підприємств, у тому числі в забезпеченні зростання 
та створенні гідних робочих місць [10]. 

Попри те, що рекомендації МОП не підлягають ратифікації, їхні положення 
розвивають норми відповідних конвенцій, мають важливе значення як модельні 
акти у сфері трудового права. Зобов’язання держав-учасниць МОП орієнтуватися 
на рекомендації у разі здійснення внутрідержавної правотворчості випливає із 
членства в МОП і її Статуту [12]. 

Рекомендація МОП №195 має практичне застосування в законодавстві Європей-
ського Союзу. Зокрема, характерною особливістю Лісабонської стратегії розвитку Єв-
ропейського Союзу 2000–2010 рр. є суттєве інвестування в людський капітал з метою 
створення робочих місць в ЄС і нарощування потенціалу економічного зростання. 28 
травня 2004 р. Рада Європейського Союзу для досягнення цілей Лісабонської стратегії 
ухвалила резолюцію про безперервну професійну орієнтацію, яка покликана розши-
рити доступ особи до професійної орієнтації протягом усього її життя, незалежно від 
віку, статі чи належності до певної групи населення (молоді, безробітних осіб, 
інвалідів тощо). 

Більшість європейських вчених дотримуються поглядів, що безперервна 
професійна орієнтація має суттєве значення для національної політики розвитку 
людського капіталу. Р. Г. Султана, А. Г. Уоттс у своїх дослідженнях зазначають, 
що безперервна професійна орієнтація належить до заходів, які дають змогу 
кожній особі будь-якого віку і в будь-який момент життя визначити власні 
потенційні можливості та інтереси у навчанні та роботі [17]. 

Європейський Союз зараховує безперервну професійну орієнтацію до заходів 
сприяння зайнятості населення. Для системи безперервної професійної орієнтації, 
яка діє у країнах-членах Європейського Союзу, притаманні такі ознаками: 
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– є невід’ємною частиною державної політики у сфері освіти, підготовки 
кадрів, зайнятості та соціальної інтеграції; 

– передбачає надання профорієнтаційних послуг у школах, коледжах, 
університетах, службах зайнятості, на робочих місцях тощо; 

– держава виконує роль постачальника профорієнтаційних послуг та 
контролює якість їхнього надання; 

– державну політику безперервної професійної орієнтації розробляють на 
національному, регіональному та місцевому рівнях [16]. 

Зауважимо, що характерною особливістю сучасної концепції безперервної 
професійної орієнтації, яку застосовуєть у країнах-членах ЄС, є тісна взаємодія з 
навчальними орієнтаціями.  

Д. А. Гішар зазначає, що професійна орієнтація складається з набору заходів, 
спрямованих на допомогу людині у формуванні власного професійного вибору. 
Автор підкреслює, що кордони між навчальною орієнтацією та професійною 
орієнтацією залишаються досить умовними [13, с. 165]. Однак професійна 
орієнтація спрямована на вибір професії і відрізняється від навчальної, яку 
розглядають як допомогу особі у виборі виду та форми навчання і в подоланні нею 
перешкод, що виникають в процесі навчання [14, c. 12]. 

У Великобританії, Німеччині і низці інших країн проводиться досить чітке 
розмежування між навчальною та професійною орієнтацією, тоді як в Бельгії та 
Ірландії послуги у сфері навчальної та професійної орієнтації надає одна і та сама 
служба. У першому випадку завдання з їхнього надання вирішують незалежно 
один від одного; у другому – комплексно, в певному поєднанні один з одним, що 
призводить в низці випадків до поєднання професійної орієнтації з навчальною, 
психолого-педагогічним та медичним консультуванням з широкого кола питань. 

Зазначимо також, що в освітніх установах навчальну і професійну орієнтації 
не протиставляють одна одній, а розглядають як два взаємодоповнювальні 
елементи для виконання єдиного завдання – виявлення та розвитку професійних 
інтересів та здібностей людини. 

Наслідком цього стало виникнення у багатьох країнах (Фінляндія, Швеція, 
Японія) підходу, близького до розуміння професійної орієнтації як частини шир-
шого процесу – розвитку кар’єри. У Японії чинним законодавством передбачено 
систематичний та поетапний вплив на розвиток особистості протягом усього 
трудового життя з урахуванням професійних інтересів людини, її намірів, здіб-
ностей, досвіду та інших якостей, а також низки зовнішніх чинників (тенденції в 
технічному та економічному розвитку, ситуації на ринку праці тощо). Завдання 
професійної орієнтації в цьому випадку не обмежуються тільки з’ясуванням 
професійних здібностей людини і наданням їй потрібної інформації про професії 
та консультаційних послуг, а розглядається в контексті процесу розвитку осо-
бистості як засіб, що допомагає планувати свій трудовий шлях і просуватися по 
ньому [17, c. 112]. 

Так, чинна в Україні концепція професійної орієнтації потребує суттєвого 
вдосконалення. Насамперед з врахуванням досвіду застосування європейськими 
країнами концепції безперервної професійної орієнтації. 

З огляду на це доцільно сформулювати таке визначення професійної орієнтації 
– комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і 
педагогічних заходів, спрямованих на допомогу особі будь-якого віку протягом 
всього її життя в прийнятті раціонального рішення щодо вибору або зміни 
професії, виду трудової діяльності та управління своєю кар’єрою. 
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ON THE ISSUE OF IMPLEMENTATION LIFELONG 
VOCATIONAL GUIDANCE IN UKRAINE 

D. Shvets 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article analyzes the modern concepts of vocational guidance. Detailed analysis of the 
use of continuous vocational guidance in member countries of the European Union as an 
effective tool promoting employment that allows every person in every moment of life to 
determine their potential and interest in learning and work. The author notes that a 
characteristic feature of lifelong vocational guidance, which is used in member countries of the 
European Union, there is a close interaction with educational guidance. 

In the article notes that the right to vocational guidance in Ukraine is guaranteed to every 
person and should be provided by the provision of career guidance services to choose or 
change of profession, activity and other career guidance services. The system of lifelong 
vocational guidance characterized by the following features: an integral part of public policy in 
education, training, employment and social integration; includes the provision of career 
guidance services in schools, colleges, universities, employment offices, workplaces, etc; 
State plays the role of career guidance services provider and monitors the quality of their 
provision; public policy of continuous vocational guidance developed at national, regional and 
local level. 

The author gives the definition of vocational guidance as a complex of interrelated 
economic, social, medical, psychological and educational activities aimed at helping the 
person of any age throughout their lives in making rational decisions about choosing or 
changing profession, type of work and manage their career 

Keywords: professional orientation, continuous professional orientation, the concept of 
vocational guidance, labor market policies, the right to work. 
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Досліджено проблемні аспекти визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної 
відповідальності. Здійснено детальний аналіз можливості притягнення юридичної особи до 
відповідальності за вчинення злочинів, що полягають в ухиленні від відбування покарань, 
зокрема, покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, суб’єкт злочину, суб’єкт кримінальної 
відповідальності, юридична особа як суб’єкт злочину, юридична особа як суб’єкт кримі-
нальної відповідальності, суб’єкт відповідальності за ухилення від відбування покарань, не 
пов’язаних з ізоляцією особи. 

Важливе значення під час аналізу складу будь-якого злочину має ґрунтовна 
характеристика суб’єкта злочину як одного з обов’язкових його елементів, що 
становить сукупність ознак, вказаних у кримінальному законі, і позначає особу, яка 
може і зобов’язана нести перед державою кримінальну відповідальність у разі 
вчинення нею злочину [16, с. 91].  

Як зазначають науковці, злочин та суб’єкт злочину – нероздільні поняття 
кримінального права [13, с. 247; 15, с. 69], адже там, де немає людини як винуватця 
злочину, не може ставитися питання про наявність складу злочину [15, c. 213]. Крім 
того, у такому разі не можна ставити питання й про настання кримінальної відпо-
відальності особи, яка вчинила злочин. І оскільки саме кримінальну відповідальність 
вважають одним із ключових інститутів кримінального права, який протягом 
тривалого часу піддавали ґрунтовному дослідженню в його доктрині, питання 
з’ясування ознак суб’єкта злочину, що має важливе значення з погляду підстави 
кримінальної відповідальності, викликало неабиякий інтерес у багатьох науковців. 

Висвітленню різних аспектів його вияву було присвячено низку видань та 
публікацій, зокрема таких учених, як В. В. Устименко, В. С. Орлов, О. В. Охман, 
Л. О. Семикіна, В. Г. Павлов, Є. Л. Стрельцов та ін.  

Унаслідок тривалого періоду аналізу ознак суб’єкта злочину та ґрунтовності 
висновків наукових досліджень на доктринальному рівні було сформовано як 
широке, так і вузьке розуміння цього поняття. Зокрема, у кримінально-правовій 
теорії суб’єктом злочину вважали як особу, що охоплює сукупність ознак, що 
дають підстави для притягнення її до кримінальної відповідальності [1, с. 123], так 
і особу, яка вчинила злочин [14]. 
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Враховуючи ці наукові напрацювання, законодавець у ч. 1 ст. 18 КК України 
закріпив таке визначення поняття суб’єкта злочину: «це фізична осудна особа, яка 
вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до КК України, може наставати кримі-
нальна відповідальність» [11]. Отже, протягом тривалого періоду вважали, що для 
суб’єкта злочину характерні три ознаки: 1) наявність статусу фізичної особи; 2) до-
сягнення такою особою встановленого законом віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність; 3) осудність [10, c. 35]. 

Сучасна діяльність юридичних осіб в Україні, так звана «адаптація» частини з 
них до порушення норм чинного законодавства та уникнення відповідальності за 
вчинення заборонених законом діянь, спричинили нову проблему, для пояснення 
якої немає спільного підходу в наукових колах, але її найшвидше вирішення має 
важливе значення в практичному полі.  

Так, на виконання вимог Європейського Союзу щодо спрощення візового 
режиму, а також з метою приведення національного законодавства України у 
відповідність до ратифікованих нею міжнародно-правових угод, як-от Конвенції 
Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р. (ратифікована Україною 
18.10.2006 р.) [6], Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. 
(ратифікована Україною 07.09.2005 р.) [9], Конвенції Ради Європи про заходи щодо 
протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. (ратифікована Україною 21.09.2010) [7] та 
ін., Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з 
виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України» від 13 травня 2014 р. [4], унаслідок чого у Кримінальний кодекс 
України було внесено положення, відповідно до яких до юридичної особи можуть 
застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.  

Отож, в межах здійснення нами дослідження про кримінальну відпові-
дальність за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи, 
виникає питання: чи можна вважати такі заходи впливу на юридичну особу 
формою реалізації кримінальної відповідальності (або вважати це її так званою 
«прихованою формою» чи додатковою кримінальною відповідальністю), чи 
потрібно в такому разі визнавати юридичну особу суб’єктом злочину (незважаючи 
на відсутність відповідних змін у ч. 1 ст. 18 КК України)?  

Адже у випадку позитивної відповіді на останнє питання це призведе до 
потреби визнання юридичної особи й суб’єктом злочинів, що полягають в ухиленні 
від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи (за умови розгляду 
відповідних заходів впливу, передбачених у диспозиціях статей як покараннями, 
так і заходами кримінально-правового характеру). Щодо юридичної особи, це 
могли б бути склади злочинів, передбачені ч. 2 ст. 388 КК України – у формі 
вчинення дій щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало 
законної сили, ч. 1 ст. 389 КК України – у формі ухилення від сплати штрафу 
(назва цієї статті потребувала б у такому випадку змін, виходячи з різного змісту 
таких категорій, як «покарання» та «захід кримінально-правового характеру»). А 
тому, незважаючи на відсутність вказівки у ст. 96-3 КК України про те, що до 
юридичної особи можна застосовувати заходи кримінально-правового характеру за 
ухилення від відбування заходів кримінально-правового характеру, які їй 
призначені обвинувальним вироком суду, вчинення юридичною особою 
вищевказаних діянь мало б призвести до притягнення останньої до кримінальної 
відповідальності, визнання її суб’єктом злочинів, що полягають в ухиленні від 
відбування таких покарань, як конфіскація майна та штраф. 
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Звичайно ж, проблема визнання юридичної особи суб’єктом злочину не є 
новою у теорії кримінального права. Протягом десятиліть українські науковці 
обговорювали актуальність притягнення такої особи до кримінальної відповідаль-
ності відповідно до можливостей законодавства, що діяло на території України, та 
реалій практики. Та поштовхом до жвавого аналізу цього питання насамперед, на 
нашу думку, став наявний зарубіжний досвід, зокрема, США, Великобританії, 
Франції, Канади, Нідерландів, Молдови, Данії, Швейцарії та ін., де юридичну 
особу вважали й вважають суб’єктом кримінальної відповідальності. 

Однак така дискусія на теренах нашої держави не знайшла єдиного підходу 
щодо її вирішення. Унаслідок цього в доктрині кримінального права сформувалися 
дві групи науковців з протилежними поглядами та пропозиціями щодо вирішення 
цього питання: перша – противників визнання юридичної особи суб’єктом 
злочину, а тому притягнення її до кримінальної відповідальності (О. В. Охман, 
М. І. Мичко, В. Я. Тацій, Т. С. Батраченко та ін.), друга – прихильників встанов-
лення кримінальної відповідальності юридичних осіб (В. К. Грищук, О. О. Ми-
хайлов, С. Г. Келіна, Л. І. Шеховцова, А. П. Козлов, О. Ф. Пасєка та ін.). 

Так, наприклад, В. Я. Тацій, О. В. Охман критикують позицію визнання 
юридичної особи суб’єктом злочину, виходячи з аналізу змісту ст. 2, 4–10 КК 
України. Зокрема, на їхню думку, оскільки у ст. 7, 8 КК України йдеться про 
відповідальність громадян України, громадян іноземної держави, осіб без 
громадянства, то це прямо вказує на необхідність визнання суб’єктом злочину 
лише фізичної особи [9, с. 146; 13, с. 251]. Крім того, О. В. Охман зазначає, що 
юридична особа – це особлива цивільно-правова форма реалізації інтересів своїх 
засновників. Будь-які дії вона вчиняє через свої органи, які врешті-решт 
складаються з людей (фізичних осіб). Саме вони визначають волю юридичної 
особи та виражають її ззовні шляхом вчинення певних юридичних дій. Юридична 
особа не мислить і не має психіки, отже, вона не може бути визнана суб’єктом 
злочину [13, c. 252]. На думку ж М. І. Мички, визнання юридичної особи суб’єктом 
злочину і встановлення її кримінальної відповідальності суперечить одному з 
головних принципів кримінального права – принципу особистої відповідальності 
особи за винне вчинення суспільно-небезпечного діяння [12, c. 191].  

Продовжуючи аргументацію такої позиції, на нашу думку, можна сказати і про 
відсутність підстави притягнення юридичної особи як суб’єкта злочину саме до 
кримінальної відповідальності (це підтверджується, зокрема, й тим, що у ст. 96-3 
КК України говориться саме про підстави для застосування до юридичної особи 
заходів кримінально-правового характеру [11], а не підстави кримінальної відпо-
відальності). Так, згідно з ч. 1 ст. 2 КК України кримінальна відповідальність 
виражається у вчиненні особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад 
злочину, передбаченого КК України [11]. Тут говорити про його вчинення 
юридичною особою в разі вчинення кримінальних правопорушень від імені 
юридичної особи, чи в її інтересах, неможливо. Насамперед звернемо увагу на те, 
що об’єктивна сторона складу злочину, виявляючись у формі діяння, уне-
можливлює за своєю суттю вчинення злочину саме юридичною особою. Сьогодні у 
доктрині кримінального права «діяння» розглядають як конкретну, усвідомлену, 
вольову, суспільно небезпечну та протиправну, активну (дію) чи пасивну 
(бездіяльність) поведінку особи [9, с. 119–124]. Тобто всі вищенаведені ознаки 
пов’язані з фізичною можливістю вчинення злочину саме людиною, а не 
юридичною особою, адже до останньої ми не можемо використати таких ознак 
діянь, як активність чи пасивність, усвідомлення та воля, оскільки вони 
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виявляються через вчинки конкретних людей, тож можна говорити лише про 
другорядне значення юридичної особи у вчиненні злочину. Її не доцільно 
розглядати навіть як співучасника вчинення злочину. Натомість її ресурси можна 
вважати, на нашу думку, засобом вчинення злочину. До того ж, під час 
встановлення складу злочину, який нібито вчиняє юридична особа, не буде й 
суб’єктивних ознак складу злочину, що випливає зі змісту Розділу IV КК України. 

З іншого боку, В. К. Грищук зазначає, що «на шляху реалізації курсу України 
на інтеграцію до європейських структур, приведення українського законодавства 
до європейських стандартів є необхідним. З метою укріплення правопорядку по-
винні використовуватися всі вироблені законодавчою світовою практикою інститу-
ти, в тому числі інститути відповідальності юридичних осіб чи навіть колективних 
суб’єктів» [3, c. 315]. Ніби продовжуючи цю думку, Л. І. Шеховцова зауважує, що 
досвід деяких зарубіжних країн – не тільки англо-американської (Великобританія, 
США, Канада), а й континентальної (Нідерланди, Франція, Данія, Швейцарія, 
Бельгія, Словенія, Молдова) правових систем – демонструє можливість ефек-
тивного впливу на криміногенну ситуацію шляхом встановлення кримінальної 
відповідальності юридичних осіб [18]. 

Але незважаючи на те, що світова практика іде шляхом встановлення 
кримінальної відповідальності юридичних осіб, те, що останні зміни законодавства 
були зумовлені потребою гармонізації законодавства України із позиціями 
міжнародної спільноти щодо вирішення цих питань, український законодавець, на 
нашу думку, все ж не встановив де-юре такого самостійного підвиду кримінальної 
відповідальності, як кримінальна відповідальність юридичної особи, що 
передбачало б можливість застосування загальних положень КК України, які 
стосуються інституту кримінальної відповідальності, під час її дослідження. 

Так, для нового Розділу до КК України було використано назву «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», заразом у змісті як цього 
Розділу, так і інших, жодного разу не використано поняття «кримінальна відпо-
відальність юридичної особи». Щобільше, законодавець не вніс змін і в Розділ IV КК 
України під назвою «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт 
злочину)», що, на нашу думку, має обґрунтований характер, оскільки вважаючи, що 
під суб’єктом злочину треба розуміти як фізичну, так і юридичну особу, інші ознаки 
суб’єкта злочину, якими характеризується саме фізична особа, тобто осудність як 
здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і 
керувати ними [9, c. 147], так і вік притягнення особи до кримінальної відповідаль-
ності, який впливає на рівень свідомості саме фізичної особи, але аж ніяк не 
юридичної, втратили б свою актуальність.  

Досить слушною у цьому випадку є позиція науковців, які вважають, що, 
говорячи про відповідальність юридичної особи в аспекті реалізації норм Кри-
мінального кодексу, потрібно розрізняти поняття «суб’єкт злочину» та «суб’єкт 
кримінальної відповідальності». Так, Б. В. Волженкін зазначає, що злочин як 
суспільно небезпечне протиправне і винне діяння може вчинити тільки фізична 
особа, що володіє свідомістю і волею. Саме таке діяння, що містить усі ознаки 
відповідного складу злочину, є підставою кримінальної відповідальності. А ось 
нести кримінальну відповідальність за такі діяння можуть не тільки фізичні особи, 
а й за певних умов і юридичні особи [2]. Крім того, на думку А. П. Козлова, суб’єкт 
злочину – це фізична особа, яка несе в собі психічне ставлення до свого 
потенційного діяння і його наслідків, а суб’єкт кримінальної відповідальності – це 
особа, ознаки якої диференціюють кримінальну відповідальність [5, c. 410]. 



С. Старосольська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 413 

За такого розуміння змісту понять «суб’єкт злочину» та «суб’єкт кримінальної 
відповідальності» одразу ж спадає на думку певна законодавча практика щодо 
аналогічного розмежування понять, які стосуються вчинення цивільного правопо-
рушення та настання цивільної відповідальності згідно з нормами чинного 
цивільного законодавства. Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 1178 ЦК України 
шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), 
відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною 
особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, – якщо 
вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення 
ними від виховання та нагляду за малолітньою особою [17]. Тож у цьому випадку 
суб’єктом правопорушення законодавець хоча й визнає малолітню особу, але 
оскільки вона не володіє такою ознакою, як деліктоздатність, суб’єктом відпо-
відальності, на якому лежить обов’язок відшкодування шкоди потерпілому, є її 
батьки (усиновлювачі), опікун чи інша фізична особа. 

Аналогічну ситуацію маємо у разі встановлення можливості застосування 
заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб. Зважаючи на те, що 
злочин вчиняється фізичною особою як уповноваженою особою юридичної особи, 
остання не може бути не відповідальною за наслідки діянь її уповноважених осіб, 
оскільки вони вчиняють дії від її імені та в її інтересах. Залишати юридичну особу 
безкарною у такому випадку є недоцільним. І оскільки юридична особа не наді-
ляється і не може бути наділена такими загальними ознаками суб’єкта злочину, як 
осудність та вік, з якого настає кримінальна відповідальність, ми не можемо 
говорити про неї як про обов’язковий елемент складу злочину – суб’єкта злочину, 
що є структурною частиною підстави кримінальної відповідальності. У нашому 
випадку такою ознакою буде вчинення діяння саме фізичною особою, і за 
наявності інших ознак це і буде підставою настання кримінальної відповідальності 
за конкретний злочин. 

У такому разі, на нашу думку, наслідки, які будуть застосовані до юридичної 
особи, є лише формою вияву тієї кримінальної відповідальності (додатковою 
відповідальністю), яка настала за вчинення конкретного злочину фізичною особою. 

Згідно з вищенаведеним, юридичну особу не можна визнати і суб’єктом скла-
ду злочинів, які ми розглядаємо, злочинів, що полягають в ухиленні від відбування 
покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи. 

Такий висновок, до того ж, випливає і з аналізу змісту статті 96–3 КК України, 
де визначається вичерпний перелік злочинів, за вчинення яких до юридичної особи 
застосовують заходи кримінально-правового характеру. Серед них немає вказівки 
на ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 389 КК України як статей, які могли б бути застосовані до 
юридичної особи за ухилення від відбування заходів кримінально-правового 
характеру. Це, на нашу думку, є логічним наслідком реалізації норм, що перед-
бачають застосування до юридичної особи таких заходів. Як зазначалося вище, 
юридична особа не вважається суб’єктом вчинення первинного злочину (серед тих, 
які визначені в переліку), а тому не може вважатися суб’єктом злочину в разі 
ухилення від відбування заходів кримінально-правового характеру, що 
застосовуються до неї. Кримінальна відповідальність за такі діяння передбачається 
лише в разі ухилення від відбування покарань, а не заходів кримінально-правового 
характеру. Крім того, санкції ч. 2 ст. 388, ч. 1 ст. 389 КК України передбачають 
можливість застосування за ухилення від відбування покарань у формі штрафу та 
конфіскації майна лише покарань, а не заходів кримінально-правового характеру, 
до того ж, більшість з таких покарань можуть бути застосовані виключно до 
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фізичної особи (обмеження волі на певний строк, позбавлення волі на певний 
строк, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, 
виправні роботи), а тому говорити про можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення таких діянь юридичних осіб є недоцільним. 

