
 
 

VISNYK
OF THE LVIV
UNIVERSITY

Series Law 

ВІСНИК 
ЛЬВІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 
Серія юридична 
 
 

Issue 66 
 

Scientific journal 
 

Published 1–2 issues per year 
 

Published since 1949 

Випуск 66 
 
Збірник наукових праць 
 
Виходить 1–2 рази на рік 
 
Виходить з 1949 

 
 
 
 
 

Ivan Franko National 
University of Lviv 

Львівський національний  
університет імені Івана Франка 

 
2018 



 

Засновник: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Друкується за ухвалою Вченої Ради 
Львівського національного університету 

імені Івана Франка 
Протокол № 48/4 від 25 квітня 2018 року 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації 
серія КВ № 14624-3595 Р від 30 жовтня 2008 р., 
перереєстровано як фахове видання України 
(наказ МОН № 261 від 06.03.2015 р.). 

У «Віснику» опубліковано статті, що висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії держави і права, 
питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей 
права України. Проаналізовано шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної 
діяльності в сучасній Україні. Для викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів місцевого 
самоврядування, державних адміністрацій, суду, правоохоронних органів, юристконсультів, адвокатів. 
«Visnyk» contains articles on current issues of theory and history of the state and law, the ways of improving 
institutions of civil, labor, constitutional, criminal and other branches of law. Various legal regulation methods of 
improving procedural activities in contemporary Ukraine are analyzed in this edition. Recommended for 
professors, post-graduate and undergraduate students, employees of local self-government, state administration 
and law enforcement bodies, national economy officials, judges and lawyers. 

Редакційна колегія: 
д-р юрид. наук, проф. В.М. Бурдін – головний редактор; д-р юрид. наук, проф. В.Т. Нор – заступник 
головного редактора; канд. юрид. наук, доц. О.Г. Панчак – відповідальний секретар редколегії; д-р юрид. 
наук, проф. А.М. Бойко; д-р юрид. наук, проф. П.М. Рабінович; д-р юрид. наук, проф. П.Ф. Гураль; 
д-р юрид. наук, проф. В.М. Коссак; д-р юрид. наук, проф. О.С. Яворська; д-р юрид. наук, проф. Л.А. Луць; 
д-р юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенко; д-р юрид. наук, проф. М.М. Кобилецький; д-р юрид. наук, 
проф. О.В. Грищук; д-р юрид. наук, проф. І.І. Когутич; д-р юрид. наук, проф. Мачей Маршал; д-р юрид. 
наук, проф. І.Б. Заверуха; д-р юрид. наук, проф. С.П. Рабінович; д-р юрид. наук, проф. Б.Й. Тищик; 
д-р юрид. наук, проф. А. Козічак; д-р юрид. наук, проф. В.М. Кравчук; д-р юрид. наук, проф. Р. Краєвські; 
д-р юрид. наук, проф. І.Й. Бойко; д-р юрид. наук, проф. З. Буковські; д-р юрид. наук, проф. З.В. Ромовська; 
д-р юрид. наук, проф. Є.О. Письменський. 
 

Professor V. Burdin – Editor-in-Chief, 
Professor V. Nor – Assistant Editor, 

Assistant Professor O. Panchak – Managing Editor. 
Відповідальний за випуск: проф. В.М. Бурдін 

 

“Вісник Львівського університету. Серія юридична” індексується в міжнародній 
наукометричній базі Index Copernicus International. 

 
Адреса редакційної колегії: 

ЛНУ імені Івана Франка, юридичний 
факультет, вул. Січових Стрільців, 14 

Львів, Україна, 79000 
тел.: (032) 239 41 85 

e-mail: law.faculty@lnu.edu.ua 

 
Editorial office address: 
Ivan Franko National University of Lviv,  
Law Faculty Sichovykh Striltsiv Str., 14, 
Lviv, 79000, Ukraine  
tel.: 38 (032) 239 41 85 
http://law.lnu.edu.ua/research/our-publisher 

Редактор: У. Крук 
Комп’ютерна верстка: М. Левкуц  

Анотації англійською мовою подані в авторській редакції 

Адреса редакції, видавця і виготовлювача: 
Львівський національний університет  
імені Івана Франка. 
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої 
справи до Державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої 
продукції. Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р. 
 

 
Формат 70х100/16. 
Ум. друк. арк. 18,8 
Тираж 100 прим.  

 
© Львівський національний університет  
 імені Івана Франка, 2018 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66. С. 3–13 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2018. Issue 66. P. 3–13 

© Бурдін В., 2018 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 378 

РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

В. Бурдін 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Початком істотного реформування юридичної освіти можна вважати розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 121-р від 27 січня 2016 року «Про проведення у 2016 році як 
експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання 
для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання». Не можна 
оминути увагою також і проект Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до 
правничої професії», зареєстрований у Верховній Раді 28 вересня 2017 року. 

Проект закону передбачає кілька радикальних нововведень, які викликали неодно-
значне сприйняття юридичною спільнотою. Перш за все, негативно сприймаються поло-
ження про запровадження наскрізної магістерської програми для майбутніх правників. 
Адже в сучасних умовах функціонування юридичної освіти, коли реалізуються положення 
Болонської конвенції, ступеневість здобуття освіти створює умови для академічної 
мобільності студентів. 

Одним із наріжних каменів запропонованої реформи є складання всіма випускниками 
правничих шкіл єдиного державного кваліфікаційного іспиту.  

Очевидно, що освіта має тією чи іншою мірою зазнавати перманентних змін, адже ця 
сфера суспільства повинна максимально швидко реагувати на зміни самого суспільства. 
Водночас, хотілося би висловити надію, що врешті-решт і в освітній сфері запанує 
стабільність як одна із гарантій забезпечення власних національних, а не запозичених 
академічних традицій. 

Ключові слова: юридична освіта, реформування, зарубіжний досвід, здобувач. 

Останніми роками Україна перебуває в стані перманентного реформування 
усіх ключових сфер життєдіяльності суспільства і держави. Мабуть, на сьогодні 
вже немає сфери, яка би не зазнала реформування, а окремі сфери реформуються 
не тільки вдруге, але й утретє. Вже можна помилитися щодо кількості реформ, які 
відбувалися у судовій та правоохоронній системах за часів незалежної України. Не 
оминають увагою реформи і сферу освіти. Незважаючи на те, що ознакою зрілого 
суспільства є сталість його формальних та неформальних норм функціонування 
ключових сфер, українське суспільство (його формальні та неформальні інституції) 
реформується перманентно. Причому ініціаторами такого реформування постають 
як внутрішні, так і зовнішні суб’єкти. Фактично вже стало традицією, коли новий 
керівник, що призначений чи обраний на посаду, розпочинає реформи замість того, 
щоб замислитися над тим, а чи не потрібно докласти зусиль, щоб зберегти все те, 
що було зроблено до нього. Така закономірність, на жаль, має певні підстави – 
тяжко зробити собі піар на попередніх здобутках. Революційно налаштоване 
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українське суспільство в принципі готове до реформ і тут важливо лише тактично 
грамотно «зіграти» на настроях людей – виявити так звані больові точки. Іншими 
словами підтримуються лише реформи «з перчинкою». Саме до таких реформ охоче 
долучаються різні міжнародні фонди та організації як урядові, так і громадські, 
формуючи матеріальну (грантову) основу такого роду реформування. Цікавим є і те, 
що на сьогодні в Україні реформування абсолютно різних сфер відбувається за 
організаційно-матеріальної підтримки одних і тих самих міжнародних донорів. 

Треба відзначити, що відповідні технологи реформ не гребують і підміною 
понять, коли намагаються «проштовхувати» свої реформи, називаючи не зовсім 
обґрунтовані зміни з не до кінця прогнозованими соціальними наслідками, рефор-
мами. Адже безпрограшним, тобто з наперед передбачуваною відповіддю, 
практично в будь-якому, навіть найбільш демократично-гармонізованому суспільст-
ві, буде питання до пересічного громадянина «чи хочете Ви реформування 
ключових сфер суспільства?». Як правило, позитивна відповідь на нього прогно-
зована. Адже кожна людина хоче жити ще краще незалежно від рівня її життя. 
Натомість, постає питання про те, що саме розуміють під реформами. Очевидним є 
той факт, що саме слово «реформа» (від лат. reformo – зміни (зміна форми) 
передбачають певні зміни. Як вже було відзначено, кожна людина сподівається на 
краще і, очевидно, що коли йдеться про реформування, в думках чи не кожної 
людини виникає уявлення про покращення існуючого стану речей, а досконалості, 
як відомо, немає меж. Окрім того, чи кожна реформа передбачає якісно кращі 
зміни? Думаю, що відчувши на собі вже кільканадцять реформ у ключових сферах, 
українці мали би, як мінімум, задуматися над тим питанням, чи кожна реформа 
призведе до покращення їхнього життя. 

Пригадується мені дитячий мультик про одного хлопчика, який дуже не любив 
манну кашу, і для того, щоб її з’їсти посипав кашу спершу цукром, поливав медом, 
потім варенням, а згодом вирішив підправити її хріном зі словами «з хріном все, 
що завгодно можна з’їсти». З погляду кулінарії може він і мав рацію, адже хрін у 
певних кількостях здатний притупляти смакові властивості їжі, а тому, теоретично 
з хріном дійсно можна з’їсти (проковтнути) все, що завгодно. Не пам’ятаю кінця 
того мультика, але переконаний, що врешті каша навряд чи була придатна до 
споживання. Так ось таким своєрідним «соціальним хріном» у сфері реформування 
ключових сфер українського суспільства сьогодні постає проблема боротьби з 
корупцією. Вартує лише публічно проголосити (аргументувати не обов’язково), що 
певна сфера є корумпованою – це вже само по собі може бути основою початку її 
«успішного» реформування. При цьому справа майже без програшна – опонентам 
такого реформування можна «закидати» те, що вони є продуктами старої 
«корумпованої» системи і з огляду на свої корумповані зв’язки просто не хочуть 
змін. А хто ж із пересічних громадян проти боротьби з корупцією? Саме тому 
корупцію наполегливо шукають всюди, адже міжнародні спонсори охоче 
фінансують реформи різних сфер, які відбуваються саме під гаслами боротьби з 
корупціонерами. Що ж до пошуків корупції, то можна нагадати приказку медиків 
про те, що «здорових людей немає, а є лише недообстежені». 

На жаль, але досить часто реальна боротьба з корупцією підмінюється публіч-
ними виступами і гаслами, які лише маніпулюють суспільною думкою, а також 
боротьбою за показники, скільки саме корупціонерів було притягнуто до відпові-
дальності. Не хочеться перебільшувати, але думаю, що окремі рішення новостворе-
них органів, призначених протидіяти корупції, деформують громадську думку щодо 
державного значення окремих посад і підривають довіру населення у діяльності 
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офіційних державних інституцій. Зокрема, рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року було затверджено перелік посад 
із високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Фактично цим рішенням 
були названі потенційними корупціонерами особи, які займатимуть посади, 
починаючи з Глави Адміністрації Президента України та закінчуючи секретарями 
сільських і селищних рад. Не буду переконувати у тому, що саме формулювання 
назви відповідного рішення є м’яко кажучи не зовсім коректне. Натомість спробую 
провести аналогію з іншими професіями. Чи підвищився би рівень довіри до лікарів, 
якщо би хтось назвав на офіційному рівні хірургів професією з підвищеним рівнем 
смертності? Думаю, що відповідь на це питання очевидна. 

Не оминула хвиля реформування і вищу освіту, щоправда, основна увага в 
цьому процесі була прикута до реформування юридичної освіти, яка зрештою була 
і залишається основним об’єктом реформування. І в цьому випадку не відбулося 
без так званої перчинки – корупції у вищій освіті. Початком істотного реформування 
юридичної освіти можна вважати розпорядження Кабінету Міністрів України 
№ 121-р від 27 січня 2016 року «Про проведення у 2016 році як експерименту 
вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для 
здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання». Цікавим є той факт, що на Урядовому порталі перед текстом самого 
розпорядження опубліковано чотири абзаци пояснення прийняття такого розпоряд-
ження (щоправда, хто є автором цього пояснення встановити важко). Наведу його 
окремі цитати, виділяючи так звані перчинки: «З метою забезпечення прозорого 
вступу до магістратури Уряд підтримав проведення експерименту, який передбачає 
складання вступних випробувань з використанням технологій зовнішнього 
незалежного оцінювання»; «За основу взято позитивний досвід запровадження ЗНО 
при вступі до вищих навчальних закладів, завдяки чому вдалося побороти корупційні 
ризики та забезпечити проведення об’єктивного конкурсу…»; «Сьогодні умови 
вступу до магістратури визначають самі вищі навчальні заклади, що унеможливлює 
чесний та прозорий конкурс». Не така агресивна, але споріднена і вже норматив-
на риторика спостерігається в змісті розпорядження, коли вказується, що метою 
запровадження такого ЗНО є «забезпечення об’єктивності та відкритості прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів». Ну що ж після того розпорядження 
можна зробити, як мінімум два висновки: 1) всі попередні вступні кампанії при 
вступі в магістратуру були непрозорими і не зовсім чесними і 2) очевидно, що 
оскільки запровадження ЗНО при вступі в магістратуру стосується лише 
спеціальності «Право», вступ на всі інші спеціальності надалі залишається 
непрозорим і з високими корупційними ризиками. 

Зрозуміло, що не можна оминути увагою проект Закону «Про юридичну 
(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії», зареєстрований у 
Верховній Раді України 28 вересня 2017 року, який міг би без перебільшення 
претендувати на премію «Юридична подія року», адже більшість як практикуючих 
юристів (правників), так і науково-педагогічних працівників всерйоз задумалася 
над тим, як одним нормативно-правовим актом в один «прекрасний момент» вся 
існуюча система юридичної освіти може бути поставлена з ніг на голову. 

Названий законопроект викликав жваві дискусії як у соціальних мережах, так і 
у фахових виданнях. Достатньо вказати, що проблемі можливого реформування 
юридичної освіти був присвячений окремий випуск журналу «Право України». 
Щоправда, не можна не помітити того факту, що не всі представники правничих 
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шкіл були запрошені для обговорення відповідної проблеми у такому форматі, а 
отже не всі вони мали можливість висловити своє бачення щодо законопроекту. 
Так чи інакше, але було висловлено чимало аргументів як за, так і проти 
реформування. Не беруся стверджувати чи переважає кількість критичних аргу-
ментів чи аргументів на підтримку, зрештою кількість аргументів не має у цьому 
випадку жодного значення, адже йдеться не про голосування й у випадку 
конструктивної дискусії, якщо опоненти дійсно хочуть почути одне одного, може 
переважити й один аргумент. Спробую зупинитися на окремих моментах згаданого 
вже законопроекту, які, на моє переконання, викликають певні застереження. 