Але оскільки зміни до чинного КК України щодо встановлення можливості засто-
сування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру оминули регла-
ментацію питання про ухилення від їхнього відбування, хотілося б зазначити таке.  

Система заходів кримінально-правового характеру, що застосовується до юри-
дичних осіб, є досить вузькою: штраф, ліквідація юридичної особи – як основні 
заходи кримінально-правового характеру, конфіскація майна – як додатковий захід. 
Так, у випадку ухилення від відбування штрафу, який застосовувався до юридичної 
особи за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, передбачено 
лише ліквідацію юридичної особи. І оскільки ліквідація завжди супроводжується 
конфіскацією майна юридичної особи, це забезпечить мету призначення первин-
ного заходу кримінально-правового характеру, яке юридична особа не відбула, 
тобто штрафу. Юридична особа, до якої застосовано захід кримінально-правового 
характеру у вигляді ліквідації чи конфіскації її майна, не може ухилитися від 
відповідальності, оскільки вони виконуються уповноваженими на те органами 
держави у примусовому порядку згідно з нормами чинного законодавства, які й 
повинні нести відповідальність у випадку невиконання відповідних заходів кри-
мінально-правового характеру. 

Так, визнавати юридичну особу суб’єктом злочинів, що полягають в ухиленні 
від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи, немає жодних підстав. 
Такий висновок випливає як з аналізу загальних ознак суб’єкта злочину, так і 
внаслідок детального дослідження кримінально-правових норм, якими передбачає-
ться можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру. Тому доходимо висновку, що сьогодні юридичну особу можна вважати 
лише суб’єктом відповідальності, тобто вона несе так звану додаткову 
відповідальність, і не є суб’єктом злочину. Згідно з аналізом положень статей 
Особливої частини КК України, якими передбачається кримінальна відповідаль-
ність за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи, 
зокрема, їхніх санкцій, у разі вчинення таких протиправних діянь суб’єктом 
злочину може бути лише фізична особа. 
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AVOIDING OF SERVING PUNISHMENTS 
(THE PROBLEMSOF RESPONSIBILITY 

OF JURIDICAL PERSON) 
S. Starosol’s’ka 
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Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The problem aspects of admission the juridical person as the subject of the criminal 
responsibility have been investigated in this article. As the author says, ukrainian scientists 
have been discussing the relevance of bringing such person to criminal responsibility 
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according to the Ukrainian legislation and the realities of practice for decades. In this direction 
they analyzed and relied on international experience. In particular, of such countries as USA, 
Great Britain, France, Canada, Netherlands, Moldova, Denmark, Switzerland and others, 
where the juridical person was considered and is considered as the subject of criminal 
responsibility. 

The author states, that the discussion of admission the juridical person as the subject of 
the criminal responsibility in Ukraine hasn’t found a common approach to resolve it. In the 
doctrine of criminal law two groups of scientists with opposite looks and suggestions in relation 
to the decision of this issue are formed: first - opponents of admission the juridical person as 
the subject of crime and the subject of criminal responsibility (O. Okhman, M. Mychko, 
V. Tatsiy, T. Batrachenko and others), second - supporters of establishing of the criminal 
responsibility of the juridical person (V. Htyshchuk, O. Mykhaylov, S. Kelina, L. Shekhovtsova, 
A. Kozlov, O. Paseka etc.) 

But the changes to the current legislation show that ukrainian lawmaker hasn’t 
established de jure such independent subspecies of the criminal responsibility as the criminal 
responsibility of the juridical person. 

Such conclusion was done, in particular, on the basis of the detailed analysis and 
differentiation of concepts «subject of crime» and «subject of criminal responsibility». 

Corresponding arguments are brought by the author. It is considered that if a crime is 
committed by a natural person as authorized person of juridical person, the last must be 
responsibility for the result of that act. A juridical person cannot be unpunished in this case. 
And as a juridical person is not allotted and cannot be allotted with such general signs of 
subject of crime as sanity and age of criminal responsibility we cannot speak about it as a 
compulsory element of the crime – subject of crime. 

Based on the above, the author doesn’t recognize the juridical person as the subject of 
the crimes that consist in avoiding serving punishments not connected with the isolation of 
person. Such conclusion swims out both from the analysis of general signs of subject of crime 
and from the detailed researching of criminally - legal norms that envisage the possibility of 
application to the juridical person the measures under criminal law. 

Therefore, it is concluded that today a juridical person can be considered only as the 
subject of responsibility, but not to be the subject of crime. The crimes that consist in avoiding 
serving punishments not connected with the isolation of person can be commited only by 
natural person. And only it can be a subject of such crimes. 

Keywords: criminal responsibility, subject of crime, subject of criminal responsibility, 
juridical person as the subject of crime, juridical person as the subject of criminal 
responsibility, the subject of responsibility for avoiding serving punishments not connected with 
the isolation of person. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
ТА КРИМІНАЛІСТИКА 

 

УДК 343.132 

ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

І. Басиста 
Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ 

вул. Національної гвардії, 3  

У даній статті зроблено спробу довести ту основоположну ідею, що істина у 
кримінальному провадженні завжди повинна залишатися об’єктивною, не залежати від 
жодних суб’єктивних чинників, її встановлення має бути навіть не обов’язком, а більше – 
самоціллю органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, а 
однойменна засада кримінального провадження повинна знайти своє закріплення у 
статті 7 чинного КПК України. 

Ключові слова: слідчий, прокурор, суд, кримінальне провадження, принципи, основні 
засади, об’єктивна істина, доказування, законність. 

Із вступом в дію КПК 2012 року не вщухають дискусії серед провідних 
процесуалістів та молодих дослідників щодо проблем регламентації та реалізації окре-
мих засад кримінального провадження, що слідують як із позитивних надбань попе-
реднього кримінально-процесуального законодавства, так і з наукових напрацювань. 
Чільне місце серед таких дискусій займає і питання встановлення об’єктивної істини у 
кримінальному провадженні, однак однозначної позиції із цього приводу немає.  

Досліджено стан регламентації та реалізації принципу встановлення 
об’єктивної істини у кримінальному провадженні за умов дії КПК 2012 року  

Загальні засади кримінального провадження в різні роки були предметом 
наукового інтересу таких вчених: О. А. Александрова, В. Навроцької, В. І. Галагана, 
О. І. Галагана, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, С. Л. Деревякіна, Л. В. Карабут, 
О. Б. Комарницької, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, В. Т. Маляренка, М. М. Михеєн-
ка, В. В. Молдавана, В. Т. Нора, Д. П. Письменного, П. Прилуцького, Л. Д. Удалової, 
Г. В. Юркової та інших. Однак із вступом чинного КПК в дію до вже існуючих не 
вирішених проблем у даній царині додалися нові, не апробовані правовим полем. Саме 
тому дана публікація присвячена питанням встановлення об’єктивної істини у 
кримінальному провадженні за умов дії КПК 2012 року. 

Аналізуючи окремі проблеми сучасного кримінального процесуального 
законодавства на думку, в першу чергу, приходять слова корифея сучасної 
кримінальної процесуальної науки Ю. М. Грошевого про те, що нове кримінально-
процесуальне законодавство не повинно створюватися на підставі руйнування та 
категоричного неприйняття всього попереднього. Багато положень попереднього 
кримінально-процесуального законодавства були перевірені практикою, довели 
свою ефективність, більше того, не втрачали своєї ефективності у нових соціально-
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економічних та політичних умовах. Це стосувалося, наприклад, інститутів пору-
шення провадження у кримінальній справі, доказового права, цивільного позову, 
процесуального порядку провадження слідчих дій. Їх доопрацювання та усунення 
можливих недоліків у законодавчому оформленні було б достатнім і не 
потребувало кардинальних змін [5, с. 473].  

Ми схильні вважати, що до означеного вище переліку можна частково віднести 
інститут принципів кримінального процесу або ж, як на сьогоднішній день він унор-
мований у КПК, – засад кримінального провадження. У читача виникне логічне запи-
тання про те, чому ж частково, а не в повному обсязі? Наша відповідь слідує із 
коментаря академіка В. Т. Нора та полягає в тому, що чинний КПК, на відміну від 
попереднього (КПК 1960 року), передбачає окрему главу (другу), в якій перелічуються 
засади, що лежать в основі змісту і форми кримінального провадження, а також виз-
начає у загальному вигляді їх зміст [9, с. 38], що очевидно є позитивною його рисою.  

Адже, як резонно відзначає академік В. Г. Гончаренко, засади кримінального 
провадження, які мають світоглядне, правотворче та правозастосовне значення і 
забезпечують стабільне та принципово вірне регулювання кримінально-правових 
відносин, інакше – надійний захист матеріального кримінального права, повинні діяти 
на всіх етапах кримінального судочинства і бути непорушно обов’язковими для всіх 
учасників кримінального провадження, які мають передбачені законом права і 
обов’язки, – з власними процесуальними інтересами чи без таких. Більше того, ці 
засади повинні мати беззастережну повагу всіх членів суспільства та прямо чи 
опосередковано не порушуватись ними. Водночас, засади кримінального провадження 
мають бути однозначними, конкретними за змістом зі зрозумілими наслідками їх 
ігнорування чи не належного слідування ним. В зв’язку з цим виникають тривожні 
запитання: чи всі записані в КПК України засади мають належні ознаки і можуть бути 
визнані саме засадами судочинства та чи ґрунтується на всіх означених ознаках теорія 
судового захисту і практична діяльність? Цілком зрозуміло, що повнота і доказовість 
можуть бути досягнуті лише у разі наукової інтерпретації кожної з передбачених 
законом найбільш вагомих у сенсі відправлення правосуддя засад [4, с. 4–5]. 

Стаття 7 КПК закріплює загальні засади кримінального провадження, які в своїй 
основі співзвучні з нормами Конституції України, що визначають сутність взаємин 
людини і громадянина з державою, закріплюють права, свободи і обов’язки людини і 
громадянина у таких взаєминах, встановлюють основи організації і діяльності право-
охоронних, правозахисних органів і суду та визначають основні засади судочинства, 
зокрема в кримінальному провадженні. В. Т. Нор слушно зауважує, що ряд конститу-
ційних засад, зокрема забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 
суду, підтримання обвинувачення в суді прокурором, законодавцем не включені до 
аналізованої норми КПК, хоча «компенсовані» в інших, закріплених у статті 7 КПК, 
засадах кримінального провадження [9, с. 38–39]. 

Особливу нашу стурбованість викликає не включення законодавцем до 
переліку засад кримінального провадження основоположного принципу, який є 
запорукою реалізації завдань кримінального провадження, пронизує практично всі 
стадії та дії суб’єктів провадження – встановлення об’єктивної істини. Викликає 
наше здивування і той факт, що законодавець у жодній нормі чинного КПК прямо 
про істину взагалі не згадує, а робить це лише опосередковано, в обтічній формі. 

За умов дії КПК 1960 року нами неодноразово зверталася увага на те, що в 
силу даного принципу на суд, прокурора, слідчого, особу, яка проводила дізнання 
покладався обов’язок всебічно, повно, об’єктивно дослідити обставини справи, які 
як доводили, так і спростовували винуватість особи у вчиненні злочину, з’ясувати 
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істотні, юридично значущі факти, дати їм правову оцінку і тим самим забезпечити 
прийняття правильного процесуального рішення щодо подальшого руху 
кримінальної справи [1, с. 28].  

Такі вимоги є актуальними і обов’язковими для означених суб’єктів і на 
сьогоднішній день, адже вони слідують із ст. 31 Конституції України. Якою ж 
повинна бути мета доказування, якщо в її основі не лежать істині знання… 

Повертаючись до КПК 1960 року слід відзначити, що у ст. 22, яка мала назву 
«Всебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин справи» чітко закріплювався 
обов’язок суду, прокурора, слідчого, особи, яка проводила дізнання вжити всіх 
передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження 
обставин справи, виявити як ті обставини, що викривали, так і ті, що виправ-
довували обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшували і обтяжували його 
відповідальність. Суд, прокурор, слідчий, особи, яка проводила дізнання були не 
вправі перекладати обов’язок доказування на обвинуваченого. Заборонялося 
домагатися показань обвинуваченого та інших осіб, які брали участь у справі, 
шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів [7]. 

У низці норм тогочасного КПК істина згадувалася у різних інтерпретаціях, на 
відміну від чинного КПК. Хоча в свою чергу, у чинному КПК у ст. 7 закріплено 
вже окремою складовою такої засади кримінального провадження як законність 
обов’язок прокурора, керівника органу досудового розслідування та слідчого 
всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин провадження, вияв-
лення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрю-
ваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його 
покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і 
неупереджених процесуальних рішень [8].  

Із даного приводу ми повністю підтримуємо позицію В. Т. Нора щодо наявних 
застережень такого симбіозу. Так як обов’язок спрямувати судовий розгляд на 
забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження покладено не лише 
на сторону обвинувачення, а й на головуючого у судовому засіданні. Так само й оцінка 
зібраних доказів, яка здійснюється слідчим, прокурором, слідчим суддею і судом, 
проводиться ними за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, 
повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження. 
По-друге, встановлення обставин провадження повно, всебічно і неупереджено – це 
результат дотримання засад кримінального провадження, в тому числі й насамперед, 
засади законності. Тому варто було законодавцеві виділити зазначене положення ч. 2 
ст. 9 КПК як окрему засаду кримінального провадження [9, с. 44]. 

На наш погляд, слід також звернутися і до самого розуміння істини, яку, як ми 
переконані, неприпустимо підміняти схожими, але не ідентичними поняттями. 
Перш за все істина є тим поняттям, яке розглядалося як у марксистсько-ленінській 
ідеології, так і є метою християнської та інших теорій пізнання.  

Сьогодні у філософії та релігії існує безліч, течій, релігій, сект, які говорять 
про істину чи про можливість пізнання істини. Що ж таке істина? Цікавими із 
цього приводу є результати дослідження, проведеного І. Дмитруком, який 
небезпідставно стверджує, що більшість сучасних науковців не можуть дати 
остаточну відповідь людині що є істиною? Адже істина – це не щось матеріальне, 
до чого можна доторкнутися та пощупати, чи з’їсти, як яблуко, істина це щось не 
пізнане, щось трансцендентне, вище нашого раціонального мислення. Саме наше 
мислення не може раціонально осмислити термін та поняття істини, хоча сучасна 
наука дає визначення цьому поняттю. Вікіпедія дає таке визначення істини: істина 
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- правильне відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, 
поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об’єктивної дійсності.  

Продовжуючи власний дискурс, І. Дмитрук аргументовано констатує, що така 
філософська наука як гносеологія – наука про пізнання, поділяє істину на три види: 
абсолютна істина, об’єктивна істина, відносна істина. Всі ці три класи істини є 
своєрідним графіком єдиної пізнавальної істини. Хоча філософська наука до кінця не 
може дати відповідь людині що таке істина і де ця істина? Філософська наука дає 
можливість шукати істину, через філософські та мисленнєві системи. Протягом 
існування філософії та формування філософських систем, світоглядів, різні філософи 
робили спробу пояснити істину, або знайти її, але у жодному випадку ці сиcтеми не 
змогли знайти істину на абсолютному рівні. Тобто істина у філософії ніколи не може 
бути абсолютною, адже після смерті однієї філософської системи приходить нова 
система істин. Тобто істина у філософії не є сталою, вона часто помирає і знову 
народжується, як пори року. Один із основоположників терміну “істина” давньо-
грецький філософ  Арістотель вважав, що істина є те, що ми не можемо осягнути 
імманентно чи зовнішньо, але все таки можемо знайти цю істину через щось транс-
цендентне або те яке є не зрозумілим для нас. Тобто у своїй “Метафізиці” Арістотель 
пише про істину, як про абсолют який не можливо просто так осягнути. 

Інша річ бачення істини у релігії. Наприклад у ісламі істиною є Аллах 
(Всевишній Бог). В християнстві цією істиною є Ісус Христос, який навіть говорив: 
“Я істина, правда і життя”, у індуїзмі істиною є атман, якого навіть до кінця не мо-
жуть зрозуміти боги, у сикхізмі істиною є Ніргуна (Бог), у буддизмі істина 
присутня у нірвані (просвітленні), в даосизмі у Дао (шляху), можна і так далі 
писати, але у релігії є лише абсолютна істина, яка є не зміною і сталою [6].  

У свою чергу будь-яке кримінальне провадження на окремій його стадії повинно 
закінчуватися істинним процесуальним рішенням слідчого, прокурора чи суду, адже 
інше – буде суперечити його завданням які унормовані у статті 2 КПК. Здійснюючи 
досудове розслідування чи судовий розгляд, визначені у КПК державні органи та їх 
посадові особи зобов’язані внутрішньо прагнути встановити саме об’єктивну істину, 
яка буде ґрунтуватися на сукупності зібраних, перевірених та оцінених доказів, а не на 
власному їх суб’єктивізмі, що нерідко присутній у їх повсякденній професійній 
діяльності через цілу низку, як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів (морально-
професійна деформація, відсутність належної фахової підготовки, некомпетентність, 
надмірна завантаженість, наявні прогалини та колізії чинного кримінального 
процесуального законодавства, правовий нігілізм, прогалини морального та духовного 
виховання, відсутність комунікабельності, низький рівень етичної культури тощо).  

Лише за умов відповідності висновків, які виражаються у процесуальних 
рішеннях органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду 
об’єктивній дійсності (фактичним обставинам [12, с. 42]) можна вести мову про 
встановлення об’єктивної істини. Із даного приводу хочеться навести крилатий вислів 
Йоганна Вольфганга фон Ґете «Набагато легше знайти помилку, ніж істину» [3]. 

Також доводиться констатувати і деякі полярні погляди із даного питання, не 
лише в теорії кримінальної процесуальної науки, а й в інших галузях права. Зокрема, 
як на нас, «цікавим» є припущення, наведене в одному із електронних варіантів 
посібників: «…вельми спірним є постулат про те, що в судовому процесі встановлю-
ється об’єктивна істина. Насправді, у судовому процесі, який має змагальний характер, 
встановлюється не об’єктивна істина, а доведеність або недоведеність позовних вимог. 
Крім того, є ще теорія «судового розсуду» (дискреції), за якою кожна правова проб-
лема має не одне, а кілька правильних рішень. Звичайно, кожен адвокат може вважати, 
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що об’єктивна істина не що інше, як істинність встановлених обставин справи та їх 
правової оцінки або що це є забезпечення своєчасного та правильного вирішення спра-
ви. Проте коли він складатиме процесуальний документ, то повинен вказати на ті кон-
кретні підстави, які передбачені законом для скасування рішення. Ці підстави, зокрема, 
наведені у законі, і недосягнення судом об’єктивної істини серед них не значиться» [13]. 

На наше переконання автору цих рядків, в першу чергу, слід ретельно підійти 
до відповіді на запитання про те, що таке істина взагалі, а також сприйняти 
розуміння того, що прокурорської, адвокатської, слідчої чи судової істини не існує 
і не може існувати, адже при протилежному розвитку події істина перестане бути 
не те, що об’єктивною, а взагалі істиною.  

Що ж стосується, для прикладу господарського чи цивільного процесу, то 
проблеми є схожими. Їх компактно зумів резюмувати О. В. Бринцев, який відзначив, 
що вже настав час об’єктивно оцінити вплив реалізації нововведень судової реформи 
на стан системи господарського правосуддя в Україні. При цьому починати 
необхідно із аналізу концепту реформи, який знайшов своє втілення у системі та 
змісті принципів судочинства. Найбільш пильну увагу слід приділити головному 
кроку реформи, який заклав підвалини нової філософії правосуддя – відмові від 
принципу об’єктивної істини та заміні його так званим «принципом формальної 
істини» або «змагальним процесом». Двадцять років у вітчизняному господарському 
судочинстві одночасно співіснують дві протилежні по своїй суті процесуальні форми 
– слідчий та змагальний процес. Доводиться визнати, що така фрагментарна ретуш 
процесуального закону, яка полягає у частковому вилученні, частковому збереженні 
старих норм, похідних від принципу об’єктивної істини, із запровадженням нових 
таких, які суперечать ним норм-втілень принципу формальної істини, є наслідком 
відсутності цілісної концепції розвитку господарського процесу [2]. Зі своєї сторони 
хочеться додати, що схожою є проблема і сучасного кримінального процесу - 
неузгодженість цілісної концепції розвитку. 

У цивільному процесі, логічно, що формалізм істини на сучасному етапі прос-
тежується чіткіше, зокрема ще в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 
судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 р. № 14, яка прийшла на зміну своїй 
попередниці, в якій істина все ж таки була об’єктивною, вже чіткіше було закріплено 
принцип формальної істини: «Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі 
повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх 
вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні 
і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що 
не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, 
що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають 
значення для вирішення справи» [10]. 

Отже, виходячи із вище викладено, слід погодитися із проведеним 
П. Прилуцьким узагальненням щодо наступного: у науці сучасного кримінального 
процесу намітились декілька напрямів цієї проблеми. Перший – спрямований на 
збереження поняття об’єктивної істини в кримінальному провадженні, другий – на 
відмову від нього, і третій – на трансформацію цього поняття в поняття істини 
«формальної», «практичної» тощо [11]. 

На наше переконання, істина у кримінальному провадженні завжди повинна 
залишатися об’єктивною, не залежати від жодних суб’єктивних чинників, її вста-
новлення має бути навіть не обов’язком, а більше – самоціллю органів досудового 
розслідування, прокурора, слідчого судді та суду, а однойменна засада криміналь-
ного провадження, як резонно підкреслив В. Т. Нор, повинна знайти своє окреме 
закріплення у статті 7 чинного КПК України.  



І. Басиста 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 422 

Список використаної літератури: 

1. Басиста І. В. Кримінальний процес України: 2-ге вид. перероб. та доп.: навч. посіб. [Текст] / 
Басиста І. В., Галаган В. І., Удовенко Ж. В. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. 

2. Бринцев О. В. Про особливості запровадження принципу формальної істини у вітчизняному 
господарському процесі (статтю опубліковано в журналі "Українське комерційне право" 
№11/2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// hr.arbitr.gov.ua/sud5023/-
publication/88523/  

3. Вікі-вислови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// uk.wikiquote.org/wiki/Істина  
4. Гончаренко В. Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження 

в плані здійснення захисту [Текст] / В. Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури 
України № 3 (28). – 2013. – С. 4–9. 

5. Грошевий Ю. М. Вибрані праці [Текст] / Ю. М. Грошевий; упорядники О. В. Капліна, 
В. І. Маринів. – Х. : Право, 2011. – 656 с.  