Перш за все, зумовлює не просто заперечення, але й несприйняття пара-
дигмального бачення потреб реформування юридичної освіти, яке висловили автори 
цього законопроекту у пояснювальній записці до нього. Наведу окремі положення 
такого обґрунтування: «Упродовж двадцяти шести років незалежності в Україні 
триває поступове оновлення юридичних інститутів, спрямованих на утвердження та 
захист прав особи, таких як суд, адвокатура, прокуратура, нотаріат, зокрема, шляхом 
оновлення законодавства та приведення його у відповідність до європейських 
стандартів. Ефективне функціонування цих інститутів однаковою мірою залежить 
від якості закону та від якості фахівців, що забезпечують діяльність цих інститутів. 
Усі особи, що отримують доступ до професії судді, адвоката, прокурора є 
випускниками українських вищих правничих шкіл. Водночас, зміст юридичних 
дисциплін, що їх викладають у вищих правничих школах України, методика їх 
викладання, юридична наука, а також адміністрування цих шкіл та університетів в 
цілому не зазнавали якісних змін та залишаються успадкуванням радянської системи 
юридичної освіти, відповідно до якої юрист сприймається як особа, покликана 
служити державі, а не захищати та утверджувати права особи». Зрештою цікаво було 
би почути, що саме автори пояснювальної записки вважають «радянською системою 
освіти»? Такою аргументацією створюється не зовсім правильне враження, що сам 
по собі прикметник «радянський» дає змогу однозначно перекреслити всі здобутки 
відповідного періоду у тому числі і в юридичній науці. Натомість зауважу, що 
левова частка теоретичних положень, якими і надалі послуговуються вчені та 
практики і вважаються класичними для юридичної науки і правозастосування, були 
розроблені вченими «радянського періоду». Я думаю, що немає потреби обґрунто-
вувати положення про те, що жодному хірургу і в голову не прийде заперечувати 
досягнення хірургії «радянського періоду» лише тому, що тогочасні управлінці 
заперечували саму можливість наукових досліджень поза ідеологічними гаслами. 
Крім того, враховуючи те, що авторами відповідного законопроекту є відомі вчені, 
представники навчальних закладів, які мають чималу кількість наукових публікацій і 
навчально-методичних розробок, підготували чималу кількість молодих учених, 
навряд чи правильно «посипати голову попелом» і стверджувати, що протягом усіх 
двадцяти шести років уся їхня науково-педагогічні та управлінська діяльність була 
лише рудиментом радянської системи освіти. 

Цілком слушно одним із запитань, яке постало під час обговорення вказаного 
законопроекту в соціальних мережах, було питання про соціальну потребу у 
прийнятті такого закону. Адже юридична освіта забезпечується на тих самих 
фундаментальних засадах, що й інші види вищої освіти. Особливості ж, які їй 
притаманні (а їх не так вже і багато) цілком можуть бути врегульовані підзаконни-
ми нормативно-правовими актами. В іншому випадку рано чи пізно але виникне 
питання про законодавче регулювання на рівні законів і інших видів освітньої 
діяльності в інших галузях освіти. До речі, більшість недоліків, які закидають 
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юридичній освіті, властиві й іншим освітнім галузям, проте чомусь іноземні експерти 
воліють замість того, щоб обговорювати і реформувати загальні освітянські проб-
леми, зосередити свою увагу лише чомусь на одній із галузей. 

Проект закону передбачає запровадження наскрізної магістерської програми 
для майбутніх правників. Думаю, що це питання в сучасних умовах юридичної 
освіти, коли реалізуються положення Болонської конвенції, які, до речі, аж ніяк не 
можна вважати рудиментом радянської системи освіти, потребує не тільки 
детальнішого вивчення, але й публічного обговорення, передусім, на нарадах 
ректорів вищих навчальних закладів України. Зауважу те, що саме Болонська 
конвенція, до якої Україна приєдналася у 2005 році, і на яку посилаються автори 
пояснювальної записки до згаданого законопроекту, передбачає ступеневість в 
освіті, метою якої є максимальне сприяння академічній мобільності студента у 
тому числі і в межах міжнародних обмінів для отримання вищої освіти. Сумнівів 
немає у тому, що запровадження наскрізної магістерської програми обмежуватиме 
право студентів на академічну мобільність, адже наперед визначатиме вже на 
момент вступу, диплом якого навчального закладу вони отримують. Не зайвим 
буде нагадати і те, що запровадження наскрізної магістерської програми призведе 
до ліквідації коледжів, які готують молодших спеціалістів, адже вступати в коледж 
для того, щоб після його закінчення знову вступати на перший курс для отримання 
диплома магістра, не матиме жодного сенсу. 

Доволі неоднозначним є питання про припинення підготовки магістрів у 
межах заочної форми навчання, яку фактично ліквідовує законопроект. Не буду 
переоцінювати значення заочного навчання загалом. Думаю, що більшість моїх 
колег погодяться з тим, що якість навчання на заочній формі, м’яко кажучи, якісно 
дещо інша порівняно з денною формою навчання. Пов’язано це, передусім, з 
обмеженою кількістю аудиторних годин, у межах яких відбувається живе спілку-
вання з викладачем. Окрім того, не можна не помічати і позитивних моментів цієї 
форми навчання. Однією з переваг якої є її безпосередній зв’язок з практикою. 
Також не можна ігнорувати реалії сьогодення, коли значна частина студентів 
денної форми навчання вже працює за фахом і шукає при цьому легальні форми 
поєднання навчання з роботою. Проведене анкетування серед студентів юридич-
ного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, які 
закінчують навчання на бакалавраті, свідчить про те, що понад 70 % з них 
планують працювати під час навчання у магістратурі. Думаю, що робота над 
підвищенням ефективності заочної форми навчання могла би бути шляхом на 
зустріч вічно невдоволеним працедавцям, які стверджують про затеоретизовність 
навчання і його відірваність від потреб правозастосування. 

На перший погляд, позитивно сприймається положення проекту закону про те, 
що магістрів з права повинні готувати лише ті навчальні заклади, які належать до 
системи Міністерства освіти і науки України. Очевидно, що відомча освіта не 
орієнтована на підготовку класичних юристів, які готові працювати у будь-яких 
сферах правозастосування. Водночас є як формальні, так і змістовні аргументи на її 
підтримку. Перш за все, всі заклади освіти одного і того ж рівня акредитації і 
профільної орієнтованості повинні мати однакові права. По-друге, не секрет, що 
відомі доктори наук, враховуючи матеріальне зубожіння освітян, змушені були 
переходити на роботу з класичних університетів до відомчих навчальних закладів і 
вже там розвивати свої наукові школи, причому досить успішно. Чи зможуть вони 
повноцінно повернутися до класичних університетів, у яких вже сформований 
штат науково-педагогічних працівників, залишається питанням. 
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У проекті закону простежується явна гіперболізація як зарубіжного досвіду, 
так і знання іноземної мови під час освітньої діяльності. Зокрема, пропонується 
викладання не менше двох навчальних дисциплін однією з офіційних мов Ради 
Європи. Постає логічне питання – для чого викладати навчальні дисципліни, базою 
яких є національне законодавство, іноземною мовою? Якщо йдеться про необхід-
ність вивчення іноземної мови, то очевидно, що цю проблему треба вирішувати в 
інший спосіб, зокрема, збільшення кількості годин на мовну підготовку, створення 
різного роду курсів, факультативів і т. п. 

Загальновідомо, що для вивчення іноземної мови на середньому (не профе-
сійному) рівні потрібно, як мінімум два роки систематичних і системних занять. 
Окрім того, відомим також є той факт, що з віком можливість опанування 
іноземної мови зменшується. Очевидно, що опанувати іноземну мову на професій-
ному рівні професорові, якому вже виповнилося шістдесят років, за повного 
педагогічного навантаження і позааудиторної роботи майже неможливо. Тож у 
цьому контексті положення законопроекту фактично унеможливлюють працю 
досвідченим викладачам. Не можу не погодитися з тим, що у сучасному світі 
знання іноземної мови стає все необхіднішим, проте потрібно звернути увагу, що 
це не проблема вищої освіти, а один із напрямів реформування навчального 
процесу середньої освіти, адже випускники загальносередніх шкіл вже повинні 
володіти мовою на рівні В 2. 

У контексті існуючих вимог щодо знання іноземної мови науково-педагогіч-
ними працівниками доцільно зосередитися ще на одному положенні, яке, на моє 
переконання, абсолютно безпідставно на цьому етапі гальмує отримання вчених 
звань. Ідеться про передбачене в «Порядку присвоєння вчених звань науковим і 
науково-педагогічним працівникам» положення, згідно з яким для отримання 
вченого звання особа повинна володіти однією з іноземних мов Європейського 
Союзу, що підтверджується відповідним сертифікатом на рівні, не нижчому В 2. 
Навряд чи можна стверджувати, що вчений, який після захисту кандидатської 
дисертації опублікував, наприклад, понад п’ятдесят фахових публікацій українською 
мовою, проте не володіє іноземною мовою жодної з країн Європейського Союзу 
(або, наприклад, володіє китайською) є за своїм науковим рівнем нижчим порівняно 
з ученим, який має усього п’ять публікацій, проте вільно спілкується англійською. 
До речі, потрібно наголосити, що розглядуваний законопроект ще більше звужує 
права науково-педагогічних працівників, оскільки передбачає необхідність володін-
ня іноземними мовами не Європейського Союзу, а Ради Європи. 

Незрозумілою є вимога для навчальних закладів, яка стосується того, що, як 
мінімум, один із науково-педагогічних працівників повинен бути з науковим 
дипломом доктора юридичних наук, здобутим за кордоном. Тут хіба можна 
перефразувати відомий вислів «і один у полі воїн, якщо він із закордону».  

У принципі цілком слушною є ідея законопроекту про посилення практичної 
спрямованості навчання. Як вже зазначалося, проблема незадоволення працедавців 
молодими випускниками, що не мають практичного досвіду, є вічною. Зрозуміло, 
що вона потребує комплексного підходу до її вирішення. Тому в проекті зазначено, 
що щонайменше 20 % науково-педагогічних працівників повинні мати стаж 
практичної роботи не менше п’яти років. Дивним і абсолютно нелогічним є інше 
положення, яке передбачає, що ця вимога може бути реалізована або точніше 
замінена і в інший спосіб. Ці ж 20 % можуть бути заповнені не викладачами з 
практичним досвідом роботи, а представниками іноземних навчальних закладів, 
причому чітко передбачено, що для них не обов’язково потрібно мати науковий 
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ступінь. Тобто можна просто запросити для викладання асистентів з іноземних 
навчальних закладів не тільки без наукових ступенів, але й досвіду практичної та 
викладацької роботи. Невже автори законопроекту дійсно вважають, що в такий 
спосіб можна підвищити якість освітніх послуг і практичну спрямованість освіти? 

Не можна оминути увагою і той факт, що проект вимагає від науково-педаго-
гічних працівників щорічних публікацій у журналах, які внесені до міжнародних 
науковометричних баз даних Scopus або Web of Science. Невже вагомість наукових 
висновків відтепер залежить від того, де саме вони опубліковані? Не зайвим буде 
нагадати авторам проекту і те, що кількість відповідних журналів, де би могли 
публікуватися правники надзвичайно обмежена, що об’єктивно унеможливлює 
всім науково-педагогічним працівникам України, які надають юридичні освітні 
послуги, зробити відповідні публікації. Що ж до ціни таких публікацій – це взагалі 
окреме питання. 

Одним із наріжних каменів запропонованої реформи є складання всіма 
випускниками правничих шкіл єдиного державного кваліфікаційного іспиту. У 
проекті закону передбачено, що тільки після успішного складання відповідного 
іспиту випускник може отримати диплом магістра державного зразка. Думаю, що 
після такого нововведення цінність отримання правничої освіти в класичних 
університетах з багатолітніми традиціями правових шкіл буде втрачено назавжди. 
Абітурієнт буде запрограмований на отримання відповідної кількості кредитів у 
найпростіший, а для студентів, які навчаються за оплату, й у найдешевший спосіб. 
Адже статус університету, його багаторічна історія, наявність правничих шкіл, які 
формувалися протягом десятиліть, не матиме жодного значення – головне скласти 
єдиний державний іспит. Не зайвим буде нагадати, до чого призвело запровадження 
зовнішнього незалежного тестування для вступу у заклади вищої освіти. Не секрет, 
що на сьогодні більшість школярів просто не відвідують випускний одинадцятий 
клас – вони відвідують репетиторів з відповідних дисциплін, що належать до 
переліку для незалежного тестування. Адже атестат про середню освіту на сьогодні 
майже не має значення для вступної кампанії. До речі, мало хто прогнозує 
економічні наслідки такого реформування. Перш за все, йдеться про витрати, які 
зазнає бюджет для забезпечення фінансування такого тестування в межах України. 
А враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію в Україні, мимоволі закра-
дається думка, а чи не будуть ті особи, які підлягатимуть тестуванню, в якийсь 
момент оплачувати його з власної кишені. 

Всупереч Закону України «Про вищу освіту», яким передбачено автономію нав-
чальних закладів, у проекті закону визначено, що майбутні правники не складатимуть 
випускних іспитів у навчальних закладах – для них передбачено лише захист диплом-
ної роботи. Фактично університети у такий спосіб перетворюються на підготовчі 
курси, причому не найкращі, адже, як відомо, у Німеччині, де функціонує подібна 
система, більшість випускників університетів змушені йти до репетиторів, щоб 
підготуватися до єдиного державного іспиту. Також не секрет, що у Німеччині 
функціонують окремі фірми, основною діяльністю яких є репетиторство перед таким 
єдиним іспитом. Думаю, що у разі реалізації відповідного положення законопроекту і 
цей «позитивний» зарубіжний досвід буде дуже швидко запозичений в Україні. 
Питання лише в тому, хто триматиме повну тестову базу. Думаю, що не розкрию 
великого секрету, якщо нагадаю, що свого часу і вступ на юридичні факультети 
відбувався через внутрішню тестову систему, що фактично призводило до того, що 
більше як 90 % абітурієнтів змушені були шукати собі репетиторів серед тих 
викладачів, які брали участь у формуванні вступної тестової бази. 
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З певними застереженнями можна було би погодитися з тим, що після 
отримання диплома магістра, для допуску до окремих правничих професій можна 
було би запровадити так званий єдиний державний іспит, проте він мав би 
замінити всі інші відомчі кваліфікаційні іспити, які відбуваються для отримання 
права займатися певним видом юридичної діяльності. Очевидно, що в такому 
рішенні була би певна логіка – уніфікація державного оцінювання правників, які 
мають намір працювати у певних сферах практичної діяльності. Натомість 
проектом передбачено, що складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
не виключає і галузевого відбору, що своєю чергою також може передбачати 
різного роду тестування. У такому випадку логіка складання загального іспиту зі 
спеціальності просто втрачається. 

Цілком слушно було помічено у висновку щодо цього законопроекту, 
підготованому членами Національної академії правових наук України, що автори 
законопроекту змішують поняття «доступ до правничої професії» і «право на 
юридичну освіту». Фактично запровадження єдиного державного іспиту для 
отримання диплома магістра і відмова від випускних іспитів у вищих навчальних 
закладах є своєрідною формою цензури навчального процесу в університетах, які 
отримали відповідні ліцензії на здійснення освітньої діяльності і пройшли 
акредитацію освітніх програм. Іншими словами створюється атмосфера недовіри 
до форм випускної атестації в університетах. Принагідно зауважу, що така позиція 
авторів законопроекту дуже дивна, особливо з огляду на те, що спеціалізовані 
вчені ради, які функціонують в університетах, мають право присвоювати наукові 
ступені. Якщо немає довіри до університетів, то, можливо, і для присвоєння 
наукових ступенів треба було би запровадити складання єдиного державного 
іспиту, адже і ступінь доктора філософії відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» здобувається на окремому (третьому) освітньо-науковому рівні. 