6. Ігор Дмитрук Роздуми про істину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// 
tureligious.com.ua/rozdum-pro-istynu/ 

7. Кримінально-процесуальний кодекс України: законодавство зі змінами та допов. на 16 
вересня 2011 року. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 212 с. 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
httр://zакоn.rаdа.gov.uа/сgі-bin/lаws/mаіn.сgі?nrеg (вступив в дію з 20 листопада 2012 року). 

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] / [за 
заг. ред.. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.  

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» 
від 18.12.2009 р. №14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр:// zakon.rada.gov.ua/-
go/v0014700-09 

11. Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: httр:// www.pravo.vuzlib.su/book_z726_page_3.html  

12. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу 
України [Текст] – Харків: Арсіс, 2000. – 512 с. 

13. e-pidruchniki.com/content/335_Obektivna_istina_chi_zmagaln... 

Стаття: надійшла до редакції 25.06.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 

TO ESTABLISHMENT OF OBJECTIVE TRUTH 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS  

I. Basysta 
Carpathian faculty National Academy of internal Affairs 

vul. National guard, 3 
This article attempts to prove the fundamental idea that the truth in criminal proceedings 

must always remain objective, not to depend on any subjective factors, its installation should 
not even be duty, and more - the goal of the pre-trial investigation authorities, prosecutor, 
investigating judge and the court, and the same basis of criminal proceedings needs to find 
enshrined in article 7 of the current criminal procedure code of Ukraine.  

Keywords: investigator, prosecutor, court, criminal proceedings, principles, basic 
principles, objective truth, the proof, the rule of law. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ 
НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
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Проаналізовано проблемні питання, що стосуються визнання доказів 
недопустимими в кримінальному провадженні. Проведено дослідження розвитку в 
історичному аспекті головних наукових концепцій визнання доказів недопустимими в 
кримінальному процесі. Досліджено проблему вирішення питання допустимості доказів в 
Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р. Звернено увагу на те, що зак-
ріплення основних концепцій визнання доказів недопустимими в новому Кримінальному 
процесуальному кодексі України потребує детального опрацювання. Головним у такому 
опрацюванні є науково обґрунтований підхід до формулювання кримінально-процесу-
альних норм, а також вироблення судової практики. В теорії кримінального процесу та 
кримінальному процесуальному законодавстві проблема визнання доказів недопустими-
ми якщо і вирішується, то неоднозначно. Наголосимо, що така неоднозначність стосує-
ться не тільки кримінального процесу, а й загалом інших видів юридичних процедур. 
Наявність складних та багатогранних підходів до з’ясування сутності допустимості 
доказів, визнання їх недопустимими у юридичному процесі сприяли появі в українській 
юридичній науці значної кількості відповідних концепцій стосовно досліджуваної 
проблематики. В такому випадку з метою об’єктивного та критичного аналізу, вдоскона-
лення певних елементів даних концепцій потрібно дослідити їхнє значення для науки 
кримінального процесу та вплив на національне кримінальне процесуальне законо-
давство України.  

Проблема правової регламентації концепцій допустимості доказів є важливим 
чинником підвищення ефективності кримінального процесу, виконання завдань 
кримінального судочинства. 

Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, доказ, допустимість доказів. 

Проблема визнання доказів недопустимими в теорії кримінального процесу та 
кримінальному процесуальному законодавстві вирішується неоднозначно. Наголо-
симо, що така неоднозначність стосується не тільки кримінального провадження, а 
й інших видів юридичних процедур. Наявність складних підходів до з’ясування 
сутності допустимості доказів, визнання їх недопустимими в юридичному процесі 
сприяли появі в радянській юридичній науці значної кількості відповідних кон-
цепцій стосовно досліджуваної проблематики. Тож виникла потреба за допомогою 
об’єктивного та критичного аналізу вдосконалити певні елементи цих концепцій, 
дослідити їхнє значення для науки кримінального процесу та вплив на національне 
кримінальне процесуальне законодавство України.  

В австрійському та російському дореволюційному кримінально-процесуаль-
ному праві панувала концепція позитивної допустимості доказів, за якою певні 
обставини справи повинні доводитися тільки певними доказами; а також концепція 
негативної допустимості доказів: можливо встановити (підтвердити) будь-які об-
ставини, що підлягають доказуванню лише на підставі доказів, зазначених в законі, 
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використання яких прямо законом не заборонено. Друга концепція загалом 
формувалася на двох засадничих положеннях англо-американського доказового 
права – правила про надання «кращого доказу» та правила про виключення 
«доказів на слух» [6, с. 65–121; 12, с. 14–15; 13, с. 33–34; 20, с. 46; 28, с. 21]. 

Відповідно до філософських категорій справедливості та моральності А. Ф. Коні 
обґрунтував концепцію психологічної допустимості доказів, де оцінним поняттям є 
критерій моральності, незалежно від приписів або заборон закону [34, с. 95]. 

Виникненню цих концепцій у кримінальному процесуальному праві, на наш 
погляд, сприяли: реформи кримінально-процесуального законодавства 1860-х 
років, стрімкий розвиток юридичної науки та запозичення певних правил визнання 
доказів недопустимими із доказового права Великобританії та США. Крім того, 
їхня поява спричинила виникнення інших науково-теоретичних концепцій визнан-
ня доказів недопустимими у кримінальному процесі. По суті, науково-теоретичні 
дослідження у галузі кримінального процесу і дореволюційних, і радянських 
вчених-процесуалістів слугували підґрунтям до формування новітніх наукових 
концепцій щодо визнання доказів недопустимими. Зокрема, до них треба зара-
хувати такі концепції: асиметрія правил допустимості доказів, «рівностороння 
асиметрія в оцінці юридичної сили доказів», «плоди отруйного дерева», «чай та 
чорнила», «розбите дзеркало», «нещадне виключення доказів», «срібне блюдце», 
«добросовісна помилка» та інші. 

Висвітлюючи питання диференціації кримінально-процесуальних порушень та 
юридичних наслідків для можливості використання відомостей про факти в 
процесі доказування, не можна не торкнутися концепції «асиметрії правил 
допустимості доказів». Зміст її полягає в різних правових наслідках порушень, 
допущених під час одержання доказів для сторони обвинувачення і сторони 
захисту [34, с. 116].  

Зазначену науково-теоретичну концепцію визнання доказів недопустимими 
науковці сприймають неоднозначно. Щобільше, з її приводу розгорнута дискусія, 
головний зміст якої зводиться до відповіді на питання – чи однакові для сторін 
обвинувачення та захисту правові наслідки недотримання правил про допус-
тимість доказів? 

Прихильники концепції «асиметрії правил допустимості доказів» аргументують 
свою позицію так: недопустимими повинні визнаватися лише докази, здобуті з 
порушенням закону, що можуть бути покладені в основу обвинувачення [29, с. 105–
106]; сторона захисту вправі застосовувати докази, що є недопустимими в руках 
протилежної сторони, а обвинувачений не може нести відповідальність за помилки 
слідчого, який втратив виправдувальний доказ [23, с. 77–78; 24, с. 371–372]; отриманий 
з порушенням прав обвинуваченого доказ може бути визнано допустимим за 
клопотанням захисту тому, що фактично ці порушення не досягли своєї мети [11, 
с. 90–91; 32, с. 75–76]; якщо доказ представлений або здобутий стороною захисту, то 
питання допустимості має вирішуватися відповідно до правил допустимості доказів 
без будь-яких обмежень [1, с. 16; 11, с. 115–116] та ін. 

Противники концепції «асиметрії правил допустимості доказів» обґрунто-
вують свою позицію тим, що ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту не 
можуть встановлювати різний правовий режим або створювати різноманітні 
«вагові категорії» для подання та використання доказів у кримінальній справі [12, 
с. 95–105; 20, с. 146–147; 31, с. 35]. Вчені наводять такі аргументи: по-перше, 
«асиметрія правил допустимості доказів» не відповідає законодавству, а тому її 
застосування в кримінальному судочинстві є неприйнятним; по-друге, з погляду 
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закону не існує проблеми подвійного стандарту у визначенні допустимості доказів 
[19, с. 13]. Дехто взагалі зауважує, що тенденція в бік асиметрії правил 
допустимості доказів є недоречною, оскільки допускає використання в процесі 
доказування відомостей, отриманих всупереч конституційному статусу особи, а 
також доказів, отриманих з грубими процесуальними порушеннями [4, с. 23–24]. 

На сьогодні існує певний синтез вищенаведених поглядів. Деякі науковці, 
визнаючи можливість «асиметрії правил допустимості доказів», водночас 
стверджують, що вона можлива тільки щодо недопустимих доказів, отриманих 
слідчими органами. Коли ж докази подає сторона захисту, то питання про їхню 
допустимість треба вирішувати відповідно до правил допустимості доказів без 
яких-небудь обмежень [8, с. 187]. 

Видається, що для вирішення цього питання треба звернутися до 
гносеологічного аспекту та правил тлумачення сумнівів на користь обвинувачува-
ного [33, с. 2]. Докази, які свідчать на користь обвинуваченого, не можна викорис-
товувати тільки у випадках, коли стосовно нього наявні перешкоди гносеологічного 
характеру, які неможливо усунути. В такому разі за процесуальних порушень, 
пов’язаних із гарантіями достовірності доказів, потрібно намагатися максимально їх 
нейтралізувати або замінити непридатні докази іншими. І тільки тоді, коли це 
неможливо, треба виходити із правила про тлумачення сумнівів: факт, що свідчить 
на користь обвинуваченого, якщо він достовірно не підтверджений і не 
спростований, вважають таким, що існує [23, с. 77–78]. В інших випадках, якщо 
факти не стосуються достовірності доказів, то вони не повинні стосуватися і самого 
обвинуваченого, оскільки він не має страждати через некомпетентність або недобро-
совісність обвинувачення суб’єктів, на яких лежить обов’язок доказування. Отже, за 
відсутності перешкод гносеологічного характеру такий доказ, якщо він тлумачиться 
на користь обвинуваченого, повинен бути наділений юридичною силою.  

Водночас можна погодитися, що твердження «обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом» є принциповим у цій 
дискусії та виступає, на нашу думку, ще одним аргументом на користь можливості 
застосування «асиметрії правил допустимості» [33, с. 2]. Відповідно до ч. 3 ст. 62 
Конституції України всі сумніви щодо доведеності вини особи, які не можна 
усунути в порядку, встановленому КПК, тлумачаться на користь цієї особи [15]. 
Крім того, даючи офіційне тлумачення положення ч. 3 ст. 62 Конституції України, 
Конституційний Суд України виходить з того, що обвинувачення особи у вчиненні 
злочину не може ґрунтуватися на доказах, одержаних унаслідок порушення або 
обмеження її конституційних прав і свобод, крім випадків, у яких Основний Закон 
України допускає такі обмеження [27].  

Заслуговують на увагу позиції вчених-процесуалістів з приводу того, що у 
разі, коли докази представлено стороною захисту, то діють загальні правила їхньої 
допустимості [18, с. 158–159; 14, с. 42]. Тому треба уточнити, що «асиметрія 
правил допустимості доказів» не може поширюватися на випадки отримання 
доказів з неналежного джерела [34, с. 117–118].  

Характеризуючи концепцію «асиметрії допустимості доказів», термінологічно 
не правильно звертати увагу виключно на порушення, допущені під час збирання 
доказів лише стороною обвинувачення. Тим більше, що змішувати сумніви в 
доведеності вини, які тлумачаться на користь обвинуваченого (захисту), та факти 
порушення закону не можна; допущене стороною захисту порушення закону за 
відсутності ознак крайньої необхідності має своїм наслідком безумовне визнання 
доказів недопустимими [21, с. 12; 34, с. 118]. 
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Одним із важливих завдань, які вирішує державний обвинувач в судовому 
розгляді, є захист обвинувальних доказів, допустимість яких викликала чи може 
викликати сумніви у суду. Безумовно, не завжди в державного обвинувача можуть 
бути відповідні законні аргументи та дії щодо захисту таких доказів. Часто 
помилки, допущені на стадії порушення справи та в процесі досудового роз-
слідування, є настільки істотними, що виключають ефективність будь-якої спроби 
врятувати їх з позиції допустимості. Водночас у випадку, якщо сторона обвину-
вачення виявила і подала суду аргументовані докази на користь неістотності або 
істотності тієї чи іншої помилки, порушення закону, у державного обвинувача є 
шанс домогтися визнання таких доказів допустимими [5, с. 33].  

Отже, концепція «асиметрії допустимості доказів» є цілком виправданою та 
обґрунтованою, адже наслідки процесу доказування мають стосуватися тієї 
сторони, з вини якої вони виникли. 

Важливою науково-теоретичною концепцією, яка ґрунтується на «асиметрії 
допустимості доказів» та має схвальні відгуки щодо введення в науковий обіг, є 
правило «рівносторонньої асиметрії в оцінці юридичної сили доказів» [33, с. 3]. 
Загалом воно означає: з одного боку – право сторони обвинувачення на 
відновлення юридичної сили недопустимих доказів у досудовому провадженні. З 
іншого боку – право сторони захисту на використання доказів, для одержання яких 
вимоги законодавства були порушені з вини суб’єктів, що здійснюють 
провадження у справі [38, с. 11].  

Науково-теоретичною концепцією визнання доказів недопустимими, яка 
заслуговує на особливу увагу і набула актуальності та значущості в науці 
кримінального процесу, є концепція «плодів отруйного дерева» (fruit of poisonous tree 
doctrine). Можна погодитися з М. М. Стояновим, який, характеризуючи цю концепцію, 
наголошує на її досить неоднозначному трактуванні в науковій літературі, що 
призводить до помилкового вирішення в теорії доказів інших подібних наукових 
проблем. Висловлені з приводу сутності доктрини «плодів отруйного дерева» 
твердження дають змогу виділити широке та вузьке її розуміння [34, с. 119].  

Вищезазначена доктрина створена на підставі прецедентних рішень 
Верховного Суду США в 20-ті роки XX ст. У широкому розумінні її суть можна 
виразити цитатою одного з рішень Верховного Суду США: «докази, отримані неза-
конним шляхом, не тільки не можуть використовуватися в нашому Суді, але такі 
докази виключаються взагалі» [9, с. 217; 36, с. 56]. Широке розуміння доктрини 
«плодів отруйного дерева» означає, що будь-яке порушення поліцією кон-
ституційних прав громадян, що навіть має не безпосередній, а лише опосеред-
кований зв’язок із самим процесом виявлення, вилучення і фіксації доказів, 
призводить до втрати ними юридичної сили [34, с. 119; 42, с. 101]. У такому разі 
«отруйне дерево» породжує «отруйні плоди»; отримання доказів на підставі 
інформації, отриманої з недопустимого доказу, тягне за собою їхню безумовну 
недопустимість. Така недопустимість доказів, як зазначають А. Чувилев та 
А. Лобанов, не залежить від характеру та ступеня того чи іншого порушення 
кримінально-процесуального закону [41, с. 47].  

Як приклад з судової практики США можна навести той факт, що в листопаді 
2010 року суддя федерального окружного суду не допустив для дачі показань 
найважливішого свідка Д. сторони обвинувачення у справі. Причиною стало те, що 
сторона обвинувачення дізналася про цього важливого свідка внаслідок застосува-
ння насильства до обвинуваченого. Про важливість цього свідка говорить факт, що 
через недопустимість його показань підсудний був виправданий за 279-ма із 280-ти 
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статей сторони обвинувачення. Водночас суддя відмовив у задоволенні клопотання 
захисту про припинення справи у зв’язку із застосуванням насильства до обвину-
ваченого. Фактично, у цій справі суд скористався доктриною «плоду отруйного 
дерева» [26]. 

Вузьке розуміння доктрини «плодів отруйного дерева» зводиться до заборони 
використання даних, отриманих на підставі або з використанням доказів, визнаних 
недопустимими. Тобто, в другому значенні доктрина пов’язується з проблемою 
використання доказів, хоча і законних за формою, але з відповідними пору-
шеннями у самому їхньому змісті [33, с. 3]. Подібні міркування висловлює 
Ю. К. Орлов, який зазначає, що про істотність або неістотність процесуальних 
порушень можна говорити тільки стосовно двох компонентів допустимості – 
способу отримання доказів та їхнього процесуального оформлення [23, с. 73]. Тож 
у вузькому розумінні концепцію «плодів отруйного дерева» треба подавати з 
погляду способу отримання доказів, їхнього процесуального оформлення та 
диференціації процесуальних порушень на істотні та неістотні. 

Концепція «плодів отруйного дерева» була об’єктом досліджень і в радянській 
науці кримінально-процесуального права. Зокрема, процесуалісти зазначали, що 
інформацію, одержану з неналежного джерела та визнану недопустимою, можна в 
деяких випадках використовувати (як оперативна інформація) як «вказівку» 
напряму розслідування та місця перебування доказів [37, с. 234]. По суті, вони 
опускали використання концепції «плодів отруйного дерева». 

Багато процесуалістів виступають за диференційований підхід до вирішення 
цієї проблеми та поділ процесуальних порушень на істотні та неістотні [3, с. 32; 7, 
с. 37; 11, с. 92]. Неістотними вважають порушення, які не вплинули і не могли 
вплинути на достовірність одержаного результату. Своєю чергою, істотні 
порушення ставлять під сумнів достовірність отримання даних. Такими, що 
піддаються виправленню, визнають порушення, які можна усунути чи нейтра-
лізувати. До них належить дефект процесуального оформлення документів 
(відсутність підпису). Однак докази, отримані з більш істотним порушенням 
закону, можна відновити внаслідок заміни іншими, отриманими з використанням 
недопустимого доказу як первинного гносеологічного аспекту. Саме тому ми 
підтримуємо позицію науковців, які вважають, що цей підхід в повному обсязі є 
виправданим з погляду наукової актуальності та обґрунтованості застосування в 
практичній діяльності. Саме в такому розумінні доктрину «плодів отруйного 
дерева» широко застосовують і на практиці [34, с. 121]. Зокрема, Корольовський 
районний суд м. Житомира вироком від 20.10.2008 р. засудив Т. за ч. 4 ст. 296 КК 
України до 4-х років позбавлення волі та за ч. 2 ст. 121 КК України – до 7-ми років 
позбавлення волі. За матеріалами справи, 13.10.2007 р. після затримання Т. та 
доставки до відділу міліції його допитали як свідка і провели з ним у цьому статусі 
відтворення обстановки та обставин події. Так, орган досудового слідства позбавив 
Т. можливості скористатися правами підозрюваного, передбаченими у ст. 43-1 
КПК України. Отже, ці конкретні докази недопустимі, тому рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій про посилання на них у мотивувальній частині на 
підтвердження винуватості засудженого є незаконними і підлягають виключенню 
як з вироку місцевого суду, так і з ухвали суду апеляційної інстанції. Однак 
наведене порушення кримінального процесуального закону не вплинуло на 
правильність встановлення винуватості Т., кваліфікації його дій і призначення 
покарання. Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України ухвалила виключити з мотивувальних частин вироку місцевого суду 
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та ухвали суду апеляційної інстанції посилання на покази Т. як свідка і на протокол 
відтворення обставин події за його участю від 13.10.2007 р. як на докази через їхню 
недопустимість [39]. 

На думку противників вищезазначеної концепції, вона необґрунтована ні 
теоретично, ні практично, оскільки в судочинстві існує процесуальна форма, яка за 
всієї своєї важливості не є самоціллю. Процесуальна форма наділена глибоким 
змістом та призначенням, покликана забезпечити два важливі завдання: по-перше, 
максимально гарантувати достовірність отриманих фактичних даних і, по-друге, 
захистити права та законні інтереси особи [23, с. 72]. Дещо оригінальну точку зору 
висловлює І. В. Абросимов – що концепція «плодів отруйного дерева» близька за 
змістом до «асиметрії правил допустимості» з однією відмінністю, що 
недопустимими визнають докази, одержані на основі доказів, раніше визнаних 
недопустимими. На його думку, прийнятнішою з концептуального, правового і 
практичного погляду є теорія, що тлумачить вимогу допустимості доказів залежно 
від істотного або неістотного порушення кримінально-процесуального закону. Для 
обґрунтування цієї теорії автором наведено перелік обставин, що не тягнуть 
автоматичного виключення доказів за ознакою недопустимості [1, с. 16–17]. 

Зазначимо, не заглиблюючись у деталі цієї дискусії, що досліджувана 
концепція не є теоретичною моделлю, адже вона фактично визнана у судовій 
практиці та повинна застосовуватися у всіх кримінальних справах. Щобільше, 
концепція «плодів отруйного дерева» інкорпорована у КПК України 2012 р. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 87 КПК України 2012 р., недопустимими є докази, отримані 
внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Консти-
туцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті 
завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод 
людини [17]. 

Немає сумнівів, що закріплення в нормах КПК України 2012 р. концепції 
«плодів отруйного дерева» вимагає детального опрацювання і ретельного підходу 
до формулювання відповідних кримінально-процесуальних норм. Однак це вже 
питання часу та судової практики. 

Сьогодні теоретичного та практичного значення набула концепція 
«добросовісної помилки», яка випливає із правила про нещадне виключення 
доказів. Так, Верховний Суд США обрав курс, у якому це правило загалом 
зберігається, але звужується сфера його застосування [2, с. 500]. Прикладом такого 
обмеження дії правила про допустимість може слугувати одне з останніх рішень 
Верховного Суду США з цього питання. Суд зазначив, що правило про вик-
лючення доказів діє як створений судом засіб правового захисту, прийнятий з 
метою недопущення порушень IV-тої поправки до Конституції США в 
майбутньому за допомогою загальної превенції протиправних дій поліції. Як і за 
використання будь-якого іншого механізму правового захисту, загальне застосу-
вання правила про виключення доказів обмежується випадками, коли очевидно, що 
воно ефективно досягає своїх правозахисних цілей [35, с. 181].  

Багато вчених вважає, що таке обмеження є обґрунтованим, але з певними 
зауваженнями, адже закріплення в законі оцінних категорій, в тому числі таких, як 
«ефективність», не сприяє однаковій правозастосовній практиці [35, с. 181].  

Зазначену проблему можна вирішити за допомогою концепції «добросовісної 
помилки». Вона полягає в тому, що в деяких випадках доказ, отриманий з 
порушенням процесуальних норм, суд може прийняти, якщо суддя вважатиме, що 



М. Гузела 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 429 

правозастосовний орган, здобуваючи цей доказ, чинив «добросовісно помиля-
ючись» щодо законності своїх дій [22, с. 45]. 

Науково-теоретична концепція «добросовісної помилки» сформувалася в 
юридичній науці на підставі правила про виключення. У випадках, коли 
правозастосовний орган не знав або при розумному допущенні не міг знати, що 
його дії мають незаконний характер, то здобуті ним унаслідок таких дій докази не 
втрачають властивості допустимості. В українській кримінальній процесуальній 
науці питання про можливість обґрунтування нормативного закріплення цієї 
концепції практично не розглядалося.  

Одну із спроб дослідити таку концепцію зробила С. Д. Шестакова, яка навела 
низку прецедентів, що зумовили появу нещадного виключення доказів, які 
стосувалися лише обшуку й арешту. Вчений обґрунтовує необхідність надати 
правилу «нещадного виключення доказів» певної гнучкості. Вона пропонує ввести 
дискреційні повноваження суду щодо визнання доказів, отриманих з порушенням 
кримінально-процесуального закону, допустимими у випадку, якщо посадові 
особи, які беруть участь у процесі на стороні обвинувачення, доведуть, що, 
порушуючи кримінально-процесуальні норми, вони не знали і не могли знати про 
їхнє порушення [42, с. 102].  

Так, концепцію «добросовісної помилки» можна нормативно закріпити 
шляхом розподілу обов’язку доказування. У ч. 2. ст. 92 КПК України 2012 року 
зазначено: обов’язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо 
розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, 
покладається на сторону, що їх подає [17]. Однак, на наш погляд, таке положення 
цієї концепції «добросовісної помилки» треба закріпити в нормах КПК України, 
які стосуються саме процедури визнання доказів недопустимими. 

Досить цікаву концепцію під назвою «срібне блюдце» обстоює О. В. Смирнов 
[34, с. 110]. Він висловлює твердження, що збирання доказів суб’єктами дока-
зування з порушеннями вимог закону робить отримані докази недопустимими. 
Однак якщо закон порушує особа, що не є стороною у справі, одержуючи важливі 
для справи відомості, то ці відомості можуть бути представлені суб’єктом 
доказування і використані в процесі як докази [38, с. 23–26]. 

Особливої уваги заслуговують концепція «чаю і чорнил» та концепція 
«розбитого дзеркала». Вони сформувалися під час розвитку концепцій, відповідно, 
«асиметрії правил допустимості» та «плодів отруйного дерева» як своєрідні 
відгалуження. Концепції «чаю та чорнил» та «розбитого дзеркала» є взаємовик-
лючними. Ложка чорнила псує стакан чаю, («чай і чорнило» – аналог плодів 
отруйного дерева) Якщо дзеркало розбилося, можна подивитися, що видно в 
кожній його частинці («розбите дзеркало») [9, с. 55; 40, с. 45–46]. Відповідно до 
першої теорії будь-яке порушення вимог допустимості доказів тягне неможливість 
їхнього використання у кримінальному процесі. Друга теорія оцінює докази з 
погляду не єдиного масиву інформації, що міститься у передбаченому законом 
джерелі, а за її самостійними блоками, кожен з яких пов’язаний єдиним змістом та 
підтверджує або спростовує одну чи декілька обставин, що підлягають 
доказуванню у кримінальній справі. Тобто використання правил диференціації 
доказів є правомірним лише у випадках, коли порушення вимог допустимості 
стосується не всього доказу, а лише окремого блоку [16, с. 3]. Щобільше, 
прихильники другого підходу наводять переконливі аргументи на користь 
концепції диференціації доказів. Науковці зазначають, що громадяни звільнені від 
обов’язку давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
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родичів, коло яких визначається законом (ч. 1 ст. 63 Конституції України), але не 
від обов’язку давати такі показання та пояснення щодо інших осіб. Отже, в 
показаннях свідка, не попередженого про відповідну конституційну норму, можуть 
поєднуватися, по-перше, дані стосовно близьких родичів, які можуть стати 
відомими внаслідок необізнаності особи про свої права, а по-друге, інші відомості, 
які вона зобов’язана представити правоохоронним органам у будь-якому разі. 
Послідовники першого підходу повинні визнати допустимим доказом показання в 
цілому, а другого – тільки ті відомості і в тій частині, які стосуються себе, членів 
сім’ї чи близьких родичів [9, с. 55; 40, с. 45–46]. 

Безумовно, така позиція науковців заслуговує на увагу. Вона дає змогу відстежити 
кожен етап одержання доказів, виявити істотні та неістотні порушення закону, спроби 
певної фальсифікації доказової інформації. Безперечно, на практиці є випадки, коли 
внаслідок порушення кримінального процесуального закону оцінити отримані докази 
неможливо. Також не треба заперечувати допустимість доказів у тих випадках, коли 
упущення чи порушення під час одержання доказів перешкоджають оціненню 
об’єктивності доказової інформації шляхом відповідної перевірки. З іншого боку, 
настільки ж необґрунтованою є позиція, щодо недопустимості абсолютно всіх без 
винятку доказів. Адже формування доказів, їхня перевірка та оцінювання – це творча 
та пізнавальна діяльність у широкому розумінні, з відповідними межами або 
стандартами, хоча стандартизувати всю творчу або пізнавальну діяльність суб’єктів, на 
яких лежить обов’язок доказування, практично неможливо. 

Істотного розвитку у теорії та практиці кримінального процесу набула 
концепція «нещадного виключення доказів», яка виникла та сформувалася на 
основі концепції «досконалих доказів» [1, с. 17]. За своїм змістом вона повністю 
збігається з широким розумінням доктрини «плодів отруйного дерева». Тобто 
головним постулатом теорії «нещадного виключення доказів» є визнання доказів 
недопустимими незалежно від характеру порушень закону [34, с. 120]. Маючи 
американське походження, зазначена концепція отримала широке визнання серед 
вітчизняних процесуалістів, проте вона має як своїх противників, так і 
прихильників [1, с. 17; 14, с. 97; 18, с. 9; 20, с. 132]. На наш погляд, в нормах 
чинного кримінально-процесуального законодавства України, які регулюють 
питання допустимості та процедуру визнання доказів недопустимими, існують 
певні суперечності, що значно ускладнює їхнє тлумачення правозастосовчими 
органами та процес їхнього застосування на практиці. З одного боку, норма, яка 
визначає поняття допустимості доказів, відображає конституційну ідею того, що 
обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а 
також на припущеннях, тим більше, що усі сумніви щодо доведеності вини особи 
тлумачаться на її користь (ч. 3 ст. 62 Конституції України) [15]. Згідно зі змістом 
ч. 3 ст. 62 Конституції України, недопустимими доказами є ті фактичні дані, які 
отримані з порушеннями закону, незалежно від ступеня істотності цих порушень, 
допущених при збиранні, оцінці та перевірці таких доказів. З іншого боку, 
кримінально-процесуальні норми, які регулюють процедуру визнання доказів 
недопустимими (ч. 1, 2 ст. 87 КПК України 2012 року), закріплюють усталені 
правила, що сформувалися у судовій практиці, з приводу яких сформовані 
відповідні правові позиції правозастосовчих органів та які передбачають 
обов’язкову оцінку порушень закону і винесення відповідного обґрунтованого 
рішення про визнання таких доказів недопустимими [17]. Саме таке рішення, а не 
сам факт порушення закону під час збирання доказів є підставою для їхнього 
виключення із судового провадження.  
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Отже, питання диференційованих підходів до визнання доказів недо-
пустимими є однією з центральних проблем кримінального процесу, яка має і 
теоретичне, і практичне значення. Ми приєднуємося до групи тих науковців, які 
обґрунтовують свої погляди щодо доцільності нормативного закріплення на 
підставі диференційованого (класифікаційного) підходу до наслідків порушень 
кримінально-процесуального закону під час збирання доказів шляхом поділу їх на 
істотні (безумовна недопустимість доказів) та не істотні (можливість відновлення 
допустимості доказів) [1, с. 8–9; 10, с. 208–209; 14, с. 9; 18, с. 9; 20, с. 130; 23, с. 70–
71; 34, с. 125–126; 38, с. 10–11; 8, с. 186–187] Це загалом відповідає положенням 
ч. 2 ст. 87 КПК України 2012 року, де зазначається, що суд зобов’язаний визнати 
істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі 
діяння: 1) вчинення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, 
без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 2) отримання доказів 
унаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 
особи, поводження чи погрози застосування такого поводження; 3) порушення 
права особи на захист; 4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була 
повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на 
запитання, або їхнє отримання з порушенням цього права; 5) порушення права на 
перехресний допит; 6) отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний 
підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні [17]. 

Проблема правової регламентації концепцій допустимості доказів є важливим 
чинником підвищення ефективності кримінального процесу, виконання завдань кри-
мінального судочинства, а отже, потребує подальшого аналізу та вдосконалення.  
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The paper analyzes the problematic issues concerning the recognition of evidence as 
inadmissible in criminal proceedings. A study of the historical perspective of basic scientific 
concepts of recognition of evidence as inadmissible in criminal proceedings is conducted. The 
author analyzes the problem of resolving the issue of admissibility of evidence in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine of 2012. Attention is drawn to the fact that fixing the basic 
concepts of recognition of evidence as inadmissible in the new Criminal Procedure Code of 
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Ukraine requires a detailed study of this problem. In such study, the main is scientifically 
sound approach to the formulation of criminal procedure rules, as well as developing judicial 
practice. In the theory of criminal process and criminal processual legislation the problem of 
recognition inadmissible evidence is solving ambiguously. It should be emphasized that such 
an ambiguity refers not only to the criminal process, but generally to other kinds of legal 
procedures. The existence of complex and multi-faceted approaches for clarifying the nature 
of the evidence admissibility, recognition of their unacceptability in the legal process 
contributed to the emergence in national legal science considerable, we can say a great 
number of relevant concepts studied in relation to issues. In this case for an objective and 
critical analysis, for improving certain elements of data concepts, there is a need to explore 
their significance for the science of criminal process and their impact on domestic criminal 
procedural legislation of Ukraine. 

The problem of legal concepts regulating the admissibility of evidence is a necessary 
factor for improving the efficiency of thecriminal process, the tasks of criminal justice. 

Keywords: criminal proceedings, proof, evidence, admissibility of evidence. 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. С. 435–441 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2015. Issue 61. P. 435–441 

© Мазур А., 2015 

УДК 343.985 

МЕЖІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ 
А. Мазур 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Проаналізовано наявні у криміналістичній науці підходи до питань поділу процесу 
розслідування злочинів на етапи, їхню кількість, межі та зміст. Досліджено поширені серед 
науковців думки стосовно визначення меж початкового етапу та запропоноване власне 
бачення цього питання. 

Ключові слова: процес розслідування, початковий, наступний, завершальний, 
перевірочний, межі етапів розслідування. 

Важливе місце в періодизації процесу розслідування цілком справедливо 
належить початковому етапу, адже від того, наскільки якісно буде організована 
робота із розслідування злочину в цей період, від правильного вибору напряму 
розслідування, криміналістичних і процесуальних засобів і методів, виконання 
потрібних слідчих дій залежить, чи успішним буде кінцевий результат. І навпаки –
помилки на початковому етапі, неправильна оцінка слідчої ситуації та інші 
прогалини у слідчій діяльності з великою імовірністю негативно вплинуть на 
встановлення істини у кримінальному провадженні. 

На початковому етапі визначають загальний напрям розслідування, висувають 
та перевіряють перші слідчі версії, планують дальші дії. Відповідно до отриманої 
первинної інформації, наслідків її перевірки і логічної оцінки орган досудового 
розслідування визначає першорядні завдання, розробляє стратегію і скеровує весь 
хід дальшого розслідування. 

Важлива роль зазначеного періоду в діяльності слідчого зумовлює до нього 
увагу з боку науковців. Етапність розслідування злочинів є тим питанням, яке 
викликає чимало дискусій та суперечок у криміналістичній науці, у різний час 
криміналісти розробили чимало концепцій і щодо визначення самого поняття «етап 
розслідування», і щодо їхньої кількості, змісту та меж. 

Дослідженням різних аспектів етапів розслідування займались такі вчені-
криміналісти: Р. С. Бєлкін, І. М. Лузгін, В. К. Гавло, М. Г. Шурухнов, Л. Я. Драпкін, 
А. Ф. Волобуєв, І. О. Возгрін, І. Ф. Герасимов, О. В. Шмонін, Є. П. Іщенко, В. І. Лунгу, 
Г. В. Москаленко, Є. В. Пряхін, Ю. Г. Косарєв, М. П. Яблоков, О. Г. Філіпов та інші.  

Г. В. Москаленко, обґрунтовуючи важливість поділу процесу розслідування на 
етапи, слушно вказує на його суттєве методичне значення, бо кожен етап має певну 
специфіку в обсязі та методах цієї криміналістичної діяльності. Тому для більш 
вдалого розслідування злочину усі дії слідчого розробляються за методикою, 
зважаючи на особливості етапів [19, с. 379]. 

На думку І. М. Лузгіна, етап розслідування - це «елемент розслідування, що 
становить взаємозалежну систему дій, об’єднаних єдністю завдань, умовами 
розслідування, специфікою криміналістичних прийомів» [16, с. 140]. Р. С. Бєлкін 
зазначає, що етап розслідування – це частина процесу розслідування, у ході якого 
вирішуються певні завдання [2, с. 271]. М. Г. Шурухнов під етапом розслідування 
розуміє самостійну частину процесу розслідування, що характеризується колом 
специфічних завдань, способів їхнього вирішення та підсумковим процесуальним 
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рішенням [26, с. 451]. А. Ф. Волобуєв вважає, що етап розслідування є певним 
проміжним пунктом у процесі розслідування злочину, що характеризує стан 
слідства з погляду повноти вирішення його завдань і визначається прийнятими 
процесуальними рішеннями з кримінальної справи [5, с. 14].  

Правильною, на нашу думку, є позиція Л. Я. Драпкіна, який зазначає, що етапи 
розслідування злочинів треба розглядати не як прості часові відрізки, що послі-
довно змінюють один одного (хоча ця формально-логічна ознака також наявна), а 
головно як підсистему слідчих, оперативно-розшукових та інших дій, що поєднані 
на підставі єдності завдань, що вирішуються за їхньою допомогою та зумовлені 
стійкою повторюваністю типових слідчих ситуацій» [7, с. 8]. 

Схожу позицію займає В. І. Лунгу, який початковий етап розслідування вважає 
«системою взаємопов’язаних початкових невідкладних та інших слідчих дій, що зу-
мовлені вимогами невідкладності та процесуальної економії, спрямовані на з’ясування 
обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, як правило, по гарячих слідах, 
виявлення та закріплення слідів злочину, встановлення та затримання осіб, причетних 
до нього, забезпечення подальшого усестороннього, повного та об’єктивного розслі-
дування з тим, щоб вжити заходів до ліквідації шкідливих наслідків, усунути причини 
та умови, які сприяли вчиненню суспільно небезпечних діянь» [17, с. 11–12]. 

Одна з перших найпоширеніших позицій стосовно кількості і змісту етапів 
розслідування була запропонована Р. С. Бєлкіним у 1959 р. [1, 10, 12 та ін.]. Вчений 
поділив розслідування злочинів на два етапи – початковий та наступний. Для 
кожного з цих етапів характерні свої специфічні завдання, які можна вирішити за 
допомогою особливих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. На його дум-
ку, найважливішими завданнями початкового етапу було: 1) орієнтування особи, 
що проводить розслідування, в усіх обставинах події, яку належить розслідувати; 
визначення фактів, які треба дослідити; одержання вихідних даних для розгор-
нутого планування розслідування; 2) збирання та фіксація всіх можливих доказів, 
які в протилежному випадку з часом можуть бути втрачені; 3) встановлення, 
розшук та затримання «по гарячих слідах». А вже під час наступного етапу роз-
слідування збирають, перевіряють та оцінюють докази з метою встановлення всіх 
обставин справи [1, с. 238].  

Згодом, починаючи з 70-х років ХХ ст. серед вчених криміналістів починає 
переважати думка про необхідність поділу процесу розслідування на три етапи, 
додаючи до початкового (попереднього) та подальшого (наступного) заключний (за-
вершальний етап). Зокрема, Р. С. Бєлкін, який, змінивши свою думку, приєднався до 
цієї когорти науковців, в зміст завершального етапу вкладав «процесуальні дії, які 
проводяться з клопотання обвинуваченого або його захисника, за вказівкою 
наглядаючого прокурора чи керівника слідчого підрозділу органу внутрішніх справ; 
повторні дії, що проводяться з тих самих підстав, а також у зв’язку з поновленням 
провадження по призупиненій або припиненій справі, повернення справи зі стадії 
судового розгляду або після відміни вироку; організаційні або організаційно-технічні 
заходи, потрібні для завершення розслідування [3, с. 259–264]. 

І. О. Возгрін вважає двоетапну періодизацію розслідування недовершеною і виді-
ляє третій, заключний етап [4; с. 69]. В. А. Образцов, виокремлюючи три етапи, нази-
ває їх початковим, проміжним та заключним [21, с. 17]. Л. Я. Драпкін також виокрем-
лює три етапи розслідування: початковий, подальший та завершальний [7, с. 8–11]. 

Обґрунтовуючи необхідність поділу процесу розслідування на три етапи, 
С. Ю. Косарєв зазначає, що така періодизація відповідає структурі будь-якої люд-
ської діяльності, а сукупність указаних етапів створює єдиний послідовний процес 
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діяльності. Отже, виокремлення початкового, наступного й заключного етапів 
розслідування має міцне філософське підґрунтя. Як бачимо, універсальна періо-
дизація розслідування суттєво впливає на побудову окремих криміналістичних 
методик, їхню структуру [11, с. 306]. 

Отже, сьогодні щодо питання поділу процесу розслідування на етапи, найпо-
ширеніші дві позиції, за якими науковці виділяють два (початковий і наступний) 
або три (початковий, наступний, заключний) етапи, хоча жодна з них не отримала 
загальновизнаної підтримки. І наявність відмінних від перелічених різних поглядів 
щодо поділу процесу розслідування на чотири [8; 22; 26] або п’ять [20] етапів дає 
змогу стверджувати, що питання досі залишається актуальним та дискусійним. 

В. О. Малярова, визначаючи зміст та межі етапів розслідування злочину, 
зазначає, що початковий етап починається з моменту внесення відомостей про подію 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) і закінчується винесенням 
письмового повідомлення про підозру, що робиться за наявності достатніх доказів 
(п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України) [14]. Наступний етап розслідування злочинів – це 
основний період роботи слідчого. Він починається після виконання початкових 
невідкладних дій із переходом до більш планомірної роботи у кримінальному 
провадженні. На заключному етапі відбувається всебічна оцінка зробленої у кри-
мінальному провадженні роботи, зібраних доказів, і на цій основі відповідно до 
ст. 283 КПК України прийняття певних процесуальних рішень: [18, с. 88–89]. 

І. І. Когутич, описуючи етапізацію процесу розслідування злочинів (зокрема 
вбивств), зауважує наявність трьох етапів, а саме: 1) початкового – період проведення 
слідчих (розшукових) дій (гласних та негласних), часовому чиннику яких властива так 
звана невідкладність. Початок цього етапу збігається, на думку вченого, з початком 
досудового розслідування, визначеним ч. 1 ст. 214 КПК, а завершується виконанням 
завдань, зумовлених цим етапом; 2) наступного (подальшого) етапу – період провад-
ження усіх інших слідчих (розшукових) дій, скерованих на ґрунтовне і системне збира-
ння й дослідження доказів у провадженні; 3) завершального етапу – заключний період 
розслідування, що розпочинається моментом прийняття слідчим (прокурором) рішен-
ня про закінчення розслідування і завершується прийняттям уповноваженою особою 
одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України [9, с. 235–236]. 

Як бачимо, різні підходи до періодизації процесу розслідування злочинів поро-
джують наявність не лише різних позицій до трактування поняття «етап розсліду-
вання», а й зумовлюють численні розбіжності у підходах до меж цих етапів. 

Досліджуючи межі початкового етапу, зокрема його початок, вважаємо недо-
цільним ототожнювати його із моментом порушення кримінальної справи (відпо-
відно до КПК 1961 року) [15] або початком досудового розслідування, як стадії 
кримінального провадження, що відповідно до п. 5 ч. 1. ст. 3 КПК України почина-
ється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. 
Адже саме цей кримінально-процесуальний критерій як «відправний пункт» 
використовує багато криміналістів, коли йдеться про початковий етап розслідування. 
При цьому не враховується, що інформаційно-пізнавальна діяльність слідчого 
зазвичай не охоплюється процесуальними межами розслідування та процесуальні і 
криміналістичні уявлення про межі, зміст та структуру розслідування не збігаються. 

Моментом, з якого починається початковий (першочерговий) етап розслідува-
ння злочинів, є вчинення уповноваженою службовою особою передбачених зако-
ном процесуальних та інших дій у зв’язку із вчиненням кримінального правопору-
шення, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. 

На користь такого підходу може свідчити існування таких чинників: 
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1) Наявність у КПК України норми (ч. 3 ст. 214), відповідно до якої слідчий, 
прокурор вповноважені почати досудове розслідування шляхом проведення огляду 
місця події до внесення відомостей до ЄРДР.  

2) Відповідно до ст. 208 КПК України уповноважена службова особа має право, в 
передбачених статтею випадках, без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 
підозрювану у вчиненні злочину, та обшукати її з дотриманням правил, передбачених 
ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК. Отже, ще до початку досудового розслідування проводять 
слідчу розшукову дію, спрямовану на розслідування певного кримінального право-
порушення. Тут, звісно, є суттєва суперечність між статтями 214 та 208 КПК, але 
вирішувати зазначений конфлікт надамо можливість процесуалістам. 

3) КПК України у ст. 214 встановлює строк у 24 години, не пізніше якого 
відомості про вчинене кримінальне правопорушення мають бути внесені до ЄРДР 
і, як ми вже зазначали, за загальним правилом, вчинення будь-яких слідчих розшу-
кових дій до цього моменту не допускається. Однак, з іншого боку, у слідчого, 
прокурора є 24 години на з’ясування, перевірку й встановлення факту, характеру та 
змісту події з наданням їй правової оцінки, попереднє дослідження речей та 
документів, що в межах ст. 60 КПК України можуть бути подані заявником.  

Також, в аспекті зазначеного питання вважаємо за недоцільне виділення окре-
мими криміналістами так званого перевірочного етапу, що передує початковому.  

Зокрема, О. В. Шмонін поряд з початковим, наступним і заключним пропонує 
виокремлювати попередній, так званий «нульовий етап» розслідування, аргументу-
ючи це значимістю дослідчої перевірки, оскільки вона створює фундамент для 
успішного й ефективного розслідування [25, с. 109–110].  

Є. П. Іщенко, виділяючи наявність попереднього етапу, зазначає, що попе-
редню перевірку, яку проводять до порушення кримінальної справи, не можна 
вважати самостійним етапом розслідування, оскільки слідства як такого не було, 
процесуальні засоби виявлення обставин події не використовувалися. На його 
думку, така перевірка повинна розглядатися лише в якості підготовчої стадії до 
початку судового провадження [6, с. 304].  

Частково із зазначеними підходами можна погодитись: якщо перевірочна 
діяльність до початку кримінального провадження (порушення кримінальної справи) 
не входить до стадії досудового розслідування, то й окремим самостійним етапом 
бути не може. Загалом вважаємо недоцільним виділяти попередній (перевірочний) 
етап розслідування, на якому відбувається збір та аналіз матеріалів про подію, 
оскільки відповідні дії та завдання в повній мірі охоплює початковий етап роз-
слідування, криміналістичні межі якого, як уже зазначалось, можуть дещо виходити 
за процесуальні. 