Водночас, мабуть, саме запровадження такого єдиного державного випускного 
іспиту і є головною метою прийняття відповідного закону. Адже, незважаючи на 
критичні зауваження як до законопроекту загалом, так і щодо обґрунтованості єдиного 
випускного іспиту, на сайті Міністерства освіти і науки в рубриці для «громадського 
обговорення» раптово з’явився проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний 
кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра». При цьому, крім галузі «права», 
до переліку галузей знань, за якими заплановано проведення такого єдиного випуск-
ного іспиту, внесено: «ветеринарну медицину», «електричну інженерію», «транспорт», 
«публічне управління та адміністрування», «інформаційні технології», «міжнародні 
відносини» та ще деякі інші. Висловлю припущення, що раптова поява в цьому 
переліку інших галузей, без попереднього обговорення такого нововведення в галу-
зевих академіях, університетах є своєрідним відволікаючим маневром для того, щоб і 
без прийняття закону про правничу освіту реалізувати його головну ідею – запро-
вадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

Відповідно до аналізованого законопроекту правничими професіями в Україні 
є: суддя; адвокат; прокурор; нотаріус. Усі інші види юридичних професій умовно 
можна назвати «напівправничими». При цьому для їх позначення в проекті введено 
новий термін «професійна діяльність у сфері права». Зокрема, у проекті закону 
передбачено, що для потреб доступу до правничої професії професійною діяльністю 
у сфері права, окрім діяльності правничих професій, є проходження державної 
служби чи служби в органах місцевого самоврядування на посадах керівників та 
заступників керівників юридичних служб органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування зі застосуванням стандартів професійної діяльності в 
сфері права; проходження державної служби в Міністерстві юстиції України та 
його територіальних підрозділах, зі застосуванням стандартів професійної діяльності 
в сфері права; робота на посадах, пов’язаних із наданням безоплатної правничої 
допомоги в органах (установах), уповноважених законом на надання такої допо-
моги; робота на посадах помічника судді, помічника адвоката, помічника прокурора, 
помічника нотаріуса; науково-викладацька робота в правничій школі (ч. 6 ст. 21 
проекту). Звісно, що можна дискутувати з приводу наведеного переліку так званих 
правничих професій, серед якого чомусь не знайшлося місця слідчому, юрискон-
сульту, але просто вражає той факт, що науково-педагогічних працівників, які 
готують майбутніх прокурорів, суддів, адвокатів та нотаріусів, працюючи в універ-
ситетах, автори проекту закону не наважилися віднести до правничих професій. 
Іншими словами, учень після складання відповідного іспиту вже a priori буде за 
своїм статусом вище свого вчителя. 

Окрім цього, просто «шедевральним» можна вважати передбачений у 
перехідних положеннях проекту закону пункт, згідно з яким «особи, які на момент 
набрання чинності цим Законом займаються діяльністю, визначеною в ч. 6 ст. 21 
цього Закону, вважаються такими, що мають вищу (правничу) юридичну освіту 
протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом». Іншими словами всі 
науково-педагогічні працівники, незалежно від їхніх наукових ступенів і вчених 
звань, мають право називатися правниками лише протягом наступних п’яти років. 
Після цього вони повинні складати державний іспит для підтвердження свого 
права займатися викладацькою діяльністю, а також виконувати інші вимоги 
законопроекту, зокрема, щодо знання іноземної мови і публікацій у журналах, які 
внесені до визначених міжнародних науково-метричних баз. Згідно з цією нормою 
професор, який має вже своїх захищених учнів з дипломами кандидатів юридичних 
наук, для підтвердження свого права називатися правником повинен буде складати 
іспит разом із випускниками, яким він ще недавно читав лекції. 

Свою позицію щодо розглядуваного законопроекту висловили члени Націо-
нальної академії правових наук України. Автори цього висновку цілком правильно 
звернули увагу на невідповідність законопроекту про правничу освіту до норм 
Конституції України, зокрема, і в тій частині, що закони, за загальним правилом, 
не можуть мати зворотної дії у часі. Тобто всі, хто здобув вищу освіту й отримав 
диплом магістра, не повинен підтверджувати його дійсність. 

Очевидно, що освіта повинна тією чи іншою мірою зазнавати перманентних 
змін, адже ця сфера суспільства повинна максимально швидко реагувати на зміни 
самого суспільства. Сучасне суспільство постійно трансформується – розширюється 
кількість джерел інформації, збільшується обсяг інформації, яку необхідно пере-
дати студентам, виникають нові технології передачі інформації і т. п. І це не 
повний перелік чинників, які можуть змінювати як форму, так і зміст освіти. Якщо 
ще кілька років тому для того, щоб опрацювати певний нормативно-правовий акт 
потрібно було йти до бібліотеки, то сьогодні студенти з використанням комп’ютер-
них технологій, готові обговорювати його одразу під час лекцій чи практичних 
занять. І не враховувати сьогодні можливість інтерактивних технологій в освіті 
означає просто гальмувати навчальний процес. Водночас чи означає поява таких 
технологій необхідність відмови від класичних форм викладання, якими є лекції та 
практичні заняття, і заміну їх дистанційними формами навчання? Думаю, що такий 
висновок був би передчасним. Адже особливо у сфері гуманітарної освіти жодні 
технології ніколи не замінять «живого» спілкування. 
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Ініціаторам реформ, якщо вони дійсно хочуть покращити певні сфери, а не 
просто освоїти кошти міжнародних донорів, доцільно було би, передусім, розуміти 
необхідність їхнього системного проведення. Думаю, що саме освітня сфера, як 
ніяка інша вимагає саме такого підходу, адже кожний освітній етап нерозривно 
пов’язаний з наступним. При цьому спроба реформувати один освітній етап без 
узгодженого гармонійного реформування іншого нагадувало би бажання зробити 
солодшим чай лише в одному місці чашки. Зокрема, як вже вказувалося, гіпербо-
лізація значення іноземної мови у вищій освіті є своєрідною спробою заповнити 
прогалину середньої освіти, яка би мала забезпечувати для всіх випускників шкіл 
володінням хоча би однією іноземною мовою на рівні В2. На цьому етапі спроба 
заповнити прогалину середньої освіти на рівнях вищої освіти призводить до того, 
що через збільшення годин на вивчення іноземної мови зменшується кількість 
годин на фахові дисципліни. 

Підвищення якості викладання очевидно повинно відбуватися як за рахунок 
збільшення фінансування закладів освіти і забезпечення достойної оплати праці 
викладачів, так і якісного відбору абітурієнтів до закладів вищої освіти, а згодом і 
до аспірантури. Принагідно зауважу, що «тихе» реформування аспірантури як 
окремого науково-освітнього рівня з отриманням окремих ліцензій для проваджен-
ня цього виду освітньої діяльності призвело до того, що окремі заклади освіти 
отримали право згідно з ліцензіями готувати і відповідно випускати щорічно по сто 
кандидатів юридичних наук (докторів філософії). Цікаво, що потім держава 
робитиме з такою кількістю науковців? Зрозуміло, що гостро стоїть проблема з 
кількістю тих навчальних закладів, які готують юристів. Адже на сьогодні чи не у 
кожному навчальному закладі існує юридичний факультет, який є своєрідним 
фінансовим донором закладу. Звичайно, що це не повний перелік проблем, які 
потребують свого обговорення і вирішення. Водночас, хотілося би висловити 
надію, що врешті-решт і в освітній сфері запанує стабільність як одна із гарантій 
забезпечення власних національних, а не запозичених академічних традицій. 
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During the last years Ukraine is in the state of permanent reformation of all the key 
spheres of society and state. This process of reformation concerns as well higher education; 
however, the main attention in this process is paid to reforming the legal education, which 
eventually remains the main object of changes. The substantial reformation of legal education 
was started by order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 27, 2016, No. 121-p 
«On conducting in 2016 as an experiment the entrance examinations during admission to 
studying for a Master of Laws Degree on the basis of Bachelor`s Degree in specialty 
081«Law», with application of the organizational and technological processes of external 
independent evaluation». One cannot omit to mention the law in draft «On juridical (legal) 
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education and the general access to legal profession», registered in Supreme Council on 
September 28, 2017. 

It is reasonable that one of the questions that have been raised while discussing this draft 
law in social networks was the question of social need for such law. After all, legal education is 
provided on the same basic principles as the other types of higher education. The peculiar 
features characteristic of it (there are not so many of them) can be properly regulated by by-laws. 
Otherwise, sooner or later, the question, concerning the legal regulation at the level of the law as 
well of the other types of educational activity in the other branches of education, will arise. 

The draft law provides some radical innovations that are ambiguously perceived by the 
legal community. First of all, there is a negative perception of introducing the overall Master's 
program for future lawyers. In the current conditions of legal education functioning, when the 
provisions of the Bologna Convention are implemented, the multi-degree principle of obtaining 
education creates the conditions for academic mobility of students, including the international 
exchanges for higher education. The draft law shows explicit hyperbolizing of both foreign 
experience and knowledge of foreign language during the conduct of educational activities. In 
particular, it is proposed to deliver at least two academic disciplines in one of the official 
languages of the Council of Europe. A logical question arises – what is the sense of delivering 
in foreign language the disciplines based on national legislation? When it goes about the need 
to study a foreign language, then it is obvious that this problem needs to be solved in another 
way. As well the requirement for educational institutions that at least one of the scientific and 
pedagogical workers shall have a Doctor of Laws Degree, obtained abroad, is unclear. 

One of the cornerstones of the proposed reform is the passing of a single state 
qualification exam by all graduates of the law schools. The draft law foresees that it is after the 
successful passing the respective exam graduate can obtain Master of Laws diploma of state 
sample. I think that after such innovation the value of obtaining legal education in classical 
universities with many years of traditions will be lost forever. The applicant will be oriented to 
obtaining the necessary quantity of credits in the easiest way, and for those students, who 
study for payment, as well in the cheapest way. After all, the status of the university, its long 
history, the existence of law schools, which were formed over decades, will not matter, since 
the main priority is to pass a single state exam. 

It is obvious that education should be permanently changed to some extent, as far as this 
sphere of society shall as quickly as possible react to changes in society itself. At the same 
time I should like to express hope that stability will finally prevail in the educational sphere, as 
one of the guarantees of ensuring the own national, but not the borrowed academic traditions. 

Keywords: legal education, reformation, foreign experience, applicant. 
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ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

(МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
В. Косович 

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

e-mail:kosovych_v@ukr.net 

Розглянуто пошук можливостей імплементації у вітчизняну юридичну практику одного 
із основоположних принципів сучасного права – принципу верховенства права. Для 
конкретизації цього принципу, який нині активно використовують у законодавстві України, 
обрано його дослідження крізь призму переліку компонентів верховенства права, 
запропонованого у висновку Венеціанської комісії від 25–26 березня 2011 року. 
Встановлено, що за ступенем визначеності та бажаної реалізації на практиці їх, на нашу 
думку, можна розмежувати на декілька видів, зокрема: оціночні, напівоціночні, бланкетні, 
складні для застосування (радше політичні, аніж правові) та формально окреслені. Для 
дієвого впровадження принципу верховенства права у правотворчу, правозастосовну, 
правореалізаційну та правотлумачну практику, за умови значної неформалізованості його 
складових, запропоновано використати арсенал юридичної техніки та технології. Визна-
чено конкретні засоби юридичної техніки та стадії правотворчої технології, якими доцільно 
оперувати під час такого впровадження. Отже, сформовано методологію використання 
юридичного техніко-технологічного інструментарію, що сприятиме забезпеченню панування у 
правовій системі України принципу верховенства права. 

Ключові слова: юридична техніка, юридична технологія, принцип верховенства права, 
критерії верховенства права, правовий моніторинг. 

Серед найважливіших рис правового регулювання суспільних відносин у 
сучасній державі соціально-демократичної орієнтації необхідно виділити зростання 
значущості принципу верховенства права. Цей основоположний принцип права 
нині не тільки закріплений в Основному Законі України, а й імплементується в 
поточне законодавство та правозастосовну практику. Тому особливої актуальності 
набуває пошук правил нормативного закріплення та юридичного гарантування 
реалізації на практиці складових верховенства права. 

Питання верховенства права всебічно вивчали вітчизняні та зарубіжні 
науковці. Його дослідженню присвятили свої праці С. П. Головатий, А. П. Заяць, 
М. І. Козюбра, П. М. Рабінович, О. В. Скрипнюк, Ю. М. Тодика та інші. Верхо-
венство права всебічно інтерпретують громадськість, державні інституції, міжна-
родні організації. Водночас певної конкретизації потребує система засобів, 
покликаних юридично закріпити компоненти верховенства права та механізм їх 
практичної реалізації.  

З метою з’ясування зазначеного вважаємо за необхідне у межах запропонова-
ного дослідження акцентувати на основних складових верховенства права та 
техніко-технологічному інструментарії їх забезпечення. 

Як відомо, нині на доктринальному і на нормативному рівнях немає єдиної 
позиції щодо визначення верховенства права та виокремлення його складових. 
П. М. Рабінович зазначив, що органічно притаманна феномену верховенства права 
«збалансованість» прав, інтересів, потреб є, власне, його оціночною властивістю і, 
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відповідно, оціночною категорією, яка різними суб’єктами може неоднозначно, 
неуніфіковано витлумачуватися і застосовуватися до конкретних ситуацій [5, с. 44]. 
Доволі вичерпний перелік компонентів верховенства права запропоновано у 
висновку Венеціанської комісії від 25–26 березня 2011 року, а саме: законність, у тім 
числі прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в дію приписів права; 
юридична визначеність; заборона свавілля; доступ до правосуддя, представленого 
незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що провадять судовий 
нагляд за адміністративною діяльністю; дотримання прав людини; заборона 
дискримінації та рівність перед законом [1]. Беручи до уваги те, що серед багатьох 
вітчизняних науковців сьогодні панує культ міжнародного права та висновків, 
запропонованих європейськими правовими інституціями, оберемо для дослідження 
саме такий підхід стосовно складових верховенства права. У контексті цього 
переліку спробуємо також оцінити позицію, згідно з якою верховенство права – це 
верховенство міжнародного права. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України «Суд застосовує принцип верховенства права з урахуван-
ням судової практики Європейського Суду з прав людини».  

Перше ж ознайомлення зі складовими верховенства права ілюструє недотримання 
у багатьох випадках вимоги стосовно їх юридичної (правової) визначеності; що 
власне підтверджується п. 68 Висновку: «Законодавчі положення стосовно 
верховенство права – як на національному, так і на міжнародному рівнях – мають 
дуже загальний характер та не визначають цього поняття докладно». Задля їх 
конкретизації Венеціанська комісія розробила Додаток «Контрольний перелік 
питань для оцінки стану верховенства права в окремих державах». Однак 
окреслений додатком перелік критеріїв верховенства права викликає ще чимало 
питань, насамперед стосовно їх визначеності та можливостей ефективного 
використання на практиці.  

Аналіз запропонованих критеріїв указує, що за ступенем визначеності та 
бажаної реалізації на практиці їх, на нашу думку, можна розмежувати на декілька 
видів, зокрема: оціночні, напівоціночні, бланкетні, складні для застосування 
(радше політичні, аніж правові) та формально окреслені.  

За способом відображення ці критерії поділяють на такі, що закріплюються 
(прямо чи опосередковано) у конкретних нормативно-правових актах й виконують 
завдання юридичних норм, й ті, що слугують принципами правореалізаційної, 
правозастосовної та правотлумачної діяльності загалом чи стосовно певних джерел 
права. Окремі з них більшою мірою пов’язані з неправовими формами виконання 
державою її функцій. 

З огляду на те формальне та змістовне розмаїття критеріїв верховенства права 
система засобів їх юридичного техніко-технологічного забезпечення повинна бути 
спеціально (конкретно) зорієнтованою стосовно кожного з них.  

Для ілюстрації змоделюємо наведене у нижчеподаній таблиці. 
Таблиця 

Складові верховенства 
права 1 2 3 4 5 6 7 

Законність (вищість 
закону/ supremacy of the 
law) 

       

Чи діє держава на підставі 
закону та відповідно до 
закону? 

  +   + + 
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Чи є процедура введення за-
кону в дію прозорою, під-
звітною та демократичною? 

 +    +  

Чи набуло здійснення вла-
ди уповноваження на це 
приписами права? 

   +    

Якою мірою закон застосо-
вано та якою мірою його 
запроваджено практично? 