Немає одностайності у криміналістичній літературі і щодо того, де проходить 
межа між початковим та наступним (подальшим) етапом розслідування. Деякі ав-
тори пов’язують цей момент із пред’явленням обвинувачення (повідомлення про 
підозру) [5; 6; 16; 25].  

Інші вчені пов’язують перехід від початкового до подальшого етапу 
розслідування із провадженням останньої невідкладної слідчої дії [4; 11]. Однак, на 
наше переконання, невідкладними, з криміналістичного погляду, слідчі дії можуть 
бути і на дальшому етапі розслідування. Також важко сформувати хоча б орієнтов-
ний перелік дій, оскільки все залежатиме від конкретної слідчої ситуації та 
особливостей розслідування.  

О. Г. Філіпов, розмежовуючи етапи розслідування, зазначав, що початковий та 
подальший етапи розслідування відрізняються один від одного не тільки 
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завданнями, що стоять перед слідчим, а й їхньою інтенсивністю. На початковому 
етапі слідчий зазвичай працює в дуже напруженому ритмі, характерному для 
розслідування злочинів по «гарячих слідах», без письмового плану, оскільки для 
його складання немає часу. На подальшому етапі темп роботи слідчого дещо 
зменшується. Межею між початковим та подальшим етапами часто стає момент, 
коли слідчий, виконавши невідкладні слідчі дії та зібравши значний доказовий 
матеріал, приступає до його аналізу й складання розгорнутого плану розслідування 
по справі. Але ця межа є умовною, початковий етап може закінчитися, наприклад, 
після затримання підозрюваного, отримання якого-небудь важливого доказу, що 
визначає подальший напрям розслідування, тощо [13, с. 511]. 

Слушною є і позиція Р. С. Бєлкіна, який зазначає, що момент закінчення 
початкового етапу розслідування «не можна зафіксувати в загальному вигляді, 
пов’язавши його категорично з яким-небудь певним процесуальним рішенням по 
справі. Він може завершитися із накопиченням достатньої для пред’явлення 
обвинувачення доказової інформації, однак може закінчитися і раніше, коли 
характерний для цього етапу прискорений темп дій буде з якихось причин 
втрачений» [3, с. 409]. 

Проаналізувавши різні підходи криміналістів, вважаємо доцільним визначити 
межу між початковим та подальшим етапом, виходячи із завдань, які мають бути 
вирішенні на цьому етапі та зумовлені слідчою ситуацією. 

Зокрема, В. В. Тіщенко пропонує такий перелік завдань початкового етапу 
розслідування злочинів: 

1. Виявлення і фіксація доказової інформації щодо злочину, який 
розслідується по «гарячих слідах». 

2. Вжиття заходів для запобігання втраті доказової інформації, що міститься в 
слідах, документах, інших об’єктах, її своєчасне виявлення та фіксація. 

3. З’ясування й оцінка сформованої після порушення кримінальної справи 
слідчої ситуації. 

4. Виявлення джерел інформації про розслідуваний злочин. 
5. Визначення напряму розслідування і розробка плану розслідування. 
6. Обрання форми і методів взаємодії з органами і службами, що здійснюють 

оперативно-розшукову роботу. 
7. Пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого 

злочину. 
8. Збирання і вивчення відомостей про особистість потерпілого. 
9. Пошук, одержання й аналіз інформації про осіб, що вчинили злочин, їхній 

розшук і затримання [23, с. 137]. 
Отож, доходимо до висновку, що саме вирішення завдань розслідування та 

слідча ситуація визначають межі етапів розслідування. Не потрібно «при-
в’язуватись» до певного процесуального рішення, як і до вирішення якогось одного 
завдання, оскільки це може позначитись на повноті та ефективності розслідування. 
Звісно, потрібно враховувати, що не завжди проведення всіх необхідних, на думку 
слідчого, дій приведе до вирішення поставлених перед розслідуванням завдань. 
Невирішення поставлених завдань може бути зумовлене і виникненням нес-
приятливої слідчої ситуації. У цьому випадку невирішені завдання підлягають 
«перенесенню» на подальший етап розслідування та вирішуються слідчим вже за 
допомогою ширшого арсеналу засобів і методів. 

Підсумовуючи все вищенаведене, погоджуємось, що загальне правило про 
поділ розслідування на етапи не можна абсолютизувати й розглядати як непоруш-
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ний закон [24, с. 223–224]. Адже стосовно нескладних справ, за якими розслідуван-
ня може бути закінчено за декілька днів, виділення початкового та наступного 
етапів має лише формальний характер і практичного значення не становить. 
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THE LIMITS OF THE INITIAL PHASE OF INVESTIGATION 
A. Mazur 

Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

In the article «The limits of the initial phase of investigation,» the author, Mazur Andrii, 
explores the need and importance to divide the process of crimes investigation into phases. 
The question of their number, content and limits is considered. The author focuses on the 
importance of the initial phase of the investigation. Depending on how well the work to 
investigate the crime during this period is organized, and the correct choice of the direction of 
investigation, necessary forensic and procedural tools and methods, the performance of the 
necessary investigation depends on the fact whether successful will further investigation be. 
During the analysis of opinion that exists in the forensic science concerning issues of phasing 
investigation, the author refers to the works of the following local and foreign criminologists: 
R. S. Belkin, I. M. Luzgin, A. F. Volobuiev, I. I. Kohutych, G. V. Moskalenko and many others. 

In scientific article Mazur A. P. comes to the conclusion that the time of beginning the 
initial stage of the investigation of crimes is the study by an official provided by law procedural 
and other actions in connection with a committing criminal offense, provided by the Law of 
Ukraine on criminal liability. A limit between the initial and subsequent stages, in author’s 
opinion, should be determined based on the tasks that need to be resolved at a particular 
stage and are due by investigative situation. To substantiate his position, the author points at 
inappropriate use of criminal procedural criteria for determining the stages limits of 
investigating crimes in criminology as informational and educational activities of investigator is 
usually not covered by the procedural framework and procedural and forensic understanding 
of the limits, content and structure of investigation does not correspond. 

As a conclusion, Mazur A. P. mentions that the general rule of separation of the 
investigative process into stages is not absolute and that it should not be interpreted as an 
immutable law. After all, not in relation to complex cases, in which investigations can be 
completed in a few days, the selection of the initial and subsequent stages is only formal and 
practical irrelevant. 

Keywords: investigation process, the initial, next, finishing, limits of the investigation stages. 
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УДК 343 

ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДІВ І САМОСТІЙНОСТІ СУДДІВ 
У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ СУДІВНИЦТВА 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
В. Нор, С. Білостоцький 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Досліджено питання конституційного статусу Вищої Ради Юстиції України та Націо-
нальної Ради Судівництва Республіки Польща. Зазначено важливість закріплення їхн-
ього статусу і завдань на конституційному рівні, з огляду на сучасні стандарти право-
суддя. Доведено, що ефективність реформ правосуддя в Польщі та висока оцінка їх на 
міжнародному рівні багато в чому пов’язані з діяльністю Національної Ради Судівництва, 
основним завданням якої є захист незалежності та самостійності суддів. Вказано, що 
Конституційний Трибунал Республіки Польща визначив статус Національної Ради Судів-
ництва, як спеціального, самостійного центрального органу державної влади, функції 
якого пов’язані зі судовою владою. Національна Рада Судівництва не належить до 
системи органів правосуддя з огляду на спосіб її формування, завдання, компетенцію.  

Запропоновано у Конституції України закріпити низку положень, які визначатимуть 
завдання діяльності Вищої Юстиції України: 1) судова влада України є незалежною від 
інших влад; 2) Вища Рада Юстиції України є незалежним конституційним органом 
державної влади, обов’язком якої є захист незалежності судів і самостійності суддів; 
3) Вища Рада Юстиції України має право звернення до Конституційного суду України з 
питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції та законів України, пов’язаних з діяльністю судів та за-
безпеченням прав суддів; 4) повноваження Вищої Ради Юстиції України визначені 
спеціальним законом.  

Ключові слова: Вища Рада Юстиції, Національна Рада Судівництва, незалежність 
судів і самостійність суддів, міжнародні стандарти правосуддя. 

Реформування Вищої Ради Юстиції України – одне з ключових питань сьо-
годення. В українському суспільстві довіра до судової влади є дуже низькою. Пра-
восуддя значною мірою асоціюється з корупцією, безкарністю суддів, їхнім 
утаємниченим призначенням на адміністративні посади, залежністю від легі-
слативи та юдикативи. Такий стан речей не викликає захоплення в суддів, що 
мимохіть стали заручниками системи, в якій доводиться виживати, а не працювати. 
Відновлення авторитету органів правосуддя, створення ефективних механізмів 
захисту основоположних прав і свобод людини, забезпечення справедливості, неза-
лежності судів і самостійності суддів у процесі здійснення правосуддя – питання, 
які постійно стають предметом дискусії в українському суспільстві. Забезпечення 
цих вимог значною мірою залежить від відновлення довіри до Вищої Ради Юстиції 
України, перетворення її з органу, який «карає», на інституцію, що захищає неза-
лежність судової влади. У розроблених концепціях реформування судової системи 
України наголошено на необхідності зміни статусу Вищої Ради Юстиції. Прийня-
тий у лютому місяці 2015 р. закон «Про забезпечення права на справедливий суд», 
головно, вирішує окремі дискусійні питання процесуального характеру діяльності 
Вищої Ради Юстиції [10].  
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Мета нашого дослідження – проаналізувати та порівняти конституційний 
статус Національної Ради Судівництва та Вищої Ради Юстиції для встановлення 
дискусійних питань та проблем, визначення можливих шляхів їхнього усунення.  

Питанням конституційного статусу, організації та діяльності Національної Ради 
Судівництва Республіки Польща присвячено чимало досліджень польських науков-
ців А. Балабана, Б. Банашака, Л. Гарліцького, Я. Гудовського, А. Стшембоша [21, 22, 
23, 30, 31, 43]. Конституційний статус Вищої Ради Юстиції України та необхідність 
її реформування були предметом досліджень В. Д. Бринцева, О. В. Гончаренка, 
І. В. Назарова, А. О. Селіванова, М. Запорожця та інших [1, 2, 5, 7 14, 19]. Проте 
досліджень порівняльного характеру, на жаль, немає.У Європі принципи організації, 
діяльності органів правосуддя формувалися впродовж другої половини ХХ ст. 
Вони імплементовані в систему цінностей Європейського Союзу, знайшли своє 
вираження у низці міжнародно-правових актів, немало з яких визнала Україна. 

Незалежність судової влади є однією з головних умов забезпечення верховен-
ства права та основоположною гарантією справедливого судового розгляду. Згідно 
з міжнародними актами, її має забезпечувати конституційний орган – Судова рада 
(Вища Рада Правосуддя) [3]. Його головною метою та завданнями мають бути: 
забезпечення незалежності судів, ефективності та якості правосуддя, створення 
необхідних інструментів для оцінки системи правосуддя, відображення стану 
послуг, звернення до відповідальних органів влади з тим, щоб вони вжили заходів 
для поліпшення відправлення правосуддя (п. 8, п. 10) [3, с. 148–167].  

Це можна зреалізувати шляхом відбору та призначення суддів, оцінюванням 
їхньої діяльності, просуванням по службі, вирішенням дисциплінарних та етичних 
питань, контролем та управлінням самостійним бюджетом, адмініструванням 
судів, навчанням суддів, захистом іміджу правосуддя, наданням висновків іншим 
гілкам державної влади з питань, пов’язаних з діяльністю судів, співпрацею з 
іншими органами на національному, європейському та міжнародному рівнях, 
прозорістю та підзвітністю перед громадськістю (п. 42) [3, с. 148–167]. 

Для цього Судова рада має бути автономним органом судової влади, що умож-
ливлювало б здійснення індивідуальними суддями своїх функцій незалежно від будь-
якого контролю з боку виконавчої й законодавчої влад та без неправомірного тиску 
ізсередини судової системи (п. 12), Судова рада мусить перебувати поза ієрархією 
судової системи (п. 13), уникати будь-якого зовнішнього тиску політичного, ідеологіч-
ного чи культурного характеру (п. 14), складатися або повністю зі суддів, або мати 
змішаний склад суддів та несуддів (п. 16). У змішаному складі Ради щонайменше 
половина членів має бути суддями, обраними їхніми колегами [7, с. 177–179]. 

У країнах Західної Європи виділяють дві моделі організації Судових рад: 
північна (Швеція, Данія, Норвегія) та південна (французько-італійська, іспансько-
португальська) [35, s. 110, 125]. Особливістю першої моделі є те, що не існує 
єдиного органу, покликаного забезпечувати незалежність судів і самостійність 
суддів, повноваження поділені між різними органами та інституціями. Друга 
характеризується ліберальною позицією у системі органів державної влади. Пов-
новаження рад, головно, зводяться до надання висновків з питань призначення 
кандидатів на посади суддів та дисциплінарної відповідальності суддів [35, s. 114]. 
Держави Центрально-Східної Європи у створенні Судових рад за зразок брали 
південну модель устрою [35, s. 125].  

З огляду на суттєві відмінності судових систем європейських країн Україна 
має використовувати їхній досвід з урахуванням історичних, національних, 
ментальних особливостей і традицій, модельних подібностей судових систем, 
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практичних результатів проведених реформ. Із країн постсоціалістичного табору 
Центрально-Східної Європи найактивніше реформування судової влади здійсню-
вала та продовжує здійснювати Республіка Польща [21]. Тому досвід її може бути 
дуже корисним. Успішність реформ багато в чому залежить від конституційного 
закріплення статусу вищих органів державної влади. 

Завдання Вищої Ради Юстиції та Національної Ради Судівництва. 
У Конституції України від 28.06.1996 р. Вища Рада Юстиції (ВРЮ) вміщена у 

розділі VIIІ «Правосуддя» (ст. 131) [12, 13]. Перелік повноважень визначений 
імперативно: 1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звіль-
нення їх із посад; 2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурора-
ми вимог щодо сумісності; 3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно 
суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд 
скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 
апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.  

Згідно з Конституцією Республіки Польща від 02.04.1997 р., Національна Рада 
Судівництва (НРС) включена до розділу VIII «Суди і Трибунали» (ст. 186, ст. 187) 
[32]. Основним її завданням є захист незалежності судів та самостійності суддів.  

Закріплення на конституційному рівні обов’язку забезпечувати незалежність 
судів у розділі, пов’язаному із судовою владою, засвідчує, що вона незалежна від 
законодавчої і виконавчої влад, покликана збалансовувати судову з іншими 
ланками влад, захищати її від сторонніх впливів.  

Конституційне закріплення незалежності судової влади вказує на те, що держава 
визнає і гарантує дотримання міжнародних стандартів незалежності судової влади як 
однієї з фундаментальних ознак правової держави. Це зобов’язує законодавця 
визначитися з розумінням поняття «незалежність судів і самостійність суддів» та 
встановити повноваження інституції на підставі цієї дефініції. Закріплення в 
Конституції Республіки Польща спеціального статусу НРС породило низку дискусій 
серед науковців: 1) чи ця інституція є найвищим позасудовим органом влади у 
судовій системі; 2) чи цей орган є органом суддівського самоврядування; 3) чи є він 
державним правоохоронним органом і органом контролю, що поєднує в собі 
адміністративні та самоврядні функції [22, s. 79–88; 22, s. 6–12; 23, s. 817; 26, s. 12–
15; 31; 52, s. 10–11]. Певні акценти розставив Конституційний Трибунал, зазна-
чивши, що НРС є спеціальним, самостійним, центральним органом державної влади, 
функції якого пов’язані з судовою владою. НРС не може належати до системи 
судових органів з огляду на спосіб її формування (учасниками формування складу є 
три гілки влади), завдань, компетенції (має право звертатися до Конституційного 
Трибуналу щодо конституційності нормативних актів). Крім того, вона не наділена 
правом здійснювати судочинство (ч. 2 cт. 10,ч. 1 cт. 175 Конституції) [53; 54; 55]. Її 
завдання – посередництво між законодавчою та виконавчою владами у справі 
прийняття рішень з питань, пов’язаних із функціонуванням судів, репрезентація 
їхніх інтересів [30, s. 330]. Конституційний Трибунал розтлумачив зміст понять 
«незалежність судів» (niezależność sądów) та «самостійність суддів» (niezawisłość 
sędziów) з огляду на завдання НРС [56, s. 255]. Під незалежністю судів треба 
розуміти організаційну і функціональну відокремленість судових органів від інших 
органів державної влади, що надає їм певної самостійності у питаннях розгляду 
справ і прийнятті рішень, а під самостійністю суддів – таку діяльність судді, яка 
ґрунтується виключно на праві, відповідно до сумління та його внутрішньої волі, 
виявляється через його безсторонність до учасників процесу, він не перебуває під 
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впливом позасудових органів, характеризується самостійністю щодо судових та 
інших органів влади, є незалежним від політичних чинників [57]. 

У Конституції України відсутня норма, яка б гарантувала незалежність суду, 
на відміну від Конституції Польщі, де стверджується, що «Суди і Трибунали є 
незалежними» від інших влад (ст. 173) [32]. Конституція України гарантує неза-
лежність суддів (ст. 126, ст. 129), однак не зазначено, який орган державної влади є 
відповідальним за забезпечення цієї незалежності. Це породжує неоднозначність у 
розумінні ролі ВРЮ в системі органів державної влади [2, с. 305; 5, с. 12; 14, с. 57]. 
Так, А. Георгіца, відносить ВРЮ до системи органів суддівського самоврядування 
[4, с. 307]. Інші науковці стверджують, що ВРЮ виконує функції контрольно-
наглядового органу (щодо адміністративної та дисциплінарної діяльності суддів і 
прокурорів) [12, с. 667; 13, с. 926; 20, с. 146]. Наприклад, проф. А. Селіванов 
доводить, що ВРЮ не входить до судової системи і судоустрою, оскільки вирішує 
організаційні питання для відправлення правосуддя [19, с. 290]. В. Бринцев вважає, 
що її треба віднести до органів управління в системі судової влади, яка водночас 
виконує роль вагомої складової загального механізму стримувань і противаг у 
системі поділу влад [2, с. 305]. Зауважимо, що ця інституція є витвором модерної 
епохи і не цілком узгоджується з теорією поділу влад на три гілки. Конституційний 
суд України у своїх рішеннях, пов’язаних з аналізом положень Закону України 
«Про Вищу раду юстиції», не визначив місця ВРЮ в системі органів державної 
влади [8; 15; 16; 17; 18]. Така неоднозначність дає можливість законодавчій владі 
встановлювати приписи, що ставлять під сумнів незалежність судової влади. 

Закріплення повноважень НРС у Законі Республіки Польща «Про Національну 
Раду Судівництва», а не Конституції, дає змогу оперативніше реагувати на викли-
ки, які ставить суспільство перед державою в питаннях забезпечення незалежного 
та справедливого правосуддя. Так, Законом «Про Національну Раду Судівництва» 
в редакції 1989 р. до повноважень НРС було віднесено: 1) розгляд кандидатур на 
заняття посади судді в Найвищому Суді, Вищому адміністративному суді, 
загальних і військових судах та внесення подань Президентові Польської Народної 
Республіки на їхнє призначення; 2) розгляд заяв і прийняття рішень з питань 
переведення суддів на іншу посаду з врахуванням їхнього статусу; 3) визначення 
загальної кількості членів Дисциплінарного суду та Вищого дисциплінарного суду, 
встановлення загальної кількості членів дисциплінарних судів, що обиратимуться 
загальними зборами суддів Найвищого Суду, Вищого адміністративного суду, 
загальними зборами суддів воєводських судів; 4) надання згоди на продовження 
зайняття посади судді особою, якій виповнилося 65 років; 5) викладення думки про 
засади професійної суддівської етики; 6) заслуховування інформації Першого 
Голови Найвищого Суду, Міністра Справедливості, Голови Вищого адміністратив-
ного суду і керівника Вищого дисциплінарного суду про діяльність судів та 
формування пропозицій щодо стану суддівських кадрів; 7) викладення пропозицій, 
пов’язаних зі зміною судоустрою, та з інших питань, пов’язаних із засадами 
функціонування судів; 8) проведення аналізу проектів правових актів, пов’язаних 
зі судочинством; 9) висловлення думки щодо програми навчання кандидатів на 
посаду судді (аплікантів), обсягів, способів складання суддівських екзаменів та 
встановлення їхніх результатів, визначення критеріїв оцінки роботи асесорів суду; 
10) висловлення думки щодо питань, внесених для обговорення Ради від 
Президента, інших органів державної влади чи загальних зборів суддів, пов’язаних 
зі суддями чи судами [49]. Закон «Про Національну Раду Судівництва» від 2001 р. 
ці повноваження розширив: надано право на звернення до Конституційного 
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Трибуналу щодо відповідності Конституції нормативних актів, що стосуються 
незалежності судів і самостійності суддів; право на розгляд звернень щодо відстав-
ки суддів, повернення на посаду суддів, які перебувають у відставці; обрання 
дисциплінарного речника для загальних судів; надання висновків щодо призначен-
ня та звільнення голови та заступника голови загального суду, військових судів; 
затвердження збірника (кодексу) засад професійної суддівської етики і здійснення 
нагляду за їхнім дотриманням; висловлювання думки про стан кадрового 
забезпечення судів; аналіз та подання висновків щодо проектів нормативних актів, 
пов’язаних з оплатою праці суддів та подання власних пропозицій [50].  

Зазначений обсяг повноважень дає можливість НРС активно захищати 
незалежність судів та самостійність суддів від будь-яких впливів на них.  

Починаючи з 01.01.2007 р., НРС отримала окреме фінансування з державного 
бюджету, ставши адміністративно, організаційно і фінансово незалежним органом 
в системі конституційних органів державної влади [25, s. 169]. 

НРС бере активну участь у розробці та аналізі законопроектів, пов’язаних із 
реформуванням судової системи, створенні належних умов праці суддів, збільшен-
ні бюджетного фінансування судової влади, забезпеченні високого професійного 
рівня суддів, дотриманні засад професійної етики [27, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 42, 48].  

Так, НРС піддала критиці проект закону про обмеження, пов’язані з виконанням 
публічних функцій. Виступила проти пропозиції обнародування декларацій суддів, 
прокурорів та членів їхніх сімей. Свою позицію обґрунтовувала тим, що надання 
публічності відомостям про майновий стан зазначених категорій посадовців може 
негативно вплинути на здійснення правосуддя та правоохоронну діяльність. У випадку 
зі суддями це може спричинитися до порушення незалежності суддів [28, s. 4–23].  

18.08.2011 р. парламент прийняв Закон про зміну Закону – Право про устрій 
загальних судів та деяких інших законів, який набув чинності 28.03.2012 р. [51]. 
Цей правовий акт викликав доволі неоднозначне ставлення в громадськості та 
серед правників [39]. На переконання НРС, нововведення є такими, що порушують 
принцип розподілу влад, незалежності судової влади через домінування виконавчої 
над судовою шляхом зміцнення двовладдя в спосіб перерозподілу повноважень 
між директором та головою суду, формальній адміністративній залежності 
директора від голови та його безпосередній адміністративній підпорядкованості 
Міністрові Справедливості. З огляду на адміністративні повноваження директора 
закладено формулу конфлікту між ним та головою суду. Наділення Міністра 
Справедливості правом створювати суди, визначати їхнє місцезнаходження та 
підсудність справ є порушенням права громадян на справедливий судовий розгляд. 
Порушується принцип незалежності судді, оскільки порушуються гарантії 
незмінності судді – заборона переведення судді з одного суду до іншого без його 
згоди. Опосередковано створюються механізми впливу органів виконавчої влади 
на суддю шляхом укладання механізмів адміністративного контролю (індивіду-
альні плани вдосконалення та критерії оцінки роботи). Звернення до Трибуналу 
позитивно оцінило Об’єднання Польських Суддів «Юстиція» [24, 44, 45, 46, 47].  

01.01.2013 р. набуло чинності розпорядження Міністра Справедливості від 
05.10.2012 р. про ліквідацію 79 районних судів, що становить 24,6 % від їхньої 
загальної кількості [33, 40]. НРС, виступаючи проти такої ініціативи, звернулась до 
Конституційного Трибуналу про визнання неконституційними положень закону про 
право Міністра Справедливості ліквідовувати суди. Конституційний Трибунал 
визнав дії Міністра конституційними, зазначивши, що запровадження чи ліквідація 
судів не є зміною судової системи, а захист самостійності суддів у спосіб гаранту-
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вання неусувальності та заборони переведення не є «самоціллю», а знаряддям, яке 
сприяє реалізації конституційного права до суду [58]. Разом з тим НРС, відстоюючи 
незалежність судової влади від виконавчої, досягнула бажаного результату. З 
01.01.2015 р. було відновлено діяльність 41 суду, а з 01.07.2015 р. відновлять ще 34 
суди, усього 75 з 79 судів [34, s. 5, 41]. 

13.12.2014 р. голова партії Право і Справедливість Я. Качинський, даючи 
оцінку результатам виборів до органів місцевого самоврядування, поставив під 
сумнів самостійність суддів, ствердивши, що вони будуть «приховувати факти 
фальшування», бо перебувають під впливом Президента Польщі та голів судів. 
НРС засудила такі висловлювання, зазначивши, що вони «тероризують суди», 
підривають повагу до них, втягують у політичні ігри [42].  

У питаннях підготовки кандидатів у судді та підвищення кваліфікації суддів 
НРС відстоює позицію, що, згідно зі стандартами Європейського Союзу, такі 
інституції не можуть підпорядковуватися органам виконавчої влади (Міністрові 
Справедливості), а виключно судовим органам, яким є НРС [29].  

Результатом такої діяльності НРС є висока оцінка діяльності судів 
незалежними міжнародними інституціями.  

З аналізу звіту Вищої Ради Юстиції України про результати діяльності в 2013 р. 
випливає, що вона займалася внесенням подань Президентові України про 
призначення кандидатів на посади суддів, розглядом подань рад суддів щодо 
призначення суддів на адміністративні посади, прийняттям рішень про звільнення 
суддів з посад, розглядом скарг суддів на рішення Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України стосовно притягнення їх до дисциплінарної відповідальності [11]. 
Заради справедливості зазначимо, що право надавати висновки щодо проектів 
законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Верховного Суду 
України, право звертатися до Конституційного Суду України з питань конститу-
ційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 
Конституції і законів України віднесено до компетенції Пленуму Верховного Суду 
України (ст. 45) [9]. Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, до 
складу якого входять усі судді Верховного Суду України. Делегування Пленуму 
зазначених вище повноважень не цілком узгоджується з міжнародними стандартами 
правосуддя щодо забезпечення незалежності судів та самостійності суддів, з огляду 
на статус Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції – 
найвищий судовий орган, та складу Пленуму, який не репрезентує увесь суддівський 
корпус України.  

Отже, діяльність НРС спрямована на забезпечення незалежності судів від 
інших органів влади та статусної і процесуальної самостійності суддів, у той час, 
як діяльність ВРЮ зводиться до призначення і звільнення суддів на посади та 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

Підсумуємо: 
1. У Конституції України потрібно закріпити положення про те, що судова 

влада України є незалежною від інших влад.  
2. Конституція України має містити положення про те, що Вища Рада Юстиції 

України є незалежним конституційним органом державної влади, обов’язком якої є 
захист незалежності судів і самостійності суддів.  

3. На конституційному рівні треба закріпити за Вищою Радою Юстиції України 
право звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності 
законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції 
та законів України, пов’язаних з діяльністю судів та забезпеченням прав суддів. 
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4. У Конституції України потрібно наголосити, що повноваження Вищої Ради 
Юстиції України визначаються спеціальним законом.  

5. На законодавчому рівні варто розширити повноваження Вищої Ради 
Юстиції України, передавши їй не властиві для інших інституцій повноваження. 

Стаття: надійшла до редакції 05.03.2015 
прийнята до друку 01.07.2015 
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PROTECTION OF THE JUDICIARY FREEDOM 
AND INDEPENDENCE OF JUDGES IN THE ACTIVITY 

OF THE NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE 
OF THE POLISH REPUBLIC: EXPERIENCES FOR UKRAINE 

V. Nor, S. Bilostots’kyi 
Ivan Franko National University of Lviv 

Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The issues of the constitutional status of the High Council of Justice of Ukraine and the 
National Council of Justice of the Polish Republic are highlighted. The necessity of their status 
and tasks fixation on the constitutional level, viewing the current standards of justice, is 
emphasized. The efficiency of the justice reforms in Poland and their appraisal on the 
international level are proved to be closely associated with the National Council of Justice 
activity. The Constitutional Tribunal of the Polish Republic has designated the status of the 
National Council of Justice as special, independent, central body of the state power with its 
functions closely linked to the judiciary. The National Council of Justice does not belong to the 
judiciary, taking into account the mode of its formation as well as tasks and competence. 

Having researched the organizational and functional issues of the National Council of 
Justice of the Polish Republic, of other European states as well as international acts that 
define the standards of the supremacy of law enforcement, the authors propose to fix in 
Ukraine’s Constitution a number of provisions that will determine the tasks of the High Council 
of Justice of Ukraine and the main principles of its activity: 1) the judiciary of Ukraine is an 
independent brunch of power; 2) the High Council of Justice of Ukraine is an independent 
constitutional body of state power, whose obligation is the protection of the judiciary freedom 
and judges’ independence; 3) the High Council of Justice is empowered to have recourse to 
the Constitutional Court of Ukraine on the issue of the laws and other legal acts 
constitutionality as well as on the construction of the Constitution and the laws of Ukraine 
concerning the courts functioning and judges’ rights and freedoms assertion; 4) the authority of 
the High Council of Justice are determined by special law. 

Moreover, it is proposed to extend legislatively the authority of the High Council of Justice 
by devolving on it not inherent in other state institutions powers. 

Viewing the differences of the European states’ judicial systems, their practices on 
provision of the judiciary freedom and judges’ independence should be implemented by 
observing Ukrainian historical, national peculiarities and traditions and by taking into account 
the current standards of the judiciary organization and functioning.  

Keywords: the High Council of Justice of Ukraine, the National Council of Justice of the 
Republic of Poland, judges’ independence, international standards of the judiciary.  
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ СУДУ 
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ФАКТИЧНИМ ОБСТАВИНАМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
В. Нор, Н. Бобечко 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Розглянуто одну з кримінальних процесуальних підстав для перегляду судових рішень 
у кримінальному судочинстві України – невідповідність висновків суду першої інстанції 
фактичним обставинам кримінального провадження. Аналізуючи відповідні норми КПК 
України, КПК інших держав, а також погляди дослідників, автори подають своє бачення 
питань, що входять до предмета дослідження, висловлюють пропозиції щодо вдоскона-
лення кримінального процесуального закону України. 

Ключові слова: апеляційне провадження, підстави для перегляду судових рішень, 
невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального 
провадження, зміна або скасування судових рішень. 

Серед вимог, що ставляться до судового рішення, законодавець виокремлює 
обґрунтованість та вмотивованість (ч. 1, 3, 4 ст. 370 КПК України). Вимога 
обґрунтованості судового рішення є виявом його інформаційної природи як акта, 
що відображає усі обставини кримінального провадження, ґрунтуючись на дослід-
жених під час судового розгляду доказах, містить відповіді на правові питання та 
зумовлена засадою вільної оцінки доказів. Зовнішнім виразом обґрунтованості 
процесуального рішення є його вмотивованість. 

Тому невипадково другою за черговістю підставою для скасування чи зміни 
судового рішення в апеляційному порядку є невідповідність висновків суду першої 
інстанції фактичним обставинам кримінального провадження (п. 2 ч. 1 ст. 409, 
ст. 411 КПК України).  

Аналізована підстава стала предметом комплексних робіт з підстав для зміни або 
скасування судових рішень (В. В. Бородінов, О. В. Волощенко, М. М. Гродзинський, 
О. І. Лагодіна, Р. М. Ласточкіна, Я. О. Мотовіловкер, Г. М. Омельяненко, І. Д. Перлов, 
В. А. Познанський, А. Л. Ривлін, М. С. Строгович, І. В. Тирічев та ін.). Однак подіб-
ного роду праці були виконані на основі ще радянського або зарубіжного законодав-
ства. Відтак, у них з об’єктивних причин не враховані кардинальні зміни у криміналь-
ному процесуальному законодавстві України. Cьогодні невідповідність висновків суду 
першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження на рівні окремої 
дисертаційної розвідки досліджує український процесуаліст І. І. Котубей. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства дав змогу виявити низку 
недоліків у редакції статті, яка регламентує невідповідність висновків суду першої 
інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Вивчення судової 
практики засвідчує недотримання судами апеляційної інстанції положень КПК 
України, внаслідок чого замість самостійного усунення ними виявлених недоліків 
судових рішень кримінальне провадження скеровується на новий судовий розгляд 
до суду першої інстанції.  

З огляду на це особливої актуальності набуває переосмислення поглядів 
дослідників з приводу невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним 
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обставинам кримінального провадження як критерію для перевірки судових рішень 
в апеляційному порядку, формулювання науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
вдосконалення її регламентації та практики застосування. 

Метою статті є дослідження невідповідності висновків суду першої інстанції 
фактичним обставинам кримінального провадження як підстави для перевірки 
судових рішень.  

Цей критерій для оскарження й перевірки судових рішень використовують в 
українському кримінальному процесуальному законодавстві вже впродовж трива-
лого часу. Так, п.4 ст. 348 КПК УРСР 1927 р. однією з підстав для зміни або скасу-
вання вироку визнавав випадок, «якщо вирок істотно суперечить даним, які встано-
влено в справі, або коли в ньому є істотна неясність або неповнота» [14, с. 115].  

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження пов’язана з недоліками в оцінці судом доказів (для 
прикладу, наданням тим чи тим доказам наперед встановленої сили; обґрунтування 
обвинувального вироку лише на показаннях обвинуваченого, який визнав свою 
вину; відсутність пояснення причин незгоди з висновком експерта), а також з 
відсутністю мотивування чи неналежним мотивуванням судового рішення (у виро-
ку суд немотивовано відкинув докази однієї сторони і взяв за основу докази іншої 
сторони, суперечності між мотивувальною та резолютивною частиною судового 
рішення). Не відповідати фактичним обставинам кримінального провадження може 
не тільки вирок чи ухвала суду першої інстанції, а й ухвала слідчого судді. 

Така підстава є основною, але не єдиною формою відображення необґрунтова-
ності судового рішення. Помилково вважати, що тільки невідповідність висновків 
суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження є 
втіленням необґрунтованості судового рішення. Оскільки обґрунтованість будь-
якого процесуального рішення охоплює три елементи – обставини, що мають 
значення для кримінального провадження, докази, які підтверджують їхню 
наявність або відсутність, а також висновки, що ґрунтуються на зібраних та дослід-
жених доказах, то певний елемент необґрунтованості судового рішення одержує 
вираз й у такій фактичній процесуальній підставі, як неповнота судового розгляду 
(ст. 410 КПК України). Крім того, не можна вважати обґрунтованим й судове 
рішення, основане на недопустимих доказах (ч. 1 ст. 412 КПК України). Ознаки 
необґрунтованості судового рішення закріплені й у кримінально-правових 
підставах для його зміни або скасування – неправильному застосуванні закону 
України про кримінальну відповідальність (наприклад, висновки суду щодо 
кримінально-правової кваліфікації діяння не відповідають дослідженим судом 
доказам) та невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості криміналь-
ного правопорушення та особі обвинуваченого (зокрема висновки суду щодо 
визначення виду та розміру покарання не узгоджуються із встановленими 
обставинами, які враховуються при його призначенні). Тому А. Л. Ривлін мав 
рацію, пишучи, що елемент необґрунтованості міститься в усіх підставах для 
скасування або зміни судових рішень [26, с. 182]. 

Деякі дослідники вважають, що цією підставою охоплюються й порушення, 
пов’язані із збиранням та дослідженням доказів, тобто помилки, зумовлені непра-
вильною організацією процесу доказування у конкретній кримінальній справі [9, с. 64]. 

На наш погляд, таке трактування характеризує усі кримінальні процесуальні 
підстави для зміни або скасування судових рішень у кримінальному провадженні. 
Однак кожна з них виконує чітко відведену їй пізнавальну роль. Тому не 
випадково зі змісту ст. 411 КПК України не простежується безпосередній зв’язок з 
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такими елементами процесу доказування, як збирання та дослідження доказів, 
адже він характерний для неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України). 

Крім того, аналіз ст. 410 та 411 КПК України не дає підстав стверджувати, що 
неповнота судового розгляду виявляє себе винятково в умовах таких прогалин у 
дослідженні обставин кримінального провадження, що піддаються заповненню, 
натомість невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження діє там, де прогалини не піддаються заповненню [29, 
с. 126]. В основі такого погляду, як видається, лежить помилковий критерій 
розмежування обох фактичних процесуальних підстав для оскарження й перевірки 
судових рішень.  

Насамперед можливість застосування такого виду правовідновлювальної санк-
ції як скасування судового рішення у випадку виявлення невідповідності висновків 
суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження (ч. 2 
ст. 411 КПК України) дає змогу дійти висновку про зв’язок цієї підстави з такою 
неповнотою дослідження, яку можна усунути. Більше того, будь-яка неповнота 
доказів свідчить про недостатність підстав для висновків суду, а не тільки така, яку 
неможливо заповнити за результатами перевірки судового рішення [29, с. 126]. 
Неповнота доказів, яку неможливо усунути, що призвела до недоведеності 
обвинувачення у цілому або окремих епізодів обвинувачення, про яку вів мову 
І. В. Тирічев, не може кваліфікуватися лише як невідповідність висновків суду 
фактичним обставинам справи (ст. 411 КПК України), оскільки така підстава у 
цьому випадку є наслідком іншого порушення кримінального процесуального 
закону – неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України). За такої ситуації 
маємо ідеальну сукупність підстав – ст. 410, 411 КПК України.  

З огляду на викладене навряд чи можна підтримати точку зору про 
неможливість одночасного застосування вказаних підстав у виді ідеальної 
сукупності [29, с. 126]. Конкуренція підстав через допущені у справі суттєві 
прогалини в доказуванні, які завжди викликають сумніви у правильності висновків 
суду, вирішується на користь обох підстав, а не якоїсь з них.  

Показовим у цьому питанні є така справа. Вироком Цюрупинського районного 
суду Херсонської області від 7 квітня 2014 р. ОСОБА_1 визнаний винним у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України 
та йому призначено покарання – сім років позбавлення волі. Стягнуто з ОСОБА_1 
витрати на користь державі в сумі 3685,94 грн. Прокурор, який брав участь у 
розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції, подав на вирок 
апеляційну скаргу, оскільки вважав його незаконним через невідповідність 
висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неправильне 
застосування судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідаль-
ність та невідповідність призначеного судом покарання тяжкості кримінального 
правопорушення та особі обвинуваченого.  

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового 
слідства ОСОБА_1 обвинувачувався за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, що 
передбачає відповідальність за закінчений замах на вбивство, тобто протиправне 
заподіяння смерті двом особам, не доведений до кінця з причин, що не залежали 
від волі винного. Суд першої інстанції, належно не дослідивши обставини 
кримінального провадження, дійшов передчасного висновку про відсутність в діях 
ОСОБА_1 умислу на позбавлення життя обох потерпілих та кваліфікував його дії 
за ч. 1 ст. 121 КК України. В судовому засіданні суду першої інстанції згідно з 
даними фіксації судового провадження технічним носієм обвинувачений 



В. Нор, Н. Бобечко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 455 

ОСОБА_1 стверджував, що наніс потерпілому ОСОБА_3 удар ножем, захи-
щаючись від його нападу. Під час повторного дослідження доказів кримінального 
провадження в засіданні апеляційного суду ОСОБА_1 наполягав на спричиненні 
тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_3 під час захисту від злочинних 
посягань того, фактично не визнав свою вину в обсязі, визначеному 
обвинуваченням. У вироку суду першої інстанції зазначено про повне визнання 
ним своєї вини. Допитаний в суді першої інстанції потерпілий ОСОБА_3, не 
спростовуючи фактично версії ОСОБА_1 на свій захист, пояснив, що не пам’ятає, 
хто перший розпочав бійку та за яких обставин ОСОБА_1 наніс йому удар ножем. 
В суді апеляційної інстанції потерпілий ОСОБА_3 не спростував показання 
ОСОБА_1 у тій частині, що, можливо, він першим розпочав бійку. Суд першої 
інстанції не вжив достатніх заходів до детального допиту ОСОБА_4, очевидця 
сварки та бійки ОСОБА_1 з ОСОБА_3, не допитав її ретельно про обставини 
завдання тілесних ушкоджень ОСОБА_3, не встановив належно всіх обставин 
злочину, однак прийняв до уваги її показання в частині відсутності умислу 
ОСОБА_1 на вбивство ОСОБА_3, що стало однією з причин перекваліфікації дій 
обвинуваченого на більш м’який злочин. Як вбачається з оскарженого рішення, суд 
першої інстанції не спростував наявних суперечностей в показаннях обвинуваче-
ного та потерпілого щодо обставин злочину, належно не з’ясував цих обставин, не 
дав оцінки показанням ОСОБА_1, відповідно до яких він спричинив потерпілому 
ОСОБА_3 тілесні ушкодження, захищаючись від його протиправних посягань [45].  

Водночас невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 
кримінального провадження як самостійна підстава для зміни або скасування судових 
рішень застосовуватиметься, якщо усебічно та повно встановлені обставини, що мають 
значення для кримінального провадження, не було допущено суттєвих порушень 
вимог кримінального процесуального закону − доказування здійснювалось за допо-
могою передбачених кримінальним процесуальним законом засобів (доказів і способів 
одержання доказової інформації), а під час ухвалення судового рішення викорис-
товувалися докази, наділені властивістю допустимості, однак в основу судового 
рішення покладені недостовірні відомості про обставини, що мають значення для 
кримінального провадження, не усі докази оцінені судом згідно з встановленими 
правилами, у судовому рішенні не наведені мотиви, що пояснюють висновки, яких 
дійшов суд, або наявна у ньому мотивація є непереконливою.  

Маючи самостійний вияв, невідповідність висновків суду фактичним обста-
винам кримінального провадження може зумовлювати наявність й інших підстав для 
зміни або скасування судових рішень. Так, помилковість висновків суду, зроблених 
на підставі досліджених доказів, нерідко спричиняє судову помилку у вигляді 
неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність 
(ст. 13 КПК України) та невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості 
кримінального правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК України).  

Зазначимо, що хоча аналізована підстава для зміни або скасування судових 
рішень в апеляційному порядку закріплена далеко не у всіх КПК зарубіжних 
держав, однак доктрині кримінального процесу та правозастосовній діяльності 
вона відома і розглядається як елемент фактичних помилок, допущених судом.  

Так, згідно з п. 3 art. 438 КПК Республіки Польща судове рішення підлягає 
скасуванню або зміні у разі виявлення помилки у встановленні фактичних 
обставин, покладених в основу судового рішення, якщо вона могла мати вплив на 
зміст цього рішення [59, s. 375]. У польській процесуальній теорії з цього приводу 
стверджується, що помилка у встановленні фактичних обставин полягає в 
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обґрунтуванні вироку неповним доказовим матеріалом (bład braku) або у виході за 
межі вільної оцінки доказів (bład dowolności) [58, с. 250; 65, с. 157]. 

У науці словацького кримінального процесу серед системи підстав для апеля-
ційного оскарження судових рішень (dôvody odvolania) виділяють т. зв. фактичні 
помилки. Виявами останніх можуть бути: а) неповнота встановлення фактів, коли 
деякі обставини зовсім не були з’ясовані або не були зібрані усі потрібні докази; 
б) неправильність встановлення фактів, коли деякі обставини, наведені в судовому 
рішенні, не випливають з досліджених доказів; в) неясність встановлених фактів, 
коли з судового рішення не зрозуміло, на яких доказах воно ґрунтується; 
г) суперечливість встановлених фактів, коли твердження судового рішення містять 
протилежні положення, одночасне існування яких виключається [48, s. 623; 57, 
s. 717]. Аналогічну позицію висловлюють і чеські дослідники [55, s. 599–600].  

За характером судової помилки, що закладена в основі невідповідності 
висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, 
вона належить до фактичних підстав (error facti). З іншого боку, беручи до уваги 
функції норм, що лежать в її основі, у правовому регулюванні вона є різновидом 
кримінальних процесуальних підстав. Своєю чергою, залежно від наявності або 
відсутності порушень, пов’язаних із предметом, межами та процесом доказування, 
невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримі-
нального провадження становить фактичну процесуальну підставу. Натомість за 
імперативним чи диспозитивним характером припису про визнання відповідних 
порушень істотними, невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним 
обставинам кримінального провадження є умовною (відносною) підставою.  

Важливе значення в контексті ст. 411 КПК України має з’ясування термінів 
«висновки суду» та «фактичні обставини кримінального провадження».  

У мовознавстві слово «висновки» тлумачиться як остаточна думка про що-
небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або 
розгляду певних фактів [27, с. 492]. Звідси висновками суду є логічні підсумки, 
яких він дійшов за результатами оцінки доказів. 

На думку Я. О. Мотовіловкера, термін «фактичні обставини справи» вжитий в 
тому ж значенні, в якому у ст. 84 КПК України використовується поняття «фактич-
ні дані». Тому, − продовжує автор, − йдеться про невідповідність висновків обста-
винам, що мають значення для правильного вирішення справи, сукупності зібраних 
доказів [18, с. 9].  

На переконання В. В. Бородінова, під фактичними обставинами справи треба 
розуміти як обставини, закріплені у кримінальній справі, підтверджені зібраними у 
встановленому порядку доказами, так і не одержані під час досудового 
розслідування, але наявні в дійсності [5, с. 83–84]. 