+      + 

Якою мірою влада працює 
без застосування приписів 
права? 

   +    

Якою мірою влада вдається 
до випадкових заходів 
замість застосування 
загальних правил? 

   +    

Чи містить закон держави 
положення про винятки, 
внаслідок чого виникає 
можливість застосовувати 
особливі (індивідуальні) 
заходи? 

    + +  

Чи в національному праві є 
норми, що забезпечують 
підпорядкування держави 
міжнародному праву? 

    + +  

Чи застосовується система, 
що становить принцип 
nulla poena sine lege? 

    + +  

Юридична визначеність 
(legal certainty)        

Чи всі закони 
публікуються?     + +  

Чи існує якесь неписане пра-
во і чи є воно доступним?    +    

Чи встановлено межі юри-
дичної дискреції, наданої 
виконавчій владі? 

    + +  

Чи містяться у законах 
положення про винятки?     + +  

Чи виписано закони 
зрозумілою мовою?  +    +  

Чи заборонена зворотна дія 
законів?     + +  

Чи встановлено обов’язок 
дотримуватися закону?     + +  

Чи йдеться про заперечення 
(оскарження) остаточного 
рішення національного суду? 

    + +  

Чи є судова практика наці-
ональних судів послідовною?  +     + 
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Чи є національне законо-
давство загалом придатним 
для застосування і чи забез-
печено його виконання? 

 +     + 

Чи проводять оцінювання 
законодавства на регуляр-
ній основі? 

 +     + 

Заборона свавілля 
(prohibition of arbitrariness)        

Чи встановлено конкретні 
правила, що забороняють 
свавілля? 

 +    +  

Чи встановлено межі 
дискреційних повноважень?     + +  

Чи існує система повної 
доступності до інформації 
про діяльність уряду? 

 +     + 

Чи існують вимоги 
стосовно обґрунтованості 
рішень, що ухвалюються? 

    + +  

Доступ до правосуддя, 
представленого незалеж-
ними та безсторонніми 
судами 

       

Чи є правосуддя 
незалежним? +       

Чи є органи державного 
обвинувачення певною 
мірою незалежними від 
державного апарату? Чи 
діють вони на підставі 
закону, а не відповідно до 
політичної доцільності? 

 +     + 

Чи зазнають окремі судді 
політичного впливу або 
маніпуляцій? 

+       

Чи є правосуддя безсторон-
нім? Які положення націо-
нального законодавства 
забезпечують безсторонність 
правосуддя у кожній кон-
кретній справі? 

+     +  

Чи мають громадяни ефек-
тивний доступ до право-
суддя, включно з метою 
судового контролю діяль-
ності виконавчої влади? 

+      + 

Чи володіють суди 
достатніми повноважен-
нями щодо засобів 
юридичного захисту? 

+     +  
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Чи наявна визнана, 
організована та незалежна 
правнича професія? 

+       

Чи виконуються судові 
рішення?     +  + 

Чи забезпечено дотримання 
принципу res judicata?     + +  

Дотримання прав 
людини        

Право на доступ до 
правосуддя: чи мають 
громадяни ефективний 
доступ до правосуддя? 

+     +  

Право на законного і 
компетентного суддю?  +    +  

Право на виклад своєї 
позиції (the right to be 
heard)? 

    +  + 

Право на те, щоб не було 
подвійної загрози [подвій-
ного покарання за одне і те 
саме діяння] (non bis in idem)? 

    + +  

Право на те, щоб заходи, 
які накладають обтяження, 
не мали зворотної сили? 

    + +  

Право на ефективні засоби 
юридичного захисту? +     +  

Право на презумпцію неви-
нуватості?     + +  

Право на справедливий 
суд? +     +  

Заборона дискримінації 
та рівність перед законом        

Чи застосовуються закони 
загалом та без дискримінації?     +  + 

Чи є закони, які допускають 
дискримінацію окремих осіб 
або груп? 

    + +  

Чи витлумачено закони у 
дискримінаційний спосіб?     + +  

Чи є особи або групи, кому 
законом надано особливі 
привілеї? 

+     +  

 
1 – оціночні; 2 – напівоціночні, 3 – бланкетні, 4 – складні для застосування з 

огляду на нечіткість (радше політичні, аніж правові), 5 – формально визначені, 6 – 
забезпечувані за допомогою засобів юридичної техніки, 7 – такі, що можуть бути 
імплементовані за допомогою правил юридичної технології.  
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Наведене у таблиці ілюструє, що не всі компоненти верховенства права можна 
екстраполювати на юридичну техніку та технологію, оскільки вони пов’язані із 
соціально-політичними чинниками суспільного буття. 

Частину складових верховенства права можна використати для загальної 
оцінки стану та ефективності правового регулювання суспільних відносин у 
державі та його відповідності стандартам міжнародного права (які опосеред-
ковано відображенні у висновку Венеціанської Комісії). Не важко побачити, що 
стосовно верховенства права у конкретних нормативно-правових актах 
(закріплення у тексті нормативно-правового акта, тлумачення, реалізації та 
застосування) із наведеного переліку стосується лише окремі контрольні питання. 

Із таблиці також бачимо, що формально визначений характер мають менше 
половини критеріїв верховенства права. Формально невизначені критерії – підстава 
для суб’єктивізму при реалізації, тлумаченні та застосуванні принципу у 
конкретних правовідносинах, й відповідно загроза для першої складової 
верховенства права – законності. Отож, постає об’єктивна необхідність пошуку 
можливостей їх формалізації у межах техніко-технологічного інструментарію. 

Детальний та ґрунтовний аналіз можливостей використання юридичної техні-
ки та технології для практизації доволі узагальнених компонентів верховенства 
права можливий лише, на нашу думку, у межах окремого дисертаційного дослід-
ження. Тому спробуємо окреслити лише методологію такого дослідження, запро-
понувавши конкретні техніко-технологічні засоби стосовно кожного з елементів 
верховенства права (насамперед у призмі нормативно-правових актів як основного 
джерела права України), використавши проведені нами раніше дослідження [3]. 

Чи діє держава на підставі закону та відповідно до закону? Вимоги 
законності мають конкретизуватися стосовно основних напрямів юридичної 
діяльності органів сучасної держави. Зазвичай дотримання принципу законності у 
нормотворчій діяльності означає, що правотворчі суб’єкти під час створення 
проектів нормативно-правових актів України зобов’язані: розробляти проекти 
нормативних документів відповідно до норм Конституції та чинного 
законодавства; передбачати шляхи узгодження існуючих і створюваних правових 
актів; діяти відповідно до їх компетенції та із дотриманням правил правотворчих 
техніки та технології. В іншому разі постане питання про правомочність створених 
і прийнятих нормативних документів, наприклад, про законність нормативно-
правового акта Верховної Ради України, який після його прийняття у встановленому 
порядку і підписання оприлюднюють із порушенням п’ятнадцятиденного строку, 
встановленого для цього Указом Президента України № 503/97 «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 
від 10.06.1997 року. Реалізація законності на практиці видається можливою лише за 
умови, насамперед, юридичного закріплення обов’язковості дотримання законності 
у правових формах виконання державою її функцій.  

Принцип законності нині все частіше фіксують у базових нормативно-право-
вих актах, наприклад, процесуальних кодексах. Законність у контексті юридичної 
техніки належить до однієї зі загальних вимог, які ставлять до змісту нормативно-
правових актів. Зміст законності та обов’язковість її закріплення у проектованих 
нормативно-правових актах має бути зафіксований у проекті Закону України «Про 
нормативно-правові акти». 

Чи є процедура введення закону в дію прозорою, підзвітною та демократичною? 
Ця складова верховенства права представлена двома напівоціночними термінами: 
прозора та демократична. На нашу думку, її можна реалізувати через правила 
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структурування нормативно-правових актів (елемент нормопроектної техніки), 
закріпивши обов’язковість у нормативно-правових актах прикінцевих та перехід-
них положень, у яких повинні фіксуватися параметри їх чинності та дії.  

Чи набуло здійснення влади уповноваження на це приписами права? Вочевидь, 
у цьому випадку можна лише здогадуватися про що йдеться.  

Якою мірою закон застосовано та якою мірою його запроваджено практично? 
Визначається шляхом проведення правозастосовного моніторингу, правила 
проведення якого сьогодні напрацьовані на доктринальному рівні [4]. 

Якою мірою влада працює без застосування приписів права? Якою мірою 
влада вдається до випадкових заходів замість застосування загальних правил? 
Критерії, які можуть мати різне змістовне навантаження залежно від суб’єктивних 
установок інтерпретатора, зумовлених його політичними, економічними, 
корпоративними і таке інше інтересами. 

Чи містить закон держави положення про винятки, внаслідок чого виникає 
можливість застосовувати особливі (індивідуальні) заходи? У нормативно-
правових актах можуть бути встановлені певні правові винятки, наприклад ч. 3 
ст. 30 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» «Позбавлення 
спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю» встановлює, що позбавлення права 
керування засобами транспорту не може застосовуватися до осіб, які користуються 
цими засобами у зв’язку з інвалідністю. На наше переконання, у більшості випад-
ків винятки у нормативно-правових актах об’єктивно необхідні. Хоча стосовно 
окремих із них у спільноти є певні застереження, наприклад, винятки стосовно 
механізму притягнення до юридичної відповідальності народних депутатів України 
(винятки зумовлені наявністю депутатської недоторканності). Правильність 
юридичного закріплення винятків у законодавчих актах обумовлено належністю 
використання засобів нормопроектної техніки. 

Чи в національному праві є норми, що забезпечують підпорядкування держави 
міжнародному праву? Ця вимога до права сучасної держави в Україні забез-
печується закріпленням у текстах нормативно-правових актів принципу верхо-
венства міжнародного права над національним. Необхідно, насамперед, згадати 
ст. 9 Конституції України та Закон України «Про міжнародні договори». Доцільно 
також зазначити, що таке закріплення має відбуватися з дотриманням визначених 
нормопроектною технікою вимог та правил, інакше стане декларацією намірів чи 
передумовою для надмірного правозастосовного угляду. Ілюстрацією цього є 
неоднакове розуміння та застосування ст. 9 Конституції України, що стало 
приводом для конституційного подання Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 
положень частини першої ст. 9 Конституції України. 

Чи застосовується система, що становить принцип nulla poena sine lege? 
Йдеться про необхідність нормативного закріплення та застосування в юридичній 
практиці правової аксіоми, відповідно до якої особа не може бути притягнута до 
відповідальності за діяння, що не визнане законодавством неправомірним. Насам-
перед, необхідне введення цієї аксіоми в тексти нормативно-правових актів, що 
має відбуватися відповідно до правил нормопроектної техніки, а вже пізніше 
використання згідно з правилами правозастосовної техніки. 

Чи всі закони публікують? Оприлюднення законів є однією з стадій законодав-
чого процесу, складовою правотворчої технології. В Україні питання опублікуван-
ня законів регулює Закон України № 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради 
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України» від 10.02.2010 року та Указ Президента України № 503/97 «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 
від 10.06.1997 року. Однак не все тут так однозначно, оскільки сьогодні значна частина 
науковців ставить знак рівності між термінами «закон» та «законодавство». Відповідно 
ж до рішення Конституційного Суду України у справі № 12-рп/98 від 09.07.1998 року 
«термін «законодавство», що вживається у частині третій ст. 21 Кодексу законів про 
працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми 
трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні 
міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, 
декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та 
відповідно до Конституції України і законів України».  

Постає питання стосовно опублікування міжнародних договорів. Відповідно 
до ч. 1 ст. 21 Закону України № 1906-IV«Про міжнародні договори України» від 
29.06.2004 року чинні міжнародні договори України публікують українською 
мовою в «Зібранні діючих міжнародних договорів України» та інших офіційних 
друкованих виданнях України. Однак, по-перше, видання «Зібрання діючих між-
народних договорів України» відповідно до Закону України № 1861-VI «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 року та Указу Президента 
України №503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 року (у яких визначено джерела 
офіційного опублікування законів України) не визнано офіційним друкованим 
виданням, по-друге, Регламент Верховної Ради України та Указ Президента 
України не відносять міжнародні договори до тих правових актів, для яких вказані 
у них друковані видання є офіційними друкованими виданнями. 

Задля недопущення зауважень з приводу «чіткості» правил офіційного опублі-
кування законів, на нашу думку, необхідне їх нормативне закріплення в єдиному 
нормативно-правовому акті, насамперед, Законі України (поки, що проекті) про 
нормативно-правові акти.  

Чи існує якесь неписане право і чи є воно доступним? Складно зрозуміти про що 
йдеться: про так зване «телефонне право» чи про правові звичаї та інші неюридичні 
соціальні регулятори. Встановити реальну наявність чи відсутність такого права 
можна, насамперед, через громадський моніторинг правової дійсності у нашій державі. 

Чи встановлено межі юридичної дискреції, наданої виконавчій владі? Юридич-
не закріплення повноважень органів виконавчої влади не стільки пов’язане із 
правотворчою технікою, скільки з політичною волею парламенту та представників 
інших гілок влади в українському суспільстві.  

Чи містяться у законах положення про винятки? Це питання із контрольного 
переліку змістовно близьке до такого критерію, як законність. 

Чи виписано закони зрозумілою мовою? Зрозумілість тексту нормативно-
правового акта забезпечується шляхом дотримання лексичних, синтаксичних та 
термінологічних правил, як складових нормопроектної техніки. Про деякі з них 
прямо зазначено у низці методичних рекомендацій з питань використання 
нормопроектної техніки та згадано в окремих нормативно-правових актах, що 
регламентують правотворчі процедури в Україні. 

Чи заборонена зворотна дія законів? Загальне правило недопустимості 
зворотної дії нормативно-правових актів у часі є правовою аксіомою, яка 
вводиться у текст нормативно-правового акта відповідно до правил нормопроект-
ної техніки. 
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Чи встановлено обов’язок дотримуватися закону? Обов’язок дотримання 
юридичних норм, знову ж таки, є правовою аксіомою і чинником механізму 
забезпечення ефективної реалізації нормативно-правових актів. Вимога належного 
нормативного закріплення засобів забезпечення встановлених правовим актом 
нормативно-правових приписів належить до системи загальних вимог, які ставлять 
до нормативно-правових актів. 

Чи йдеться про заперечення (оскарження) остаточного рішення національного 
суду? Вочевидь ідеться про можливість оскарження громадянами України рішень 
національних судів у наднаціональні правові інституції, наприклад, Європейський 
Суд з прав людини. Належне закріплення таких прав у чинних нормативно-
правових актах України означає відповідність такій вимозі нормопроекної техніки, 
як соціальна спрямованість нормативно-правових актів. 

Чи є судова практика національних судів послідовною? З’ясувати те, чи є 
судова практика національних судів послідовною можна лише за допомогою 
правозастосовного моніторингу. 

Чи є національне законодавство загалом придатним для застосування і чи 
забезпечено його виконання? До цього контрольного питання виникає низка інших 
питань. Що означає загалом придатною для застосування? Чи під такий оціночний 
критерій підпадають усі нормативно-правові акти, й навіть ті, які насичені 
правотворчими помилками? Хто (який суб’єкт) має проводити таку оцінку (адже 
оцінки суб’єктів з різними інтересами суттєво відрізнятимуться)? На якій стадії 
правового регулювання має визначатися така придатність? Вказане ілюструє по-
тенційну відносність можливих висновків за результатами перевірки нормативно-
правового акта на правозастосовну придатність та необхідність нормативного 
закріплення критеріїв придатності крізь призму юридичної техніки та технології. 

Чи відбувається оцювання законодавства на регулярній основі? По суті йдеться 
про наявність у правовій системі України ефективного правового моніторингу, 
насамперед, правотворчого та правозастосовного. 