О. В. Волощенко вважає фактичними закріплені в кримінальній справі та 
підтверджені зібраними і належним чином дослідженими в установленому порядку 
доказами обставини, а також обставини, які не були виявлені під час досудового 
розслідування і судового розгляду, але факт їхнього існування не піддається 
сумніву (наприклад, преюдиційні факти) [6, с. 49; 7, с. 113].  

О. С. Александров, М. М. Ковтун та С. І. Беззубов під «фактичними обстави-
нами справи» розуміють всі фактичні обставини справи, встановлені як під час 
апеляційного провадження, так і раніше, судом першої інстанції, що не стали пред-
метом розгляду в засіданні суду другої інстанції [1, с. 58; 3, с. 189]. Аналогічне 
бачення з цього приводу виклали О. М. Палієва та В. Б. Калмиков [19, с. 147–148; 
11, с. 216]. 
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На думку І. І. Котубея, фактичні обставини кримінального провадження ста-
новлять сукупність фактичних даних, що характеризують обставини діяння, яке є 
предметом судового розгляду, а також систему доказів, наданих суду та досліджених 
ним на підтвердження наявності чи відсутності таких обставин [13, с. 210]. 

Незважаючи на деякі логічні суперечності у наведених дефініціях (визначення 
фактичних обставин через фактичні обставини, розмежування фактичних даних та 
доказів), фактичні обставини кримінального провадження дослідники трактують як 
підтверджені доказами обставини, що мають значення для кримінального про-
вадження. Таке трактування відповідає усталеному в теорії права підходу до 
розуміння фактичних обставин справи як подій, явищ дійсності, яким правові 
норми надають юридичного значення [2, с. 539; 25, с. 146]. 

Утім зі змісту ст. 411 КПК України не випливає, що визначена у ній група 
процесуальних порушень зводиться до невідповідності висновків суду першої 
інстанції обставинам, що мають значення для кримінального провадження, оскіль-
ки наявність або відсутність останніх підлягає встановленню під час судового 
розгляду. З буквального розуміння назви цієї підстави можна дійти помилкового 
висновку, що вона охоплює помилки суду першої інстанції в юридичній оцінці 
діяння та визначенні заходів кримінально-правового впливу за його вчинення. 
Однак в окреслених ч. 1 ст. 411 КПК України випадках йдеться про невідповід-
ність висновків суду сукупності зібраних та досліджених доказів, за допомогою 
яких з’ясовують наявність або відсутність обставин, що мають значення для кримі-
нального провадження. Тож назва ст. 411 КПК України не відповідає її змісту. 

На неточність назви аналізованої підстави неодноразово зверталось увагу у 
процесуальній літературі [10, с. 97; 16, с. 114–115; 30, с. 616; 46, с. 252].  

До речі, згідно з п. 1 ст. 395 КПК Республіки Вірменія [32] та ч. 1 ст. 350 КПК 
Киргизької Республіки [31] вона називається «невідповідність висновків суду пер-
шої інстанції про фактичні обставини кримінальної справи дослідженим доказам». 

Тож суть цієї підстави полягає не у невідповідності висновків суду реальним 
фактам об’єктивної дійсності, а у невідповідності висновків суду дослідженим під 
час судового провадження доказам. З огляду на це ст. 411 КПК України доцільно 
назвати «Невідповідність висновків суду дослідженим доказам» та використо-
вувати цей термін у її змісті. 

Водночас дія ст. 411 КПК України не поширюється на фактичні обставини, 
встановлені під час апеляційного розгляду, адже у цьому разі причиною 
невідповідності висновків суду першої інстанції дослідженим доказам є неповнота 
судового розгляду (ст. 410 КПК України). 

Зазначимо, що законодавець запровадив низку обмежень у застосуванні положень 
ст. 411 КПК України. Так, з погляду аналізованої підстави не можуть бути оскаржені й 
перевірені: а) вирок, ухвалений за результатами спрощеного провадження щодо кримі-
нальних проступків (ч. 1 ст. 381, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 394 КПК України); б) рішення 
суду першої інстанції з приводу обставин, які ніким не оспорюються, у разі відмови 
сторін від дослідження доказів стосовно таких обставин (ч. 3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 КПК 
України); в) вирок, яким затверджена угода про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим, а також угода про визнання винуватості між проку-
рором та підозрюваним чи обвинуваченим (чч. 3, 4 ст. 394 КПК України). 

Кримінальний процесуальний закон не дає визначення аналізованої підстави, 
як це зроблено щодо неповноти судового розгляду (ч. 1 ст. 410 КПК України) та 
суттєвого порушення вимог кримінального процесуального закону (ч. 1 ст. 412 
КПК України), однак передбачив її типові випадки.  
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Перший випадок полягає в тому, що висновки суду не підтверджуються 
доказами, дослідженими під час судового розгляду (п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України).  

Наведений вид невідповідності висновків суду дослідженим доказам 
зумовлений насамперед положеннями п. 2 ч. 1 ст. 372, п. 2 ч. 1 ст. 374 КПК Украї-
ни, відповідно до яких мотивувальна частина ухвали та вироку суду повинна 
містити докази на підтвердження встановлених судом обставин. Крім того, 
відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтува-
тися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового 
розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Як слушно зауважував М. М. Гродзинський, судове рішення вважатиметься 
правосудним, коли у ньому відображені всі досліджені під час судового розгляду 
докази, з яких випливають висновки, що дають чітку та конкретну відповідь на усі 
питання, що підлягають вирішенню судом [8, с. 159]. М. С. Строгович 
підкреслював, що у вироку не може бути жодного твердження, жодного факту, 
який не підкріплюється доказами [28, с. 109]. 

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосеред-
ньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Звідси 
випливає, що суд зобов’язаний, не керуючись висновками органів досудового роз-
слідування, самостійно дослідити кожен доказ зокрема, а також їхню сукупність та 
зробити висновки про наявність чи відсутність тих чи інших обставин, що мають 
значення для кримінального провадження.  

Також суд не вправі посилатися на підтвердження своїх висновків на зібрані під 
час досудового розслідування докази, якщо вони не були досліджені ним та не 
відображені у журналі судового засідання. Посилання в судовому рішенні на пока-
зання потерпілого, свідка, даних під час досудового розслідування або іншого судово-
го розгляду допускається тільки у разі оголошення судом цих показань у випадках, 
передбачених ч. 5 ст. 225, ч. 1 ст. 358 КПК України. Однак треба мати на увазі, що 
фактичні дані, які містяться в оголошених показаннях, можуть бути покладені в основу 
висновків суду лише після їхнього дослідження в судовому засіданні. 

У п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України констатується правопорушення у вигляді 
голослівності висновків суду, їхнього ґрунтування на припущеннях, здогадах, на 
неперевірених під час судового розгляду даних. Висновки суперечать дослідженим 
судом доказам, логічно з них не випливають. У матеріалах кримінального провад-
ження немає доказів, які дали б суду змогу дійти тих висновків, які він зробив. Це 
стосується й випадку, коли сукупності зібраних та досліджених під час судового 
розгляду доказів недостатньо для констатації винуватості обвинуваченого; про це 
можна зробити тільки ймовірнісний висновок. Однак тут не йдеться про взагалі 
відсутність доказів для обґрунтування висновків суду, адже прогалини в доказово-
му матеріалі охоплює інша підстава для зміни або скасування судових рішень – 
неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК України). Навпаки, обставини, що 
мають значення для кримінального провадження, з’ясовані дослідженими під час 
судового розгляду доказами, але доказова база дає підстави для інших висновків.  

Для прикладу, Вироком Зарічного районного суду м. Суми від 6 листопада 
2013 р. ОСОБА_3 засуджено за ч.1 ст. 125 КК України до покарання – штрафу в 
розмірі 510 грн. Прокурор подав на вирок апеляційну скаргу, в якій просив змінити 
вирок через невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального 
провадження. Свої вимоги прокурор мотивував тим, що суд, не встановивши і не 
зазначивши вчинення ОСОБА_3 правопорушення в стані алкогольного сп’яніння, 
безпідставно визнав вказану обставину як таку, що обтяжує покарання.  
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Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, така обставина, що 
обтяжує покарання обвинуваченого, не встановлена під час досудового 
розслідування і не наведена в обвинувальному акті. Однак суд першої інстанції, не 
встановивши і не зазначивши у вироку про вчинення ОСОБА_3 правопорушення у 
стані алкогольного сп’яніння, визнав цю обставину як таку, що обтяжує покарання 
обвинуваченого, чим допустив невідповідність висновків суду фактичним 
обставинам кримінального провадження. 

З огляду на це колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 
апеляційного суду Сумської області вирок Зарічного районного суду м. Суми від 6 
листопада 2013 р. щодо ОСОБА_3 змінила через невідповідність висновків суду 
фактичним обставинам кримінального провадження, виключивши з мотивувальної 
частини обставину, яка обтяжує покарання, − вчинення ОСОБА_3 кримінального 
правопорушення у стані алкогольного сп’яніння [43]. 

Аналізований вияв матиме місце й тоді, коли висновки суду обґрунтовані недо-
пустимими доказами. Однак у цьому разі першопричиною такої помилки є суттєве 
порушення вимог кримінального процесуального закону. Тому їх належить кваліфіку-
вати в сукупності – за п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України та ч. 1 ст. 412 КПК України.  

Ще один вияв невідповідності висновків суду першої інстанції дослідженим 
доказам є тоді, коли суд не взяв до уваги докази, які могли суттєво вплинути на 
його висновки (п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК України). Судове рішення має повно відоб-
ражати наявні у матеріалах кримінального провадження докази, у ньому не можна 
замовчувати про суттєві дані. Якщо у матеріалах кримінального провадження є 
докази, що встановлюють обставини, які мають значення для кримінального 
провадження, − суд може визнати такі обставини встановленими або не визнати їх 
доведеними, однак в обох випадках у судовому рішенні повинно бути вказано, чи 
вважає суд такі факти доведеними чи недоведеними [28, с. 109]. 

Цей вид невідповідності висновків суду першої інстанції дослідженим доказам 
охоплює ситуації, коли зроблені у вироку або ухвалі висновки з питань наявності 
або відсутності події кримінального правопорушення (суспільно небезпечного 
діяння), вчинення його обвинуваченим, наявності або відсутності ознак, що 
впливають на кримінально-правову кваліфікацію діяння, наявності або відсутності 
обставин, що враховуються при визначенні виду та розміру покарання, застосуван-
ня того чи іншого виду примусових заходів виховного або медичного характеру та 
їхнього розміру і т.п. не випливають з усіх наявних у матеріалах кримінального 
провадження та досліджених судом за участю учасників судового розгляду доказів. 
Деякі з них залишились поза увагою суду, були ним проігноровані. Тобто суд 
поклав в основу своїх висновків тільки частину доказів, досліджених під час 
судового розгляду. Відтак їх є недостатньо для ухвалення правосудного судового 
рішення. Фактично спостерігається однобічний підхід суду при обґрунтуванні 
своїх висновків з суттєвих для кримінального провадження питань. 

Так, ухвалою Широківського районного суду Дніпропетровської області від 27 
січня 2014 р. засудженому ОСОБА_1 відмовлено в умовно-достроковому 
звільненні від відбування покарання. На цю ухвалу засуджений ОСОБА_1 подав 
апеляційну скаргу, в якій просив її скасувати як незаконну і таку, що не відповідає 
обставинам справи. В обґрунтуванні послався на те, що суд не взяв до уваги, що всі 
стягнення погашені і не мають юридичної сили. Вказав, що суд належно не 
дослідив матеріалів особової справи, які його характеризують.  

Як вбачається з матеріалів, ОСОБА_1 відбув більше ніж 1/2 строку, 
призначеного судом покарання, з моменту прибуття до виправної колонії з 1 
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червня 2012 р. характеризується позитивно, має заохочення, що підтверджується 
матеріалами особової справи. До праці ставиться сумлінно, під впливом проведеної 
з ним індивідуально-виховної роботи змінив своє ставлення до вимог відбування 
покарання, суспільну небезпеку скоєного злочину усвідомлює в повному обсязі, 
висловлює каяття. Працевлаштований на власному виробництві установи на 
об’єкті «ТІК» вартівником, роботу виконує якісно, не порушуючи правил техніки 
безпеки. Тому висновок суду про те, що в матеріалах справи немає доказів 
виправлення засудженого та відомостей про його ставлення до праці, не відповідає 
дійсності. А норми виробітку, на що є посилання в ухвалі, вартівнику не встановл-
юються. Отримане ОСОБА_1 одне стягнення погашене за спливом часу, а інше 
зняте. Погоджуючись з доводами апеляційної скарги, колегія суддів констатувала, 
що суд першої інстанції, відмовляючи в умовно-достроковому звільненні 
засудженого ОСОБА_1, не взяв до уваги всіх даних про особу засудженого та 
всупереч вимогам ст. 81 КК України дійшов хибного висновку про необґрунто-
ваність подання Широківського ВЦ № 75 та спостережної комісії Широківської 
районної державної адміністрації Дніпропетровської області. 

У зв’язку з цим колегія суддів судової палати з кримінальних справ 
апеляційного суду Дніпропетровської області постановила скасувати ухвалу 
Широківського районного суду Дніпропетровської області від 27 січня 2014 р., 
якою відхилено подання Широківського ВЦ № 75 та спостережної комісії 
Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про 
застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 
засудженого ОСОБА_1 та звільнити ОСОБА_1, засудженого вироком Саксаган-
ського районного суду м. Кривого Рогу від 11 квітня 2012 р. За ч. 2 ст. 185 КК 
України від відбування покарання умовно-достроково на не відбутий строк 1 рік 3 
місяці 8 днів [40]. 

Стосовно цього виду невідповідності висновків суду першої інстанції 
дослідженим доказам І. Д. Перлов дуже влучно зазначив, що має місце неповнота 
вироку при повноті судового слідства. Доказова база вироку є ширшою від самого 
вироку [23, с. 155]. 

У контексті п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК України під «доказами, які могли суттєво 
вплинути на висновки суду», як видається, треба розуміти відомості про факти, що 
встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні, а також впливають на правильне вирішення судом питань при 
ухваленні вироку та винесенні ухвали. 

Зазначимо, що наведений вияв невідповідності висновків суду дослідженим 
доказам у кримінальному процесуальному законодавстві низки держав сформульо-
ваний дещо по-іншому. Так, у п. 2 ст. 390 КПК Республіки Білорусь [33], п. 2 
ст. 414 КПК Республіки Казахстан [34], п. 2 ст. 38916 КПК Російської Федерації 
[38, с. 172], ст. 374 Республіки Таджикистан [36], п. 2 ст. 486 КПК Республіки 
Узбекистан [39] йдеться про неврахування судом обставин (виділено нами – В.Н., 
Н.Б.), які могли суттєво вплинути на його висновки.  

Позицію російського законодавця з цього питання піддала критиці І. Є. Лаго-
діна, яка запропонувала замінити слово «обставини» словом «докази» [16, с. 115]. 
Такої ж точки зору дотримуються й деякі інші російські процесуалісти [30, 
с. 616; 39, с. 549]. Утім ця пропозиція не знайшла широкої підтримки у ро-
сійській процесуальній літературі. Зокрема, О. В. Волощенко вважає, що всі 
випадки, коли суд не враховує досліджені в судовому засіданні докази, охоплю-
ються попереднім виявом аналізованої підстави – висновки суду не підтвер-
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джуються доказами, дослідженими під час судового розгляду (п. 1 ч. 1 ст. 411 
КПК України) [6, с. 55; 7, с. 137–138].  

На наш погляд, наведені О. В. Волощенком аргументи не є переконливими. 
Відмінність між обома виявами невідповідності висновків суду першої інстанції 
дослідженим доказам чітко простежується. За змістом п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК України 
докази, які дають змогу дійти сформульованих у вироку або ухвалі висновків, взагалі 
відсутні, натомість згідно з п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК України висновки, викладені в судо-
вому рішенні, підтверджуються лише частиною доказів, досліджених у судовому 
засіданні. Неврахування судом обставин, які могли суттєво вплинути на його виснов-
ки, свідчить про помилки у визначенні предмета та меж доказування, тобто містить 
ознаки неповноти судового розгляду (ст. 410 КПК України).  

Третій випадок невідповідності висновків суду дослідженим доказам 
виражається в тому, що за наявності суперечливих доказів, які мають суттєве 
значення для висновків суду, у судовому рішенні не зазначено, чому суд взяв до 
уваги одні докази і відкинув інші (п. 3 ч. 1 ст. 411 КПК України). Це пов’язано з 
немотивуванням або неналежним мотивуванням судом свого рішення.  

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 370 КПК України, суд повинен мотивувати своє 
рішення. У розвиток цього припису п. 2 ч. 2 ст. 372 та п. 2 ч. 2 ст. 374 КПК України 
вимагають наводити мотиви неврахування судом окремих доказів. Суд у своєму 
рішенні, згідно з наведеними положеннями закону, повинен зазначити, чому одні 
докази визнані ним достовірними, а інші – ні. 

Недоліки мотивування ускладнюють, а його відсутність  позбавляє вищу 
судову інстанцію можливості перевірити суть справи, хід мисленої діяльності суду 
нижчого рівня, що піддає сумніву правильність закріплених у ньому висновків [17, 
с. 18; 20, с. 142–143; 24, с. 85]. 

Прикладом цього є таке кримінальне провадження. Вироком Шосткінського 
міськрайонного суду Сумської області від 25 березня 2014 р. визнано винуватими 
за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК України і 
призначено покарання ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 121 КК України у виді позбавлення 
волі на строк 7 років, за ч. 2 ст. 296 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 
роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом 
поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено до 
відбування 7 років позбавлення волі. ОСОБА_2 призначено: за ч. 2 ст. 121 КК 
України покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, за ч. 2 ст. 296 КК 
України − у виді позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК 
України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання 
більш суворим остаточно призначено до відбування 7 років позбавлення волі. 
Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до покарання, приз-
наченого за новим вироком, частково приєднана невідбута частина покарання − у 
виді одного місяця позбавлення волі за вироком Шосткінського міськрайонного 
суду Сумської області від 2 липня 2012 р. і остаточно визначено до відбування 
покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 1 місяць. Постановлено 
стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_7 в рахунок відшкодування матеріальної 
шкоди 5835 грн 22 коп. та моральну шкоду в сумі 30000 грн. Також стягнено з 
ОСОБА_1 на користь ОСОБА_6 моральну шкоду в сумі 1000 грн.  

На цей вирок захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_3 подали апеляційні скарги. В 
обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги захисник обвинуваченого 
ОСОБА_2 − адвокат ОСОБА_4 зазначив, що суд першої інстанції допустив 
неповноту судового розгляду, пославшись у вироку на сумнівні докази, які надала 
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сторона обвинувачення, не прийнявши при цьому до уваги доказів захисту, сам 
вирок фактично ґрунтується на припущеннях, що є недопустимим і незаконним, 
вина обвинуваченого ОСОБА_2 у вчинені інкримінованих злочинів не доведена. 
Захисник обвинуваченого ОСОБА_1 − адвокат ОСОБА_3 в обґрунтування вимог 
своєї апеляційної скарги вказав на однобічність та неповноту досудового та 
судового слідства, суттєві порушення вимог КПК України, ґрунтування висновків 
суду на припущеннях, невірну та однобічну оцінку досліджених доказів.  

Потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 подали свої заперечення на апеляційні 
скарги захисників, в яких вважають вирок суду першої інстанції обґрунтованим, а 
апеляційні скарги необґрунтованими. 

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, суд першої інстанції 
визнав доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні 
злочинів, передбачених ч.2 ст.296, ч.2 ст. 121 КК України, та дійшов висновку, що 
ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у складі групи скоїли хуліганство щодо ОСОБА_7 та 
ОСОБА_6, а також групою осіб умисно заподіяли потерпілому ОСОБА_7 тяжкі 
тілесні ушкодження.  

Однак такі висновки суду першої інстанції виявились передчасними, оскільки 
суд не усунув істотних суперечностей у доказах та у вироку не зазначив, чому взяв 
до уваги одні докази і відкинув інші. 

Зокрема, в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_1, не визнаючи 
своєї вини, пояснив суду, що під час конфлікту саме його вдарив рукою в обличчя 
ОСОБА_6, а потім, поваливши на землю, став бити його ногами по тулубу. Коли 
він зміг піднятись, то наніс один удар рукою ОСОБА_7 в тулуб і два удари в 
обличчя, а ОСОБА_6 − один удар по тулубу. Ніхто зі сторонніх осіб участі у кон-
флікті і бійці не брав. Аналогічні свідчення дав суду і обвинувачений ОСОБА_2, 
зазначивши, що у вказаній бійці він взагалі участі не брав. 

У той же час потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прямо вказали на обвину-
вачених як на осіб, які скоїли щодо них хуліганство, в ході якого безпосередньо 
заподіяли ОСОБА_7 тяжкі тілесні ушкодження. 

Однак суд першої інстанції не звернув уваги на зазначені істотні суперечності 
в показаннях обвинувачених і потерпілих, не з’ясував причини істотних 
суперечностей у вказаних доказах, не зробив їхнього аналізу і не дав оцінки щодо 
їхньої належності, допустимості, достовірності, не зазначив у вироку, чому взяв до 
уваги одні докази і відкинув інші. 

За таких обставин колегія суддів судової палати у кримінальних справах 
апеляційного суду Сумської області вирок Шосткінського міськрайонного суду 
Сумської області від 25 березня 2014 р. щодо ОСОБА_2, ОСОБА_1 скасувала у 
зв’язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, 
фактичним обставинам кримінального провадження та призначила новий розгляд 
цього кримінального провадження в тому ж суді в іншому складі [44]. 

Такий вияв поширюється і на випадки визнання доказів недопустимими – суд 
повинен мотивувати своє рішення про виключення окремих доказів з системи 
доказів у конкретному кримінальному провадженні, зазначивши, в чому полягало 
порушення кримінального процесуального закону.  

Останній вияв невідповідності висновків суду дослідженим доказам полягає в 
тому, що висновки суду, викладені у судовому рішенні, містять істотні 
суперечності (п. 4 ч. 1 ст. 411 КПК України). Це порушення також пов’язане з 
неналежним мотивуванням судового рішення. У разі ухвалення судового рішення 
має бути не лише відповідність між дослідженими доказами та висновками суду, а 



В. Нор, Н. Бобечко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61 463 

й між самими висновками, викладеними у ньому. Тому при виявленні істотних 
суперечностей між висновками, зробленими у судовому рішенні, їх неможна 
вважати переконливими та правильними. Суперечності повинні мати суттєвий 
характер, тобто за їхньої відсутності суд зміг би кардинально інакше вирішити 
питання про наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, 
винуватість чи невинуватість обвинуваченого, застосування того чи іншого закону 
України про кримінальну відповідальність, визначення виду та розміру покарання, 
вирішення цивільного позову та його розмір, визначення долі речових доказів, 
розподіл процесуальних витрат і т.п.  