Чи встановлено конкретні правила, що забороняють свавілля? У літературі 
немає єдиної позиції з приводу того, що таке свавілля. Якщо розглядати його як 
недопустимість перевищення органами державної влади наданих їм повноважень, 
то можна говорити про необхідність реалізації спеціально-дозвільного принципу – 
«особі дозволено лише те, що прямо передбачено законом». Вводять цей принцип 
у тексти нормативно-правових актів та застосовують на практиці відповідно до 
правил юридичної техніки. 

Чи встановлено межі дискреційних повноважень? Встановлення меж владних 
повноважень сучасної держави повинно відбуватися насамперед за допомогою 
правових засобів. Призначення правотворчої техніки у цьому випадку полягає у тому, 
щоб належно відобразити волю законодавця у тексті нормативно-правового акта.  

Чи існує система повної доступності до інформації про діяльність уряду? 
Окреслене питання більшою мірою є політичним. Хоча можна стверджувати і про 
необхідність юридичного закріплення обов’язковості оприлюднення такої інформації 
(а для цього вже важливо оперувати нормопроекною технікою). 

Чи існують вимоги стосовно обґрунтованості рішень, які ухвалюють? Вимога 
обґрунтованості правозастосовних рішень є однією із складових правозастосовної 
техніки та знаходить своє закріплення у процесуальних актах України. 

Чи є правосуддя незалежним? З’ясувати рівень незалежності судової влади 
можна за допомогою, насамперед, правового моніторингу, який охоплює аналіз 
правозастосовної діяльності суду, оцінку рівня своєї незалежності самими суддями 
та суспільством у широкому розумінні. 
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Чи є органи державного обвинувачення певною мірою незалежними від дер-
жавного апарату? Чи діють вони на підставі закону, а не відповідно до політич-
ної доцільності? Чи зазнають окремі судді політичного впливу або маніпуляцій? 
Значною мірою політичні та оціночні критерії, які відображають загальний стан 
правової та політичної системи суспільства. 

Чи є правосуддя безстороннім? Які положення національного законодавства 
забезпечують безсторонність правосуддя у кожній конкретній справі? Отримати 
відповідь на те, чи є правосуддя в Україні безстороннім з огляду на неоднозначне 
розуміння терміна «безсторонність» та критеріїв безсторонності науковцями та 
практиками можна, насамперед, за допомогою правового моніторингу. Засоби його 
забезпечення у правозастосовній діяльності, суб’єкти та критерії оцінювання, 
механізм імплементації результатів моніторингу у судову практику сьогодні 
необхідно належно юридично регламентувати за допомогою засобів нормо-
проекної техніки. 

Чи мають громадяни ефективний доступ до правосуддя, включно з метою 
судового контролю діяльності виконавчої влади? Встановити ефективність доступу 
громадян України до правосуддя задля контролю ними діяльності органів виконав-
чої влади можна оперуючи правореалізаційним моніторингом. Хоча саме кон-
трольне питання є оціночним і, відповідно, проблемним для використання. 

Чи володіють суди достатніми повноваженнями щодо засобів юридичного 
захисту? Такі повноваження суду закріплено у Конституції та законах України і 
якісність їх нормативного оформлення зумовлюється рівнем використання нормо-
проектної техніки. Оціночне поняття «достатні повноваження» має використову-
ватися відповідно до напрацьованих правил [2]. Водночас, встановити достатність 
цих повноважень допомагає правозастосовний моніторинг. 

Чи наявна визнана, організована та незалежна правнича професія? Набір 
оціночних характеристик юридичної професії надає критерієві відносності. Як 
відомо, є випадки, коли статус юриста у суспільстві дуже високий, а суспільство 
ставиться до нього певною мірою негативно або навпаки.  

Чи виконують судові рішення? Стан виконання судових рішень з’ясовують за 
результатами правозастосовного моніторингу. 

Чи забезпечено дотримання принципу res judicata? Цей принцип, 
започаткований ще римськими юристами, є однією із правових аксіом, що 
закріплена процесуальним законодавством України. 

Право на доступ до правосуддя: чи мають громадяни ефективний доступ до 
правосуддя? Ефективний доступ до правосуддя означає не лише закріплення 
відповідного права людини у нормативних актах. Має неодмінно бути юридично 
визначений механізм реалізації такого права на практиці, який охоплює, насамперед, 
матеріальні та процесуальні обов’язки уповноважених органів сучасної держави. 
Питання доступу до правосуддя активно опрацьовують науковці і практики, а рівень 
такого доступу визначають у процесі правозастосовного моніторингу.  

Право на законного і компетентного суддю? Цей критерій «панування» 
верховенства права у державі є відверто оціночним. Дуже часто судовий розгляд – 
це вирішення спору між двома чи декількома суб’єктами, один із яких, як правило, 
залишається незадоволеним, має сумніви щодо законності судового рішення та 
компетентності судді. Формою відображення у громадян України такого права 
може слугувати ставлення суспільства до суду (судової влади та суддів). Сприйнят-
тя вітчизняним соціумом нинішніх суддів украй негативне, що, на нашу думку, не 
відповідає реальному стану кваліфікованості та добросовісності суддівського 
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корпусу. Стан реалізації цього права може певною мірою визначатися шляхом 
проведення громадського моніторингу. 

Право на виклад своєї позиції (the right to be heard)? Право на те, щоб не було 
подвійної загрози [подвійного покарання за одне і те саме діяння] (non bis in idem)? 
Право на те, щоб заходи, які накладають обтяження, не мали зворотної сили? 
Наявність таких прав у особи можна вважати правовими аксіомами, що мають 
закріплюватись у нормативно-правових актах відповідно до правил нормо-
проектної техніки.  

Право на ефективні засоби юридичного захисту? Таке право стає реальністю 
за умови наявності у державі відповідних інституційно-функційних засобів. 
Визначити його наявність чи відсутність дає змогу правовий моніторинг основних 
стадій юридичного регулювання суспільних відносин. 

Право на презумпцію невинуватості? Охоплюється у контексті нормативного 
закріплення та правозастосування таким засобом юридичної техніки, як правова 
презумпція. 

Право на справедливий суд? Може забезпечуватися реалізацією загальних 
вимог до правосуддя та судових актів, зокрема таких, як законність, доцільність, 
обґрунтованість, реальність, підставність, верховенство права і таке інше, що є 
складовими юридичної техніки.  

Чи застосовують закони загалом та без дискримінації? Визначити факт 
дискримінації під час застосування закону нелегко, оскільки вона може мати місце 
лише в окремих випадках. Це реально зробити під час перегляду правозастосовних 
рішень за скаргами зацікавлених суб’єктів, оперуючи інструментарієм правозасто-
совної техніки.  

Чи є закони, які допускають дискримінацію окремих осіб або груп? Один із 
засадничих основоположних принципів права – рівність усіх перед законом. 
Імплементація цього принципу у проектовані нормативно-правові акти відповідно 
до правил нормопроекної техніки – юридична гарантія запобігання випадкам 
законодавчої дискримінації за будь-якими ознаками. Хоча необхідно зауважити, 
що без чіткого визначення терміна «дискримінація» така складова верховенства 
права, як «недопустимість законодавчої дискримінації особи» буде формально 
невизначеною, оскільки у праві України (видається як і інших держав світу) є 
норми, які встановлюють правообмеження стосовно певних категорій суб’єктів за 
політичними, фізичними, психічними, професійними та іншими мотивами. 
Визначення дискримінації Законом України № 5207-VI «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні» від 06.09.12 року залишає можливість обмежен-
ня прав особи або групи осіб, «коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними». 
Використані тут оціночні поняття створюють широкі можливості для правозасто-
совного угляду. 

Чи витлумачено закони у дискримінаційний спосіб? Запобігти таким випадкам – 
одне зі завдань правотлумачної техніки. 

Чи є особи або групи, кому законом надано особливі привілеї? «Особливі 
привілеї» – оціночні словосполучення. Складно оцінити їх наявність в українсь-
кому законодавстві на тлі великої кількості всеможливих пільговиків (від народних 
депутатів до пенсіонерів), наділених юридичними гарантіями наявних у них 
особливих прав. 

Проведений аналіз складових верховенства права з огляду на юридичну 
техніку та технологію ілюструє властиву нині цьому правовому явищу значною 
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мірою декларативність. Сьогодні це принцип, що отримав нормативне закріплення, 
однак не отримав належної правової інтерпретації. Цей основоположний принцип 
права може бути ефективно втілений у практику правового регулювання (право-
творчу, правотлумачну, правореалізаційну, правозастосовну) лише за допомогою 
юридичного техніко-технологічного інструментарію; який потребує подальшого 
фундаментального наукового дослідження. 
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The article is devoted to the search for the possibilities of implementation in the domestic 
legal practice of one of the fundamental modern law principles – the principle of the rule of law. 
To clarify this principle, which is nowadays actively used in the legislation of Ukraine, its study 
was conducted through the prism of the rule of law elements proposed in the conclusion of the 
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Venice Commission from March 25–26, 2011. First of all, it should be noted that nowadays the 
axiomatic nature was acquired by the assertion that the rule of law should include the legality, 
including a transparent, accountable and democratic process of the law principles 
enforcement; legal certainty; prohibition of arbitrariness; access to justice submitted by 
independent and impartial tribunals, including those, who exercise judicial control over 
administrative activities; observance of human rights; prohibition of discrimination and equality 
before the law. In addition, the Venice Commission details the elements of the rule of law in 
the «Control checklist of the questions assessing the rule of law condition in separate states» 
It is established that according to the degree of certainty and desirable implementation in 
practice, these issues, in our opinion, can be distinguished into several types, in particular: 
evaluative, semi-evaluative, blanket, complex for use (rather political than legal) and formally 
outlined. By way of reflection, these peculiar criteria are divided into those that are fixed 
(directly or indirectly) in specific normative-legal acts and fulfil the tasks of legal norms and 
those that serve as the principles of right-realization, enforcement and law-interpreting activity 
in general or in relation to certain sources of law. Some of them are more connected with 
illegal forms of the state execution of its functions. 

Due to the formal and informative diversity of the rule of law criteria, the system of means 
of their legal technically-technological support should be specially oriented towards each of 
them. There were determined the specific means of legal technics and the stage of law-
making technology, which are expedient to operate with during the implementation of the rule 
of law principle in the national legal practice. 

Thus, there was developed a methodology of usage of the legal technically-technological 
tooling that is necessary for implementation and ensuring the supremacy of the rule of law 
principle in the legal system of Ukraine. 

Keywords: legal technics, legal technology, rule of law principle, rule of law criteria, legal 
monitoring. 
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HUMAN LEGAL NEEDS: CONCEPT, BASIC CLASSIFICATIONS, 
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There have been analyzed the concept and legal mechanism of satisfaction of legal needs, 
and also demonstrated their main classifications. 

Such needs have been defined as the needs of people in high-quality legal regulation, as 
well as in legal assistance. 

It has been highlighted the role (possibilities) of each of the main elements (means) of the 
mechanism of legal regulation in satisfaction of legal human needs, namely: legal personality 
(legal competence and dispositive legal capacity); legal norm (placed either in normative legal 
acts, or in contracts, or in case-law cases, etc.); legal relationships; subjective legal rights; legal 
responsibilities; legal facts as grounds for the emergence, change or termination of such rights); 
law and order; legalism. 

Quality as a characteristic of legal regulation is reflected by the following indicators: 1) the 
value; 2) economy; 3) effectiveness.  

In addition, it has been determined that the need for legal assistance is conditioned by the 
need to ensure lawful, competent implementation of human rights and freedoms, their protection 
and restoration in case of violation. 

Keywords: human need, need for legal personality, the need for subjective legal rights, the 
need for legal sources of law and legal facts, the need for law enforcement and interpretative acts 

The relevance of the topic is due to the fact that the legal needs accompany each 
person throughout the life, but almost none of the scholars did not conduct a thorough 
analysis of their essence and the mechanism of satisfaction. 

Comparable to other needs, legal needs are historical entities, and some of them 
were allocated even by Hegel in his classification of needs. He called them the needs of 
law and statute [1, p. 114–116]. The organization of legal life in many respects depends 
on them, and they, in turn, are largely conditioned by previous and current legal 
development. 

So, what social phenomena do belong to the legal ones? The answer to such a 
question, as P. M. Rabinovych notes, will be conditioned by the general understanding of 
the term «right». However, this term, as the author emphasizes, has never been, and now 
is not, and it seems that in the future it will not be meaningfully unified, one-semantic, 
non-pluralistic [2, p. 18]. 

Therefore, he tried to interpret the phenomenon of legal needs, in relation to each of 
the two most common types of positivist legal thinking: sociological and legist. 

Thus, according to the standpoint of sociological-positivist legal thinking (in 
particular, so-called social-natural), the legal need has been defined as the necessity of a 
person (or a group of people) in the presence and use of certain social conditions, 
opportunities and means to ensure the exercise of the person’s rights and freedoms. The 
satisfaction of such legal needs, in the opinion of the author, serves as a prerequisite for 
the realization of the corresponding basic needs of their carrier (of material, social, 
spiritual needs, etc.), since without realizing such a legal need, the corresponding 
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«natural» human rights cannot be realized. Therefore, in light of this, he notes that the 
legal need in question is instrumental, so to speak, as a «medium» purpose. 

The researcher emphasizes that among the identified social opportunities and means, 
a special role is played by the state-legal phenomena. Therefore, from the standpoint of 
legist-positivist legal thinking the legal need of a person (or group of people) will 
consider the need for the availability and use of certain state-legal means to ensure the 
exercise of its rights and freedoms. First of all, it is about the need to recognize the legal 
personality of their carrier (including its legal capacity and capacity); in legal norms 
(contained either in normative legal acts, whether in contracts, or in case-law cases, etc.); 
in subjective legal rights; in certain legal facts (as the basis for the emergence or change 
of such rights), in particular, such legal facts as the adoption of law-abiding or legal texts 
or law enforcement acts. 

The satisfaction of such legist-positivist human needs, as the scientist stresses, also 
serves as one of the prerequisites for the next satisfaction of basic, non-legal content, the 
needs of their carriers. Therefore, in this sense, legal needs are, in other words, the need 
for state-legal guarantees (means, levers, «tools») for the implementation of the rights 
and freedoms of individuals or their groups. And besides, P. M. Rabinovych emphasizes 
the effective guarantees referred to in the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (Article 13) [2, p. 18–19]. 

Proceeding from all the foregoing and based on legist-positivist legal thinking, we 
can propose the following definition of the analyzed concept: legal needs are the needs of 
people in qualitative and effective legal regulation, as well as in legal assistance. 

Legal regulation can be defined as the activity of competent entities, which is carried out 
with the help of certain legal means. Their set is a mechanism that includes: legal personality 
(legal ability and capacity); legal norms (contained either in normative legal acts, whether in 
contracts, or in case-law acts, etc.); legal relationship; subjective legal rights; legal 
obligations; legal facts as the basis for the emergence, change or termination of such rights), 
in particular, such legal facts as the adoption of acts of official legal interpretation of law-
makers, or law-restorative, or law-abiding or law-abiding individual legal acts; law and order, 
legality. So, we briefly characterize the role (possibilities) of each of the main elements 
(means) of the legal regulation mechanism in meeting the legal needs of a person. 

The need for legal personality is due to the fact that neither an individual nor a legal 
entity can exist and act as a recognition of this property of the latter. It alone makes it 
possible to do certain actions. 

The need for subjective legal rights is due to the fact that every person needs legal 
certainty of his actions, because it ensures their legitimacy and morality. They serve as a 
kind of «key» provided by the state for the purpose of carrying out activity on acquisition 
and consumption, use of certain vital goods: objects of legal relations. 