Характер конкретного питання, щодо вирішення якого висновки суду містять 
істотні суперечності, значення не має. Важливо лише, щоб вони загалом впливали 
на правосудність судового рішення. Звідси навряд чи можна погодитись з позицією 
О.В. Волощенка, згідно з якою суперечності повинні стосуватися тільки основних 
питань кримінальної справи, але не другорядних, оскільки останні (наприклад, 
визначення долі речових доказів) не відобразяться на правосудності вироку, тому 
не віднесені до істотних [6, с. 57; 7, с. 141].  

З цього приводу обґрунтованішою видається позиція В. В. Бородінова, який 
вважає, що неістотних суперечностей у висновках суду не існує. Будь-яка супереч-
ність у висновках суду, викладених в судовому рішенні, є істотною, а тому, на його 
переконання, слово «істотні» у контексті цього вияву невідповідності висновків 
суду дослідженими доказам не несе жодного навантаження [5, с. 99].  

Висновки суду з погляду логіки вважаються категоричними (атрибутивними) 
судженнями, які, будучи формою мислення, є або істинними, або помилковими. 
Так само і співвідношення між висновками суду може характеризуватися супереч-
ністю, за якої у разі істинності першого висновку інший повинен бути помилко-
вим, а за помилковості першого другий – істинний. Згідно з логічним законом 
несуперечності недопустимою є будь-яка суперечність, незалежно від ступеня її 
вияву [12, с. 17–19, 61, 64, 77, 89–90]. 

Наприклад, у вступній частині вироку Жовтневого районного суду м. 
Луганська щодо ОСОБА_1 зазначено, що його ухвалено судом першої інстанції 8 
січня 2013 р. Згідно з матеріалами кримінального провадження кримінальне 
правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 186 КК України, в якому органи досудового 
розслідування звинувачують ОСОБА_1, мало місце 16 лютого 2013 р. Тобто 
відповідно до вироку суду ОСОБА_1 було засуджено ще до скоєння ним вказаного 
кримінального правопорушення, що свідчить про невідповідність висновків суду 
першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження [42]. 

Проаналізовані випадки невідповідності висновків суду дослідженим доказам 
зводяться до одного положення – на підставі досліджених під час судового розгляду 
доказів неможливо дійти тих висновків, яких дійшов суд першої інстанції [21, с. 256].  

Звернувши увагу на недосконалість редакції статті кримінального процесуаль-
ного закону в частині регламентації невідповідності висновків суду дослідженим 
доказам, Я. О. Мотовіловкер запропонував відобразити у ній «усі вияви неналеж-
ної оцінки доказів, включаючи також випадки, коли суд надав доказову силу 
відомостям, що походять від недоброякісного джерела, або, навпаки, не надав такої 
сили відомостям, що походять від доброякісного джерела, а також випадки, коли 
суд за допомогою того чи іншого джерела встановив факти, які логічно з нього не 
випливають, або, навпаки, не встановив фактів, які з нього випливають» [18, с. 9]. 

На перший погляд, наведена пропозиція є слушною, оскільки спрямована на 
найповніший виклад у законі виявів невідповідності висновків суду дослідженим 
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доказам. Однак за детальнішого аналізу виявляється її неспроможність. Так, 
випадки, коли суд надав доказову силу відомостям, що походять від 
недоброякісного джерела, або за допомогою того чи іншого джерела встановив 
факти, які логічно з нього не випливають, охоплюються п. 1 ч. 1 ст. 411 КПК 
України (висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час 
судового розгляду). У разі, коли суд не надав доказової сили відомостям, що 
походять від доброякісного джерела, або не встановив фактів, які з нього 
випливають, належить застосувати п. 2 ч. 1 ст. 411 КПК України (суд не взяв до 
уваги доказів, які могли суттєво вплинути на його висновки). 

Натомість І. Д. Перлов запропонував виключити два останні вияви невідповід-
ності висновків суду дослідженим доказам, оскільки висновки у цьому разі залиша-
тимуться правильними, незважаючи на те, що суд їх не мотивував [23, с. 156]. 

І. Д. Перлов має рацію, що наведені випадки стосуються немотивування або нена-
лежного мотивування судового рішення. Однак цей факт нічого суттєво не змінює. 
Законодавець презюмує наявність процесуального правопорушення не тільки тоді, 
коли висновки суду не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження, а й 
тоді, коли суд за наявності відповідних доказів такого обґрунтування не навів. До того 
ж, суперечливі висновки апріорі не можуть підтверджуватись дослідженими під час 
судового розгляду доказами. Зрозуміло, що частина з них правильні, а інші – дефектні. 

Утім не будь-яка невідповідність висновків суду дослідженим доказам 
повинна тягти скасування або зміну судового рішення. За змістом ч. 2 ст. 411 КПК 
України скасування чи зміну судового рішення тягне така невідповідність, яка 
вплинула чи могла вплинути на вирішення питання про винуватість або невинува-
тість обвинуваченого, на правильність застосування закону України про кримі-
нальну відповідальність, на визначення міри покарання або застосування примусо-
вих заходів медичного чи виховного характеру. 

Однак дослідники цілком обґрунтовано поширюють дію цієї частини й на виріше-
ння судом інших питань – цивільного позову, процесуальних витрат і т.п. [15, с. 737]  

Тож редакція ч. 2 ст. 411 КПК України вимагає вдосконалення шляхом її 
доповнення вказівкою про вплив або можливість впливу передбачених ч. 1 ст. 411 
КПК України порушень й на інші питання, що вирішуються судом під час 
ухвалення рішення. 

Зі змісту ч. 1 ст. 407, ч. 1 ст. 415 КПК України випливає, що апеляційна 
інстанція, встановивши ознаки невідповідності висновків суду першої інстанції 
дослідженим доказам, вправі скасувати вирок (ухвалу) та постановити новий вирок 
(ухвалу), скасувати вирок (ухвалу) та закрити кримінальне провадження або 
змінити вирок (ухвалу). Навіть не здійснюючи безпосереднього дослідження 
доказів під час апеляційного розгляду, вона має достатньо повноважень щодо нової 
оцінки доказів, наявних у матеріалах кримінального провадження. 

Утім аналіз судової практики засвідчує, що суди апеляційної інстанції не 
повною мірою використовують надані їм процесуальні можливості та, встано-
вивши ознаки невідповідності висновків суду дослідженим доказам, нерідко 
вдаються до скасування судового рішення і призначення нового розгляду в суді 
першої інстанції, підкріплюючи таке рішення сумнівною аргументацією. Такий 
підхід призводить до недооцінки гарантій правосуддя, стирання відмінностей між 
апеляційним та касаційним провадженням.  

Для прикладу, вироком Центральноміського районного суду м. Горлівки 
Донецької області від 20 березня 2014 р. ОСОБА_1 засуджено за ч. 1 ст. 286 КК 
України до штрафу у розмірі 3400 гривень без позбавлення права керування 
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транспортними засобами. Обвинувачений ОСОБА_1 оскаржив цей вирок в 
апеляційному порядку у зв’язку з тим, що висновки суду не відповідають 
фактичним обставинам справи і просив апеляційну інстанцію ухвалити новий 
вирок, яким визнати його невинуватим у скоєнні кримінального правопорушення.  

Наведені у вироку докази були досліджені судом першої інстанції, однак суд 
передчасно дійшов висновку про винуватість ОСОБА_1 у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 286 ч. 1 КК України. 

Так, обвинувачений ОСОБА_1 в своїй апеляційній скарзі поставив під сумнів 
висновки експерта № 641 від 29 січня 2013 р. і цей довід колегія суддів визнала 
обґрунтованим. У постанові слідчого про призначення судово-автотехнічної 
експертизи і у висновку експерта зазначено, що дорожнє покриття сухе. Водночас 
у протоколах допиту свідків ОСОБА_2 і ОСОБА_7 та обвинуваченого ОСОБА_1 
зазначено, що погода була похмурою, а дорожнє покриття − мокрим. Також у 
протоколі огляду місця дорожньо-транспортної пригоди зазначено, що огляд 
проводили в світлий час доби, під час дощу, однак стан покриття зазначено як 
сухий. Відповідно до висновку експерта з технічного погляду, в дорожній 
обстановці, що склалася, водій автомобіля CHEVROLET AVEO SF69Y СПГ 
ОСОБА_1, виконуючи вимоги п.12.3 Правил дорожнього руху України, мав 
технічну можливість запобігти цій дорожньо-транспортній події, і його дії 
перебували у причинному зв’язку з настанням цієї дорожньо-транспорної події, в 
діях ж водія ОСОБА_2 невідповідності вимогам п. 10.1 Правил дорожнього руху 
України не вбачається, і водій ОСОБА_2 не мав технічної можливості запобігти 
цій події, а його дії не перебували у причинному зв’язку з настанням цієї 
дорожньо-транспортної події. У висновку також зазначено, що показання 
ОСОБА_1 викликають в експерта сумніви технічного характеру і не будуть 
використані для подальшого дослідження, оскільки можуть призвести до 
зазделегідь необґрунтованих висновків. Допитаний в суді апеляційної інстанції 
експерт ОСОБА_8 зазначив, що стан покриття має суттєве значення для 
правильного висновку експертизи, а крім того, у вихідних даних для проведення 
цієї експертизи не було вказано відомостей про уклін дороги з боку руху водія 
ОСОБА_1, який є на дорозі та не зазначені розмітка дороги і усі дорожні знаки. 
Обвинувачений ОСОБА_1 у суді апеляційної інстанції з цього приводу пояснив, 
що дійсно у протоколі огляду місця дорожньо-транспортної події і у висновках 
експерта помилково вказаний стан покриття дороги, вона була мокрою, а не сухою, 
не відображений уклін дороги з боку напрямку його руху і не зафіксовані усі 
важливі знаки, зокрема з другорядного напрямку руху водія ОСОБА_2. На думку 
ОСОБА_1, водій ОСОБА_2 не дотримався правил дорожнього руху під час виїзду 
на головну дорогу, оскільки виїжджав з другорядного напрямку на головну дорогу. 

На підставі викладеного колегія суддів судової палати у кримінальних справах 
апеляційного суду Донецької області дійшла висновку, що матеріали провадження 
містять суперечності, які не усунені судом першої інстанції, що призвело до 
прийняття рішення, яке не відповідає фактичним обставинам кримінального 
провадження. Однак замість того, щоб самостійно виправити виявлені порушення 
(в засіданні апеляційної інстанції за клопотанням апелянта повторно досліджува-
лись докази), колегія суддів ухвалила скасувати вирок Центральноміського 
районного суду м. Горлівки Донецької області від 20 березня 2014 р. щодо 
ОСОБА_1 і призначити новий судовий розгляд у цьому ж суді. 

Мотивуючи таке рішення, колегія суддів вказала, що оскільки ст. 415 КПК 
України містить вичерпний перелік випадків для призначення нового судового 
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розгляду в суді першої інстанції, але ця ситуація до них не належить, то вона керується 
ч. 6 ст. 9 КПК України, а також засадами верховенства права і законності [41]. 

Наведена справа є класичним прикладом самоусунення колегії суддів 
апеляційної інстанції від виконання поставлених перед нею завдань. Дійсно, у ч. 1 
ст. 415 КПК України не передбачено можливості скасування судового рішення і 
призначення судового розгляду у зв’язку з невідповідністю висновків суду дос-
лідженим доказам. У такий спосіб законодавець, виходячи із засади процесуальної 
економії, акцентує увагу суду апеляційної інстанції на необхідності самостійного 
виправлення ним порушень подібного роду, без повернення кримінального 
провадження у попередні судові стадії. Натомість колегія суддів апеляційного 
суду, виявивши з надуманих причин прогалини у кримінальному процесуальному 
регулюванні, насправді порушуючи засади кримінального провадження, ухвалила 
неправосудне, на наш погляд, рішення. 

Встановивши наявність ознак невідповідності висновків суду першої інстанції 
дослідженим доказам, суд апеляційної інстанції, на наше переконання, зобо-
в’язаний дати доказам належну оцінку та самостійно вжити усіх необхідних 
заходів до усунення наявних сумнівів, крім випадків відсутності клопотань 
учасників судового провадження про повторне дослідження доказів в засіданні 
апеляційної інстанції або коли це пов’язано з порушенням правил про недопус-
тимість погіршення становища обвинуваченого (виправданого, особи, кримінальне 
провадження щодо якої закрито, особи, щодо якої застосовано примусові заходи 
виховного або медичного характеру).  

З іншого боку, аналіз матеріалів судової практики вкотре свідчить про 
недосконалість редакції ч. 1 ст. 415 КПК України, в якій треба передбачити випадки 
скасування судового рішення та призначення нового розгляду в суді першої інстанції 
не тільки у зв’язку з виявленими суттєвими порушеннями кримінального процесу-
ального закону, але й у разі встановлення ознак неповноти судового розгляду та 
невідповідності висновків суду першої інстанції дослідженим доказам.  

Зі змісту ч. 1 ст. 438 КПК України випливає, що під кутом зору аналізованої 
підстави не можуть бути оскаржені й перевірені судові рішення в касаційному 
порядку. Однак кримінальне процесуальне законодавство низки європейських 
держав не настільки категоричне у цьому питанні.  

Для прикладу, у КПК Австрійської Республіки одними з підстав для 
касаційного оскарження вироку є такі: якщо вирок суду щодо вирішальних фактів 
нечіткий, неповний або містить суперечності; якщо для ухвалення вироку було 
недостатньо доказів або не було жодних; або якщо існує значне протиріччя між 
підставами для ухвалення рішення та матеріалами справи (показаннями, 
документами або протоколом) (п. 5 ч. 1 § 281), якщо на основі матеріалів справи 
виникають значні сумніви щодо правильності вирішальних фактів, які покладені в 
основу вироку про винуватість (п. 5а ч. 1 § 281) [63, s. 339-340]. Серед підстав для 
оскарження у касаційному порядку рішення суду присяжних КПК Австрійської 
Республіки передбачені такі – нечіткий, неповний або суперечливий вердикт 
присяжних (п. 9 ч. 1 § 345), якщо з матеріалів справи випливають значні сумніви 
щодо правильності вирішальних фактів, які були встановлені у вердикті 
присяжних (п. 10а ч. 1 § 345) [63, s. 390]. 

Факти вважаються вирішальними, якщо встановлення їхньої наявності або 
відсутності впливає на ухвалення обвинувального або виправдувального вироку. 
Заразом, вказані підстави не охоплюють процесуальних порушень та порушень, 
пов’язаних з неправильним застосуванням правових норм [53, s. 49–50]. Йдеться 
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про вихід судом за межі правил вільної оцінки доказів [52, s. 655, 659], що 
виявляється як неясне обґрунтування, неповне обґрунтування, суперечливе обґрун-
тування, відсутність чи недостатність обґрунтування, а також суперечливе матері-
алам справи обґрунтування [62, s. 48–58].  

Підставу подібного змісту передбачає й КПК ФРН. Відповідно до п. 7 § 338 цього 
кодексу однією з абсолютних ревізійних підстав визнано випадок, коли вирок не 
містить підстав для ухвалення рішення або вимога про наведення підстав не виконана 
у встановлені строки [64, s. 134]. Утім, на відміну від кримінального процесуального 
законодавства Австрійської Республіки, ця підстава застосовується тільки у випадку 
повної відсутності мотивів для ухвалення вироку. У разі недостатності, неясності або 
суперечливості мотивів застосовується § 337 КПК ФРН, яка визначає відносні 
ревізійні підстави [50, s. 81; 56, s. 697; 61, s. 1348, 1349; 66, s. 72].  

Згідно з art. 593 КПК Республіки Франція судові рішення підлягають 
скасуванню в касаційному порядку, якщо вони не містять мотивів або якщо їхнє 
мотивування недостатнє та не дає змоги Касаційному суду здійснити контроль і 
з’ясувати чи було дотримано закон під час провадження [49, s. 223]. Французькі 
процесуалісти вважають дефект мотивації видом недотримання форми судового 
рішення, що за істотністю йде після класичних порушень процедури (для 
прикладу, незаконний склад суду) [47, s. 213].  

Відсутність мотивів для прийняття судового рішення вважається однією з 
касаційних підстав відповідно з п. 2 ч. 3 ст. 348 КПК Республіки Болгарія [19, с. 123]. 

За пунктом «е» art. 606 КПК Італійської Республіки, підставою для оскарження 
судового рішення у касаційному порядку визнано відсутність, суперечність або 
явну нелогічність обґрунтування, коли недолік випливає з тексту оспорюваного 
судового рішення, іншого процесуального акту або простежується з доводів скарги 
[51, s. 805]. Причому у доктрині італійського кримінального процесу Касаційний 
суд вважається судом права, а не факту, однак контроль мотивації, на думку 
італійських дослідників, належить до правової сфери [51, с. 806].  

Суперечність у змісті судового рішення, що унеможливлює його виконання, 
вважається згідно з п. 7 § 1 art. 439 КПК Республіки Польща безумовною під-
ставою для оскарження судового рішення, яка поширює свою дію й на касаційне 
провадження (§ 1 art. 523) [59, s. 375, 406–407]. У польській науці кримінального 
процесу побутує думка про те, що обґрунтування судового рішення становить його 
інтегральну частину [54, s. 841]. 

Відсутність мотивування судового рішення, а також невідповідність висновків, 
викладених у судовому рішенні, встановленим фактам є підставою для касаційного 
оскарження й перевірки судових рішень згідно з пп. 7, 8 ч. 1 ст. 339, п. 2 ст. 346 
КПК Естонської Республіки [60].  

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 427 КПК Республіки Молдова підставою для касаційного 
оскарження є випадок, коли апеляційна інстанція висловилась не з усіх доводів, 
наведених в апеляційній скарзі, або оскаржене судове рішення не містить мотивів, 
на які воно опирається, або його обґрунтування суперечить резолютивній частині 
рішення, або резолютивна частина викладена неясно, або судова інстанція 
допустила суттєву фактичну помилку, що вплинула на прийняте нею рішення [35]. 

Вищенаведені підстави для зміни або скасування судових рішень у 
касаційному порядку схожі за змістом з підставою, передбаченою ст. 411 КПК 
України. Ще до прийняття чинного КПК України у процесуальній літературі про-
понувалося розширити систему підстав для зміни або скасування судових рішень у 
касаційному порядку (ст. 438 КПК України) за рахунок включення такої підстави, 
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як невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального 
провадження [4, с. 331–332].  

На наш погляд, законодавець не виправдано обмежує повноваження суду 
касаційної інстанції, позбавляючи його можливості здійснювати перевірку судових 
рішень з погляду аналізованого критерію. Фактично поза реагуванням касаційної 
інстанції залишається певна група судових помилок, які навряд чи будуть 
виправлені за допомогою використання механізмів провадження у Верховному 
Суді України чи провадження за нововиявленими обставинами. Адже дослідженим 
доказам можуть не відповідати й висновки суду апеляційної інстанції. 
Використання касаційною інстанцією цього критерію для перевірки правосудності 
судових рішень не суперечитиме суті касаційного провадження, оскільки підстава, 
про яку йдеться, не розглядається як наслідок неповноти судового розгляду. Для 
встановлення випадків вияву невідповідності висновків суду дослідженим доказам 
касаційному суду не потрібно застосовувати методи, наявні у розпорядженні судів 
першої та апеляційної інстанцій, оскільки відповідні порушення вбачаються з 
матеріалів кримінального провадження. У цій пропозиції йдеться про те, щоб, з 
одного боку, зберегти формально-юридичний характер касаційного провадження 
як форми оскарження й перевірки судових рішень, не покликаної здійснювати 
контроль фактичної сторони справи, а, з іншого боку, використати положення про 
те, що недоліки, пов’язані з обґрунтуванням та мотивуванням судових рішень, 
належать до правової сфери. 

З огляду на викладене, редакцію ч. 1 ст. 438 КПК України доцільно доповнити 
пунктом 4 «невідповідність висновків суду першої або апеляційної інстанції дослідже-
ним доказам», а у ч. 2 цієї статті – здійснити посилання ще й на ст. 411 КПК України. 
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INCONSISTENCY OF THE COURT’S FINDINGS 
AT FIRST INSTANCE WITH THE ACTUAL CIRCUMSTANCES 

OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS  
V. Nor, N. Bobechko 

Ivan Franko National University of Lviv  
Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine  

Inconsistency of the court’s findings at first instance with the actual circumstances of the 
criminal proceedings is the second actual procedural grounds for cancellation or alteration of 
the judgment in order of appeal. It is caused by the disadvantages in the evaluation of 
evidence by a court (for example, providing the evidence by the predetermined force; justifying 
a conviction based only on the testimony of the accused who admitted his/her guilt; the lack of 
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explanation of the disagreement with the expert’s opinion) as well as the lack of motivation or 
improper motivation of the judgment (the court rejected the evidence of one party motivelessly 
and set as basis the evidence presented by the other party; the contradictions between the 
declaration and the operative part of the judgment). Moreover, both the court decision or 
resolution of the court of first instance and the resolution of the investigative judge may 
contradict the actual circumstances of the criminal proceedings. 

Inconsistency of the court’s findings at first instance with the actual circumstances of the 
criminal proceedings as an independent ground for cancellation or alteration of the judgments 
is applied if the circumstances relevant to the criminal proceedings were comprehensively and 
completely established; there were no significant violations of the Criminal procedure law – 
proving was made by the means under the Criminal procedure law (evidence and methods of 
evidence information obtainment), and only admissible evidence was used in the process of 
court decision-making, though false information about the circumstances relevant to the 
criminal proceedings was put into the base of the court decision, not all the evidence was 
assessed by the court in accordance with the established rules, there are no reasons 
(reasoning) in the court’s decision that explain the conclusions reached by the court, or the 
motivation available in it is unconvincing. 

However, the content of art. 411 of the Criminal Procedure Code of Ukraine doesn’t mean 
that a number of procedure violations are inconsistent with the court’s findings at first instance 
and the circumstances relevant to the criminal proceedings, since the presence or absence of 
the last ones are to be established by court. From the literal understanding of the name of this 
ground, one can reach the erroneous conclusion that it embraces the errors of the first 
instance court in legal assessment of an action and determining the means of criminal 
influence for its commitment. However, part 1 of art. 411 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine enumerates the cases of non-compliance of the court’s findings to the totality of the 
gathered and examined evidence, used to ascertain the presence or absence of the 
circumstances relevant to the criminal proceedings. Thus, the title of art. 411 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine does not correspond to its content. The essence of this ground lies 
not in inconsistency of the court’s findings with the real facts of the objective reality, but in 
inconsistency of the court’s findings with the evidence examined during the proceedings. 
Taking into consideration the above-mentioned, we recommend to entitle art. 411 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine in the following way: «Inconsistency of the court’s 
findings with the examined evidence» and use this term in its content.  

Keywords: appeal proceeding, grounds to judgement revision, inconsistency of the 
court’s findings at first instance with the actual circumstances of the criminal proceedings, 
cancellation or alteration of the judgment. 
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