The need for legal norms and legal acts arises from the fact that they legally 
establish the subjective rights and guarantee their implementation. 

The need for legal facts is explained by the fact that they are the basis for the 
emergence, change or termination of legal relations, for the emergence of subjective 
rights of citizens in specific legal relationships. In addition, they are a unique means of 
transferring the person's legal personality into its subjective right, and also constitute the 
necessary link in the transition from the state normative regulation of social relations to 
individual legal regulation. 

The need for legality is due to the fact that it is a condition for the emergence and 
functioning of law and order, which is necessary for the ordering of social relations, and 
thus the prevention of chaos and arbitrariness. 
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Regarding to such a characteristic of legal regulation as its quality, it is reflected 
primarily by the following indicators: 

– the value of legal regulation. It is characterized by its positive significance to meet 
the needs of human existence and development, social communities, associations, and 
society as a whole; 

– economy of legal regulation. It is characterized by the amount of social 
expenditures needed to achieve its goal; 

– the effectiveness of legal regulation. It is characterized by the ratio of real results 
of this regulation to its goal [3, p. 202]. 

The need for legal assistance is conditioned by the need to ensure lawful, competent, 
genuine implementation of human rights and freedoms, their protection and restoration in 
case of violation. 

There are allocated the following types of legal needs: 
– according to the spheres of human life: 
1) essential (for example, the need for security (security need), etc.); 
2) personal (needs for state registration of surname, name and patronymic, state 

guarantees of religious freedom, etc.); 
3) economical (for example, the need for state guarantees of the protection of 

ownership rights, entrepreneurial activity, employment); 
4) political (the need for obtaining citizenship and guaranteeing the state the 

impossibility of expulsion beyond its borders, the creation of effective mechanisms for 
the implementation of rights and freedoms by the state, etc.); 

5) in the field of social protection (the need for more precise provisions on the right to 
protection of motherhood and childhood; the need to expand the social security system); 

6) cultural and spiritual (for example, the need for state guarantees of freedom of 
literary, artistic, scientific and technical creativity, the preservation of historical 
monuments and other objects of cultural value, the use of state measures for the return of 
cultural property that are located abroad, in organizing the state of the museum fund and 
in providing access to acquaintance with its assets); 

– according to the legal-branch basis: 
1) constitutional (for example, the need to take part in the management of state 

affairs, to be elected to the authorities, in recognition of certain acts that do not conform 
to the constitution of the state); 

2) civil (the need to enter into contractual relations of a certain type, in obtaining 
compensation for moral damage, etc.); 

3) family (for example, the need for adoption of children in obtaining child support 
for maintenance of children or parents); 

4) administrative (requirements for obtaining registration, reference and other 
administrative services, etc.); 

5) criminal (for example, the need for prosecution and the imposition of punishment 
for the committed crimes); 

6) financial (need to pay taxes, in particular for the maintenance of public 
authorities, providing public order and security, etc.); 

7) criminal procedural (for example, the need for pre-trial investigation on each fact 
of revealing signs of a crime, in a fair trial of criminal cases); 

8) civil procedural (the need for a court to declare a person incapacitated or limited, 
in establishing facts of legal significance, in a fair trial of civil cases, etc.); 

9) others: 
– according to the period of existence: 
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1) constant (such are, in particular, the need for normative legal regulation of public 
relations through the state); 

2) temporary (for example, the need for different types of legal aid); 
– on the quantitative composition of the carriers: 
1) individual (for example, the need of a person to apply to a court for compensation 

for damage caused by the destruction of his property); 
2) collective (the needs of a group of people in the creation of a public association, 

in the conduct of a peaceful assembly, etc.); 
3) «mixed» (for example, the need for referral to a public authority or local 

government can be either individual or collective); 
– according to the legal status of the individual carrier: 
a) the legal needs of citizens (the need to elect representatives to state agencies (the head 

of state, members of parliament), the resolution of issues of national importance at the 
referendum, etc.), foreigners (for example, the need to obtain a visa to enter a state other than 
the state of citizenship, in the conduct of business outside the state), stateless persons (need 
for obtaining a certificate of temporary or permanent residence, obtaining refugee status, etc.); 

b) people with disabilities (for example, the need for state guarantees of inclusive 
education, the development of ram's entrance to buildings, the creation of cars adapted 
for people with musculoskeletal problems); 

c) children (need for state guarantees of maintenance and upbringing by parents 
before adulthood, enforcement of court decisions on the recovery of alimony for the 
maintenance of children, etc.); 

d) servicemen (need for state guarantees of rehabilitation after participation in 
military operations, provision of proper monetary and material support, etc.); 

e) legal requirements of representatives of other social groups (students, pensioners, 
judges, etc.); 

– according to the subject of satisfaction of legal needs there are: legal requirements 
that are satisfied by the: 

a) public authorities (for example, the need for a person to be registered as an 
unemployed person in case of impossibility of employment, needs of internally displaced 
persons in state guarantees of family unity, assistance in returning to their previous place 
of residence); 

b) local self-government authorities (needs for privatization of communal land for 
conducting economic activity, obtaining permits for reconstruction of a private 
residential house, etc.); 

c) other competent entities (legal entities, public associations, etc.) (for example, the 
need for qualified legal assistance, education of the appropriate level, and adequate 
housing and communal services); 

d) individuals (need for education for the child, etc.) 
– in accordance with the direct involvement of the subject-carrier of these needs in 

their satisfaction: 
1) active (those which provide for the media to be directly involved in their 

satisfaction, for example, the need to direct appeals to state authorities and local self-
government authorities); 

2) passive (those which do not require the direct involvement of the media in their 
satisfaction, such as: the need for normative regulation of public relations through the state, the 
creation of effective mechanisms for the implementation of rights and freedoms by the state). 

The named classifications provide an opportunity to observe a wide range of legal 
needs and improve the mechanism of satisfying each of their varieties. 
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Проаналізовано поняття та юридичний механізм задоволення правових потреб, а 
також продемонстровано їх основні класифікації.  

Такі потреби визначено як потреби людей у якісному позитивно-правовому регулю-
ванні, а також у правовій допомозі.  

Висвітлено роль (можливості) кожного з основних елементів (засобів) механізму 
правового регулювання у задоволенні правових потреб людини, а саме: 

– потреба у правосуб’єктності зумовлена тим, що ні фізична, ні юридична особа не 
можуть існувати й діяти без визнання цієї властивості останніх. Виключно вона надає 
можливість вчиняти ті чи інші дії; 

– потреба у суб’єктивних юридичних правах спричинена тим, що кожна людина потре-
бує правової визначеності своїх дій, оскільки це забезпечує їх правомірність та моральність. 
Вони слугують свого роду «ключем», наданим державою, для виконання діяльності зі здобут-
тя та споживання, використання певних життєво необхідних благ – об’єктів правовідносин; 

– потреба у юридичних джерелах права виникає з огляду на те, що вони юридично 
закріплюють суб’єктивні права та гарантують їх реалізацію; 

– потреба в юридичних фактах пояснюється тим, що саме вони є підставою для 
виникнення, зміни чи припинення правовідносин, для виникнення суб’єктивних прав 
громадян у конкретних правовідносинах. Окрім цього, вони є своєрідним засобом пере-
ведення правосуб’єктності особи у її суб’єктивне право, а також становлять необхідну 
ланку у переході від державного нормативного регулювання суспільних відносин до 
індивідуального правового регулювання; 
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– потреба у законності обумовлена тим, що вона є умовою виникнення та функціо-
нування правопорядку, який необхідний для впорядкованості суспільних відносин, а 
відтак запобігання хаосу та свавілля. 

Якість як характеристику правового регулювання відображено такими показниками: 
– цінність юридичного регулювання. Вона характеризується його позитивною значу-

щістю для задоволення потреб існування і розвитку людини, соціальних спільнот, 
об’єднань, усього суспільства; 

– економність юридичного регулювання. Характеризується обсягом соціальних витрат, 
потрібних для досягнення його мети; 

– ефективність юридичного регулювання. Характеризується співвідношенням реальних 
результатів цього регулювання з його метою. 

Окрім цього, визначено, що потреба у правовій допомозі зумовлена необхідністю 
забезпечення правомірної, компетентної реалізації прав і свобод людини, їх захисту та 
відновлення у разі порушення. 

Ключові слова: людська потреба, потреба у правосуб’єктності, потреба у суб’єктив-
них юридичних правах, потреба у юридичних джерелах права та юридичних фактах, 
потреба у правозастосувальних та правотлумачних актах. 
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З’ясовано, що характеристика правового регулювання загальнодозвільного типу 
залежить від того, у межі якої системи побудови правового матеріалу воно може функціону-
вати. Встановлено, що таке регулювання, як інструмент реалізації соціальної свободи та 
активності особи, сутнісно відповідає явищу диспозитивності права. Також простежено 
спільні риси «загальнодозвільності» і «диспозитивності» у забезпеченні відповідним право-
вим методом – методом автономії, особливістю якого є певний порядок (характер підстав) 
встановлення юридичних прав і обов’язків, формування правовідносин, зокрема за принци-
пом: «дозволено все, що прямо не заборонено нормами права». Окрім того, виявлено 
подібність юридичного інструментарію, завдяки якому опосередковуються диспозитивні мож-
ливості позитивного права і загальнодозвільне юридичне регулювання – відповідні принципи 
і норми права. До таких принципів насамперед віднесено принцип добросовісності, свободи 
договору, свободи підприємницької діяльності, не забороненої законом. Охарактеризовано 
природу правових норм, які «запускають» у дію загальнодозвільний механізм, що своєю 
чергою розширює традиційне розуміння диспозитивної норми права.  

Ключові слова: загальнодозвільний тип правового регулювання, диспозитивність, 
принципи права, диспозитивні норми права. 

Характеристика можливих типів (різновидів) правового регулювання, дія його 
механізму залежить від того, у межах якої моделі побудови правового матеріалу 
таке регулювання відбувається. При цьому традиційно виокремлюють дві можливі 
моделі або системи правового регулювання – дозвільну (диспозитивну) і зобов’язу-
вальну (імперативну). Такі моделі (системи) зумовлені завданнями, які ставлять 
перед людьми (державою, законодавцями, громадянами) у певній сфері суспіль-
ного життя, а характер і зміст цього завдання визначають і особливості правових 
засобів, за допомогою яких воно вирішується. Тому, зазначав С. С. Алєксєєв, зако-
нодавець наперед, з розрахунком на майбутнє, покликаний напрацювати, розро-
бити і закріпити в законі, належні юридичні засоби (особливі форми, комплекси 
засобів, юридичні режими), призначені для використання у кожному випадку, коли 
виникає відповідна потреба [2, с. 382]. 

Загальнодозвільне юридичне регулювання («дозволено все, що не заборонено 
нормами права»), як інструмент реалізації соціальної свободи та активності особи, 
сутнісно відповідає саме дозвільній (диспозитивній) системі, мета якої надати 
особі можливість самій, власною волею визначати свою поведінку, що, відповідно, 
відкриває простір для дій особи на власний угляд, тобто «свавіллю» особи в 
позитивному значенні цього виразу. Зрештою, ще І. Кант задекларував розуміння 
права як сукупності умов, за яких свавілля однієї особи співвідноситься зі свавіл-
лям іншої з погляду всезагального закону свободи [5, с. 147]. У зв’язку з цим 
дослідження співвідношення «загальнодозвільності» і «диспозитивності», як при-
пускається, допоможе сформувати належне методологічне підґрунтя для аналізу 
вказаного типу правового (юридичного) регулювання. 
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Як відомо, термін «диспозитивність» має латинське походження (від пізньо-
латинського dispositivus – «той, що розпоряджається») і буквально означає 
«розпоряджаюся».  

У юридичній доктрині під диспозитивністю розуміють можливість суб’єктів 
самостійно упорядковувати (регулювати) свої відносини, діяти на власний розсуд: 
вступати у правовідносини чи ні, визнавати їх зміст, реалізувати свої права або 
утримуватися від цього, з кількох запропонованих законом або договором варіантів 
поведінки вибирати оптимальний з огляду на власні інтереси [26, с. 197]; виключне 
право особи-носія суб’єктивного права, що проявляється у вільному розпорядженні 
своїми правами; особливу властивість суб’єктивного права [22, с. 176, 178]. 

Юридична природа диспозитивності розкривається (втілюється) у відповід-
ному правовому методі (інколи її визначають як ознаку такого методу [24, с. 11]). 
На думку сучасних теоретиків права, він передбачає впорядкування поведінки 
суб’єктів права шляхом встановлення трьох типів юридичних правил: 

1) правил, що встановлюють межі дозволеної поведінки суб’єктів; 
2) субсидіарних правил, тобто таких, які застосовують лише у разі, якщо 

суб’єкти права не встановили для впорядкування відносин між собою інші правила 
(не спромоглися, не забажали або забули їх встановити); 

3) правил, що закріплюють принципи правового регулювання певної сфери 
суспільних відносин, як-от: принципи справедливості, добросовісності, розумності, 
які мають ураховувати суб’єкти цивільних правовідносин, яким повинна відпові-
дати їх поведінка [21, с. 141–142]. 

Його називають по-різному: приватно-правовим, децентралізованим, коорди-
наційним, договірним, методом автономії, формальної рівності або ж диспозитив-
ним. Особливістю такого методу вважають, з-поміж іншого, певний порядок (характер 
підстав) встановлення юридичних прав і обов’язків, ступінь (міру) визначеності 
наданих прав й «автономності дій» їхніх суб’єктів, формування правовідносин, 
зокрема за принципом: «дозволено все, що прямо не заборонено нормами права» 
[14, с. 130; 17, с. 198; 19, с. 83–84]. При цьому відзначено, що «диспозитивність» 
стосується як сфери приватних, так і сфери публічних відносин, але її обсяг 
узалежнюватиметься: у приватних відносинах наявний «елемент творчості», 
«власного розсуду» у визначенні суб’єктами їхніх взаємних прав та обов’язків, у 
публічних – зазвичай фігуруватиме свобода вибору варіантів поведінки, завжди 
передбаченої приписами позитивного права [19, c. 83–84; 26, с. 197]. 

Наведене формує методологічне підґрунтя для визнання загальнодозвільного 
юридичного регулювання особливим проявом диспозитивності права, оскільки 
зміст такого регулювання становить визнання правомірною поведінки, навіть і 
взагалі не передбаченої правом [18, с. 31]. Запропоновані міркування, як видається, 
цілком відповідають сучасній приватно-правовій концепції, згідно з якою серед 
особливостей приватно-правового типу регулювання відзначено наявність прога-
лин у цивільному законодавстві. Щоправда, слушними при цьому є застереження, 
які висловили вчені з приводу сутності та «природності» таких прогалин, а також 
юридичних можливостей їх подолання [23, с. 141–153].  

Додаткові аргументи наведеній позиції можна віднайти, аналізуючи юридич-
ний інструментарій опосередкування «диспозитивності» – відповідні принципи і 
норми права. 

Наприклад, зупинимося на вже згаданому принципі добросовісності. В його 
основі відома ще римському праву доктрина добросовісності (bona fides), яка мала на 
меті охорону справжнього змісту договору перед його буквою і яку найбільш влучно 
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сформулював римський юрист Павло: «Добра совість надає володільцю стільки ж, 
скільки істина, оскільки закон тому не перешкоджає» [11, с. 351; 25, с. 171].  

При цьому вчені вказують на три основні вимоги, що їх охоплювало поняття 
«добросовісність»: 

– кожна сторона договору має дотримуватися свого слова; 
– жодна зі сторін не повинна отримувати вигоду щодо іншої сторони шляхом 

обману чи примусу;  
– кожна сторона договору має дотримуватися зобов’язань, які визнає будь-яка 

чесна особа, навіть, якщо ці зобов’язання не зафіксовані у договорі [9, с. 411]. 
Окрім того, вказану доктрину, в якості спеціальної клаузули ехсерtіо doli 

(посилання на умисел), використовували з часом також і для запровадження 
претором ідеї справедливості [9, с. 62–63]. Зрештою, такі взаємообумовленості 
дійшли до нас як основні постулати (вимоги) права: «жити чесно, не завдавати 
шкоди іншому, віддавати кожному належне» (Ульпіан). 

У сучасній юридичній науці добросовісність визнають: 
– галузевим принципом права (що, наприклад, знайшло своє відображення у 

ст. 3 Цивільного кодексу України («Загальними засадами цивільного законодавства 
є: … 6) справедливість, добросовісність, та розумність») [24, с. 15];  

– принципом здійснення суб’єктивних цивільних прав (що вказує на 
«очікувану (передбачувану) за даних умов поведінку особи з розумно необхідною 
мірою чесності, надійності та врахування інтересів інших учасників 
правовідносин» [7, с. 74 ];  

– загальноправовим принципом (який означає «необхідність сумлінної і чесної 
поведінки cуб’єктів при виконанні ними своїх юридичних обов’язків та здійсненні 
своїх суб’єктивних прав») [4, с. 74; 21, с. 128–130]. Цей принцип, на думку 
М. І. Козюбри, містить вимоги, які допомагають усунути або пом’якшити недоліки 
абстрактної і формальної природи норм прав, наблизити їх до ідеалів справедли-
вості, рівності, свободи та гуманізму.  

Але особливо методологічно важливими для нашого дослідження є міркування 
вчених, пов’язані з тим, що вказаний принцип розглядають у якості безпосереднього 
регулятора прав і обов’язків суб’єктів права, основи важливих правових презумп-
цій, як-от, презумпції добросовісності поведінки приватної особи, презумпції 
добросовісності законодавця, платника податків та інших. І це, на їхню думку, 
зумовлено тим, що «добросовісність» покладено в основу механізмів самозахисту 
правової системи, які забезпечують повагу до її цілей і дають змогу їй корегувати 
відхилення, що викликані використанням юридичних правил у тих випадках, коли 
під час нормотворчості, правозастосування, реалізації чи тлумаченні норм права 
наявне порушення «духу» права, але при цьому зберігається відповідність його 
«букві» [4, c. 75]. 

Додаткові можливості дослідження принципу добросовісності (у спільній для 
«диспозитивності» і «загальнодозвільності» площині) зумовлено і його різно-
аспектним проявом. У цивільно-правових дослідженнях вказують на об’єктивні і 
суб’єктивні ознаки категорії добросовісність. Об’єктивні ознаки пов’язані з розу-
мінням добросовісності, як передбаченої нормами права, звичаями ділового 
обороту вимоги до поведінки суб’єкта правовідносин, а суб’єктивні – з оцінкою 
поведінки суб’єкта правовідносин, зокрема під кутом зору відповідності сформова-
ним у суспільстві нормам моралі, якостям чесності, правдивості, поваги до прав 
інших осіб, безумовного виконання своїх обов’язків [3, с. 201; 25, с. 174]. При 
цьому суб’єктивному фактору відводять визначальну роль, оскільки зіставлено 
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уявлення певної особи про поведінку з об’єктивним виразом добросовісності у 
позитивному праві, внаслідок чого таку поведінку можна кваліфікувати як 
добросовісну [25, с. 173].  

У загальнотеоретичних наукових дослідженнях теж розмежовують два аспекти 
прояву добросовісності, зокрема в процесі: 1) реалізації суб’єктивних прав і повно-
важень, що втілюється у концепціях неприпустимості зловживання правом, забо-
рони обходу закону, добросовісної помилки та ін. (ідеться про неприпустимість 
зловживання правом, що зазвичай розглядають як один із аспектів (продовження) 
конституційних положень, згідно з якими здійснення прав і свобод людини не 
повинно порушувати права і свободи інших осіб) та 2) виконання обов’язків, які 
стосуються як договірних, так і недоговірних зобов’язань [4, с. 75]. 

Можна припустити, що наведене становить базу для розуміння «добросовісності»:  
– як додаткового критерію оцінювання дій (бездіяльності) суб’єктів право-

відносин, правомірності їх поведінки [25, с. 174 ];  
– як ознаки правомірної поведінки [20, с. 140].  
А тому цілком закономірно, що такий принцип входить до комплексу юридичних 

засобів, якими забезпечено загальнодозвільне юридичне регулювання, зокрема його 
основну ідеологічну складову – вільний розвиток особистості, свободу і власний 
розсуд у здійсненні прав, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших 
людей. Те ж саме можна відзначити і щодо принципів свободи договору, свободи 
підприємницької діяльності, не забороненої законом (ст. 3 ЦК України). 

Подібні міркування про спільність юридичного інструментарію втілення «дис-
позитивності» і «загальнодозвільності», як видається, можна висловити і з приводу 
диспозитивних норм права. Зазвичай такі норми виокремлюють з огляду на метод 
правового регулювання, що забезпечує цілісність диспозитивної конструкції [4; 8; 
21]. Їх ще називають «запасним варіантом», «резервним» правилом поведінки на 
той випадок, якщо суб’єкти права не скористалися наданою їм можливістю встано-
вити інший порядок правового регулювання і формулюються вони з використан-
ням застережень на кшталт «за відсутності іншої угоди», «якщо інше не встанов-
лено договором» [17, с. 154; 21, с. 162].  

Своєю чергою С. Алєксєєв вказував на складність такої норми, оскільки в ній 
органічно поєднано два самостійні правила: перше – надання особам повноважень 
діяти в конкретних умовах на свій розсуд, друге – це власне сам припис на випадок, 
якщо сторони не домовилися про інше [1, с. 323]. Тому не дивно, що в правовій 
доктрині простежуються й інші критерії, за якими вирізняють диспозитивні норми 
права (на противагу імперативним), а саме: характер зв’язку правових норм з 
індивідуальним регулюванням (С. Алєксєєв), спосіб встановлення диспозиції 
(П. Рабінович), межі угляду сторін при реалізації своїх прав і свобод (Н. Алєксандров), 
ступінь категоричності вміщених у нормі вимог (А. Міцкевич), характер обов’язко-
вості правових норм (О. Іоффе, М. Шаргородський), рівень деталізованості правової 
регламентації суспільних відносин (О. Лейст), форма припису норми права 
(П. Недбайло). Цікавими з цього приводу є міркування А. Полякова, який зазначив, 
що імперативність є ознакою будь-якої норми права, оскільки кожна правова норма 
владно зобов’язує дотримуватися передбаченої нею належної поведінки (адже не 
випадково Л. Петражицький характеризував право як імперативно-атрибутивні 
емоції). У зв’язку з цим учений запропонував виокремлювати так звані авторитарні і 
диспозитивні норми, саме така класифікація, на його думку, точніше відображає 
зміст норм, що приписують певний варіант поведінки, і не заперечує владний (тобто 
імперативний) характер диспозитивних норм права [13, с. 484].  
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Як видається, окреслена специфіка і різноманітність класифікаційних крите-
ріїв безпосередньо вказують на багату юридичну природу диспозитивних норм, їх 
різнопланові регулятивні можливості, зокрема здатність «обслуговувати» не лише 
договірне регулювання, як це традиційно декларувалося. Йдеться про те, що 
чимало нормативних приписів вміщують так звані загальні дозволи, які вказують 
на певну свободу дій, розсуд окремої особи при реалізації нею свого суб’єктивного 
права, і формулюються вони так: 

1) «власники земельних ділянок мають право: самостійно господарювати на 
землі…» (ст. 90 Земельного кодексу України); 

2) «до страхових випадків, з настанням яких надаються матеріальне забезпе-
чення та соціальні послуги, належать: тимчасова непрацездатність; вагітність та 
пологи; інвалідність; хвороба; досягнення пенсійного віку; смерть годувальника; 
безробіття; соціальні послуги та інші матеріальні витрати, пов’язані з певними 
обставинами; нещасний випадок на виробництві; професійне захворювання» 
(ст. 26 Закону України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [10]); 

3) «кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань» (ст. 55 Конституції 
України), «волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: надання 
волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, 
багатодітних, бездомних, безпритульних, … надання волонтерської допомоги за 
іншими напрямами, не забороненими законодавством» (ст. 1 Закону України «Про 
волонтерську діяльність» [16]), «благодійники спільно чи індивідуально можуть 
здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або 
кількох таких її видів: … 9) проведення благодійних аукціонів, не грошових 
лотерей, конкурсів та інших заходів, не заборонених законом» (ст. 5 Закону України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації» [15]); 

4) «громадяни України мають право на свободу об’єднань у політичні партії та 
громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадсь-
кого порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей» 
(ст. 36 Конституції України). 

Наведені норми-приписи «запускають» в хід механізм саме загальнодозвіль-
ного юридичного регулювання, оскільки держава санкціонує різноманітність 
засобів здійснення суб’єктивних прав, а також – неформалізованих законом 
інтересів, що своєю чергою становить основу поведінки, прямо не передбаченої 
правом. При цьому такі норми відповідають дозвільній (диспозитивній) моделі 
побудови правового матеріалу, основне завдання якої – надати особі можливість 
самій, власною волею визначати свою поведінку, відкрити простір для дій особи 
на власний розсуд. Зрештою, це є і додатковим аргументом на користь 
висловленої в літературі позиції про співставність уповноважувальних та диспо-
зитивних норм права [12, с. 47], а також сприяє розширенню традиційного 
уявлення про останні.  

Отже, розуміння загальнодозвільного юридичного регулювання, як прояву 
диспозитивних можливостей права, дає змогу використати відповідний методо-
логічний ресурс для дослідження такого регулювання, зокрема щодо сфери його 
застосування, юридичних засобів та техніко-юридичних прийомів втілення.  
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GENERAL PERMISSIBLE LEGAL REGULATION 
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The article clarifies that the characteristic of legal regulation of general permissible type 
(«everything that is not prohibited by the norms of positive law is allowed») depends on which 
system of building of legal material it can function within. Consequently it is established that 
such legal regulation as an instrument of person`s social freedom and activity realization 
essentially corresponds to the phenomenon of dispositiveness of law (i.e. the possibility of 
subjects of law to organize, regulate their relations independently, to act at their discretion). 

As well the author establishes the community of «general permissibility» and 
«dispositiveness» in being ensured by the respective legal method. It goes about the method 
of autonomy (decentralization), which peculiarity is certain order (character of the grounds) of 
establishing the legal rights and duties, degree (measure) of the granted rights definiteness 
and «autonomy of action» of their subjects, forming the legal relations, in particular, on the 
principle: «everything that is not directly prohibited by the norms of law is allowed».  

Moreover, the author reveals the same legal instruments due to which the dispositive 
possibilities of positive law and general permissible legal regulation are expressed. These are 
the respective principles of legal regulation of the certain sphere of social relations and the 
norms of law. 

These principles first of all include the principle of honesty, which belongs to the complex 
of normative legal means of ensuring the general permissible legal regulation, in particular, its 
main ideological component – free development of personality, freedom and own discretion in 
exercising the rights, provided that rights and freedoms of other people are not violated. The 
same is stated concerning the principles of rationality, freedom of contract, freedom of 
entrepreneurial activity, which is not prohibited by law. 

It is found out that the most normative emphasis in the investigated processes is placed 
on the respective legal norms, which are called the dispositive ones and which are traditionally 
considered as «the spare variant», «reserve» rule of behavior for those occasions when the 
subjects of law have not used the granted possibility to establish the other order of legal 
regulation. However, due to the general permissible mechanism the amount of dispositive 
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norms is being extended and the norms, which establish the limits of allowed behavior of 
subjects, become part of it. Such norms are usually realized with the use of the wordings 
«independently», «by all the means, which are not prohibited by law», «in the other directions, 
which are not prohibited by legislation», «for meeting the political, economic, social, cultural and 
the other interests with the exception of restrictions established by law in the interests of…».  

Thus, the analysis of the investigated regulation should be provided within and due to the 
dispositive resources of law. 

Keywords: general permissible type of legal regulation, dispositiveness, principles of law, 
dispositive norms of law.  
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 342 (477.83/.86:436) «1772/1918» (075.8) 

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ 
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У ГАЛИЧИНІ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ) 
І. Бойко 

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

e-mail: boyko.ist@ukr.net 

Проаналізовано вплив державної політики Австрійської монархії на соціально-еконо-
мічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ–ХІХ століть). Показано, що Галичина 
станом на 1772 рік під час її інкорпорації до складу Австрії перебувала у стані економічного 
занепаду.  

Зазначено, що на початку ХХ століття у Галичині почали активно розвиватися галузі 
промисловості, пов’язані з військовим виробництвом. Виходило зі стану занепаду ремесло, 
створювалися підприємства мануфактурного типу. Найбільшими державними інвестиціями 
у Галичині стали залізниці. Економічний розвиток у регіоні переважно був пов’язаний із 
приватною нафтопромисловістю і соляними промислами. Період ХІХ–ХХ століть. Знамену-
вав суттєве зростання соціальної активності українського селянства. Економічною основою 
цього феномену було зародження та розвиток кооперативного руху в Галичині. Це пов’яза-
но з тим, що західноукраїнська інтелігенція намагалася поліпшити становище селянства та 
міської бідноти, залучаючи їх до створення кооперації. Показано позитивні зміни соціально-
економічного розвитку, які відбулися в австрійський період у Галичині та зокрема його 
головного міста – Львова. 

Ключові слова: державна політика, соціально-економічний розвиток, реформування, 
Галичина, австрійська монархія. 

Прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу зумовлюють 
потребу в узгодженні національного законодавства України з міжнародними стан-
дартами. Крім цього, сучасні процеси входження України в європейський простір 
зумовлюють становлення й розвиток тісних стосунків з найближчими сусідами, 
зокрема із Австрією. Формування та стабільність українсько-австрійських відносин 
неможливі без вивчення їхніх історичних особливостей, що потребують глибокого 
наукового аналізу та формування відповідних висновків. 

Важливе місце серед проблем, які потребують історико-правового досліджен-
ня, займають питання правового статусу українських земель у складі Австрії та 
Австро-Угорщини (1772–1918 років). Значний інтерес у цьому аспекті викликає 
характеристика впливу державної політики Австрійської монархії на соціально-
економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ–ХІХ століть). 

Як відомо, після трьох поділів Речі Посполитої та перемоги над наполеонівсь-
кою Францією, Австрія отримала небачену до того військово-економічну могут-
ність і політичний авторитет у Європі. Австрійська монархія зуміла збільшити 
свою територію шляхом поділів Речі Посполитої (1772 і 1795) та приєднання 
Буковини у 1774 році. На загал імперія Габсбургів була другою за територією (576 
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тис. км²) у Європі й третьою за населенням (після Росії та Франції) – 20 млн осіб. 
До складу Австрії було приєднано значну частину предковічних західно-
українських земель площею понад 70 тис. км² з населенням 3,5 млн осіб, з яких 
2,4 млн становили українці. Інша частина предковічних східноукраїнських земель 
перебувала у складі Російської імперії з українським населенням 8,2 млн осіб. 
Однак у процесі геополітичних змін (значне збільшення території та чисельності 
населення, передусім за рахунок слов’янських народів) у саму основу австрійської 
держави закладалися серйозні соціальні протиріччя, що в майбутньому спричи-
нили її розпад. Вочевидь, як і в царській Росії, «збирання» під однією короною 
численних народів, різних за мовою, культурою, віросповіданням, за рівнем еконо-
мічного, соціального та політичного розвитку, різним ступенем правової свідо-
мості й правової культури, різними бажаннями, прагненнями і національними 
темпераментами, не сприяло довговічності Австрійської імперії.  

Приєднання й утримання Австрійською монархією Галичини, Буковини і 
Закарпаття унеможливлювало створення Української державності, розвиток україн-
ського права, культури та ін. Обґрунтування австрійських прав стосовно Галичини 
були фікцією, оскільки не мали під собою жодних об’єктивних історичних та право-
вих підстав. Адміністративно-територіальний устрій у Галичині був організований 
на зразок існуючого у землях Австрійської монархії, що давало австрійському 
урядові змогу ефективно управляти володіннями, віддаленими від Відня. 

Галичина станом на 1772 рік під час її інкорпорації до складу Австрії пере-
бувала у стані економічного занепаду. Промислове пожвавлення в Речі Посполитій 
зі середини XVIII століття Галичини майже не торкнулося. Головними показни-
ками економічної відсталості Галичини були низький рівень суспільного поділу 
праці, застій у промисловості й торгівлі, хоча в Європі відбувалися значні еконо-
мічні зрушення у зв’язку з початком промислової революції [4, c. 19]. Причому 
Галичина вважалася аграрною територією зі земельним устроєм, подібним до того, 
який існував у Пруссії та Чехії. Відмінність, полягала у тому, що в Галичині 
фільварки охоплювали 25 % ґрунтів, а в Пруссії та Чехії – 50 %. Одночасно 
відсоток селян тут був більший, аніж в інших австрійських провінціях. Селяни 
становили основну частину населення країни – 4/5 (у середньому 33 особи на 1 
км².). Перенаселення сіл у таких розмірах було характерною рисою Галичини, чим 
вона відрізнялася від інших регіонів тогочасної Європи. 

Однак Галичина залишалася потенційно багатим на природні ресурси краєм: 
тут були родючі землі, розгалужена мережа рік (окремі з них мали транспортне 
значення, пов’язуючи Чорне море з Балтійським); високого рівня досяг розвиток 
бджільництва; у лісах росло чимало цінних порід дерев, у Галичині містилися 
великі поклади солі. З приходом австрійців тут виявлено багато інших корисних 
копалин, зокрема нафти й озокериту. У першій подорожі Галичиною 1774 року 
співправитель імператриці Марії Терезії Йосиф ІІ писав у листі до матері: «Вона 
(Галичина) має переваги перед усіма провінціями Австрійської монархії. Незрів-
няна родючість землі, багате і розвинуте тваринництво, численні села, працьовите 
населення, переконався і ствердив, що тут переважає українське населення, 
польською є тільки шляхта».  

Австрійська влада відразу після приєднання Галичини почала вивчати нове 
надбання з допомогою географів, економістів, істориків, геологів, топографів та ін. 
У 1773 році завершено першу детальну воєнну конскрипцію краю, яка охопила всі 
галузі виробництва. Зазначимо, що до того часу ніхто таких детальних переписів 
не робив. Імператор Йосиф ІІ побувавши вдруге у Галичині, звернув увагу на стан 



І. Бойко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

44 

краю, відзначивши його природні багатства, відсутність промисловості, відсталість 
сільського господарства, свавілля шляхти. Він повідомляв матір: «Селянин – це 
нещасне створіння, яке фізично існуючи, нічого, крім образу людини, не має. 
Дрібна шляхта так само бідна, але вона плекає надії на справедливість, яка 
захистить її від магнатів, що її гнобили. Магнати в усякому разі незадоволені, але 
тепер не видають цього» [3, c. 51].  

Привілеї окремих станів, зокрема звільнення поміщиків від сплати податків, 
позбавляли державну казну доходів, а виняткова залежність підданих від своїх 
панів позбавляла віденську владу цілковито контролювати інші регіони імперії. 
Австрійський уряд, приєднавши Галичину, скасував передусім військову службу 
шляхти (раніше шляхта зобов’язувалася до військової служби за свої привілеї) та 
наклав на неї податки. Задля цього у 1772–1774 роках проведено перші переписи 
населення – так звані військові консприкції. Водночас, навіть попри відчутне 
малоземелля, австрійська влада відразу після зайняття Галичини заборонила 
підданим селянам покидати межі країни. Малоземельні й безземельні селяни 
ставали джерелом дешевої робочої сили для поміщицьких фільварків. 

З метою використання економічних можливостей Галичини, на переконання 
віденських чиновників, необхідно було запровадити чіткий адміністративний 
поділ, укомплектувати окружні органи відповідальними людьми, покращити стан 
доріг, захистити селян від сваволі шляхти, і, звісно, провести повну інвентаризацію 
земельного господарства краю. 

Австрійська влада розглядала Галичину й Буковину джерелом поповнення 
державної скарбниці, дешевої робочої сили та новобранців для австрійської армії, а 
також і буферною зоною з Російською імперією. Проте на цих територіях були 
відсутні промисловість, великі міста, шляхи сполучення. Тому необхідно було 
насамперед покращити соціально-економічне становище краю, зокрема підвищити 
матеріальний та освітній рівень населення, вирішити релігійні питання. Наприкінці 
ХVІІІ століття ініціативу у соціально-економічному розвитку Галичини, Буковини 
і Закарпаття перебрали на себе австрійські чиновники. Відповідно до патенту Марії 
Терезії 1772 року започатковано укладання інвентарів, куди записувалися кількісні 
та якісні показники земель, якими володіли поміщики, визначалися повинності 
селян тощо. Патент 1772 року обмежував застосування тілесних покарань, заборо-
няв панщину в неділю і свята, примусову працю без згоди селян. У 1775 році 
введено рустикальний податок, що накладали на кожне селянське господарство. 
Імператор Йосиф ІІ ініціював селянську реформу з метою обмежити свавілля 
земельних поміщиків і врегулювати земельні відносини. Він 5 квітня 1782 року 
видав патент, яким скасовував «підданське невільництво» (особисту кріпосну 
залежність селян) у Галичині й надавав їм громадянські права. Зауважимо, що 
станом на 1776 рік у Галичині налічувалося 1 859,6 тис. кріпаків, або 72 % від 
загальної кількості селян [6, c. 260]. На взірець чеських і австрійських земель у 
Галичині встановлювалося помірне підданство. Селянин за цим патентом отримав 
право одружуватися без дозволу пана, залишати пана і поселитися деінде або 
знайти службу, віддавати дітей до школи чи навчати ремеслу, вільно пересуватися. 
На думку М. Герасименка, в юридичних тонкощах патенту селянин не міг 
зорієнтуватися, але добре розумів, що він тепер не панський, а цісарський 
підданий; його ж особисті повинності випливають з користування наділеною 
землею [4, c. 135]. Земля залишалася у володінні панів; за виділені земельні наділи 
селяни повинні відробляти панщину, зменшену до трьох днів на тиждень. 
Повинності поза панщиною були заборонені. У 1787 році складено перший 
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земельний кадастр (так звану Йосифінську метрику). Згідно зі земельним 
кадастром усі землі поділялися на панські і селянські. Запровадження земельного 
кадастру було зумовлене потребою в отриманні відомостей про землю як джерело 
багатства й оподаткування. Термін «кадастр» походить від латинських слів «caput» – 
«податковий предмет, голова» та «capetastrum» – «опис податкових предметів». 
Спочатку під кадастром розуміли книгу, що містила відомості про предмет 
оподаткування, згодом – точний облік земель і їхню оцінку як об’єкта господа-
рювання й оподаткування. 

Основною галуззю економіки у Галичині залишалося сільське господарство. 
Через існування кріпацтва воно також зазнавало глибокої кризи. Більшість земель 
належала поміщикам, державі й церкві. Поміщики постійно зменшували селянські 
наділи. Упродовж 1787–1848 років у селян відібрано понад 1 млн моргів (1 морг 
дорівнював 0,5602 га) землі. Унаслідок цього в середині ХІХ століття більшість 
селянських господарств Східної Галичини мали земельні наділи, які не могли 
прогодувати селянської сім’ї. Розмір селянського земельного наділу залежав від 
функцій, що виконувало селянське господарство у панському маєтку. Відповідно 
до них селяни поділялися на повнонадільних, загородників, огородників, халупни-
ків, тяглових та піших. Галицькі селяни відробляли панщину, сплачувати данину та 
чинш. Тяжким тягарем для них виявилася додаткова панщина (праця влітку), право 
пропінації (примушування селян купляти за гроші або брати за відробіток панську 
горілку), монополія на млини, військова служба. Надзвичайно тяжкою для них 
була рекрутська служба, що тривала в австрійському війську до 14 років. Загалом у 
австрійській армії служило близько 80 тис. галичан, а за часів наполеонівських 
воєн з Галичини було призвано до австрійського війська 100 тис. рекрутів.  

Напрямок соціально-економічного розвитку Галичини у складі Австрійської 
монархії визначила аграрна реформа 1848 року. Вона створила певні умови для 
формування нових, ринкових відносин. На ринку праці з’явилася значна кількість 
найманих робітників, яких залучали до промислового й сільськогосподарського 
виробництва. У 1900 році у сільському господарстві, лісівництві й споріднених з 
ними галузях працювало понад 110 тис. постійних робітників і понад 170 тис. 
поденників. Хоча кріпосне право і було скасоване у Галичині ще 1848 року, але 
збереження і зосередження в руках поміщиків великої кількості землі за гострого 
селянського малоземелля дало змогу поміщикам зберегти упродовж півстоліття 
після селянської реформи напівкріпосницькі відносини, що негативно позначилися 
на економіці галицького села.  

Усю земельну площу Східної Галичини поділяли на табулярну і рустикальну. 
Табулярні землеволодіння – це великі поміщицькі маєтки, які були вписані до так 
званої Крайової табулі у Львові, а відтак – в окремі книги, що зберігалися в 
окружних судах і користувалися пільгами. Рустикальні (лат. rusticus – селянин) 
землеволодіння – це селянське землеволодіння, яке не мало жодних пільг. Це 
зумовлювало соціально-економічне розшарування галицького селянства. Так, 1902 
року у Східній Галичині 43 % усіх селянських господарств (280 із 650 тис.) 
володіли ділянками землі розміром до 2 га, 37 % – від 2 до 5 га. Загалом мало-
земельних бідняцьких господарств, що мали до 5 га, у Галичині налічувалося 80 %, 
середняцьких господарств, які володіли від 5 до 10 га, – приблизно 15 %, а 
заможних, що мали від 10 до 60 га, – 5 % [2, c. 113–114] 

Селянські наділи Східної Галичини переважно були малоземельними, унаслі-
док чого понад 42 % всіх селянських господарств не мали змоги навіть 
прохарчувати своїх володільців. Заборгованість селян часто спричиняла розпродаж 
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землі за судовими рішеннями. Особливо тяжке становище склалося в Східній Гали-
чині 1913 року, напередодні Першої світової війни у зв’язку зі загибеллю врожаю 
через стихійне лихо. На середину XIX століття в окремих місцевостях Галичини 45–
50 % селянських сімей повністю втратили землю. Унаслідок злиденного, переважно 
картопляно-капустяного харчування їхній раціон ледве сягав половини споживання 
продуктів західноєвропейськими селянами. Неврожаї перетворювалися на голодні 
роки, яких виснажені селяни пережити не могли. Тому впродовж 30–50-х років XIX 
століття смертність часто перевищувала народжуваність. Середня тривалість життя 
західноукраїнського селянина становила 30–40 років.  

У зв’язку з цим у повітах краю тоді було створено спеціальні комітети допо-
моги, а питання про голод винесено на обговорення Галицького крайового сейму. 
Проте вся робота комітетів виявилася даремною, оскільки австрійський уряд лише 
для видимості виділяв певні засоби для надання «допомоги» голодуючим галиць-
ким селянам. Один із депутатів, розповідаючи про цю «допомогу» австрійського 
уряду голодуючим селянам Галичини, назвав її сміховинною і заявив, що вона 
радше подібна на знущання. Тут же він нагадав: коли стихійне лихо спіткало 
Тіроль і Форарльберг, з населенням близько 0,5 млн осіб, то австрійський уряд 
відразу ж асигнував на допомогу 45 млн крон, а в розпорядження галицького 
намісника В. Коритовського асигновано всього 8 млн крон, із яких останній 1 млн 
витратив на ремонт доріг, 2 млн – на організацію «допомоги», причому вона була 
надана, головно, польським селянам. Інший депутат, розповідаючи з трибуни 
Галицького крайового сейму про мізерну допомогу селянам з боку уряду, наводив 
факт з Перемишлянського повіту, в якому допомогу надали лише польським і 
змішаним селам та тенденційно вилучили 26 українських сіл, котрі потерпіли не 
менше, ніж попередні. У Бібрському повіті 70 % українського населення і 30 % 
польського населення одержали однакову кількість зерна. Аналогічне становище 
було і в Рудківському повіті: крайовий комітет розподілив допомогу в такий 
спосіб, що для 65 % українського населення повіту було призначено 10,5 вагонів 
продуктів, а для 30 % польського населення – 25.  

Складні умови життя у галицьких селах змушували селян шукати засобів до 
існування. Початок 80-х ХІХ століття у Галичині позначений масовою еміграцією 
місцевого селянства. Зумовлена несприятливими економічними умовами Галичи-
ни, де у селах бідність уважали звичним явищем, міграція спочатку простежува-
лася зі західної, польської частини Галичини, але швидко поширилася на східну, 
українську частину. Десятки тисяч безземельних галицьких селян вирушали 
щороку на сезонні роботи в центральні й західні провінції Австрії, Угорщину. 
Причинами трудової еміграції українців були: малоземелля і безземелля, 
демографічний бум, аграрне перенаселення, пошуки порятунку від голоду; низький 
рівень розвитку місцевої промисловості; злиденні заробітки або їх повна 
відсутність. Трудова еміграція охопила понад 250 тис. осіб із Галичини та 
Буковини, 170 тис. – зі Закарпаття. У 90-х роках XIX століття зі західноукраїнських 
земель емігрували, головно, до Бразилії, США та Канади, що збіглося в часі з 
іншою інтенсивною хвилею української міграції – з півдня Поділля до Західної 
Канади. На сезонну, переважно сільськогосподарську, роботу виїжджали також до 
Німеччини, Росії, Бессарабії, Королівства Польського, Литви, Румунії, Данії, а 
також в Угорщину й Австрію. Еміграція мала постійний характер і з року в рік 
зростала. Так, у 1876–1880 роках з Галичини емігрувало 46 259 осіб, а протягом 
1906–1910 років кількість емігрантів становила 64 6792 особи. Залишені 
емігрантами землі зазвичай переходили до польських поміщиків. Упродовж 1890–
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1913 років з українських регіонів у складі Габсбурзької монархії виїхало на 
постійне проживання за кордон 700–800 тис. осіб [2, c. 114]. 

На початку ХХ століття у Галичині почали активно розвиватися галузі 
промисловості, пов’язані з військовим виробництвом. Виходило зі стану занепаду 
ремесло, створювалися підприємства мануфактурного типу. Найбільшими держав-
ними інвестиціями у Галичині були залізниці й фортеці – Перемишль, Краків та 
інші міста. Економічний розвиток у регіоні переважно був пов’язаний з приватною 
нафтопромисловістю і соляними промислами.  

У першій половині ХІХ століття австрійський уряд, намагаючись засвідчити 
власну підтримку ліберальним ідеям, що опанували Європу, вживав заходів, 
спрямованих на модернізацію економічних механізмів держави. Одним із них було 
прийняття закону про формування системи торгово-промислових палат. Згідно з 
розпорядженням Міністерства торгівлі, промисловості та державних споруд 
Австрії від 15 лютого 1848 року торгові палати мали статус «консультативного 
інституту» цього державного органу. Моделлю для їхнього створення стали фран-
цузька й англійська палати. Започатковані в столиці імперії, після відповідного 
закону від 18 березня 1850 року, палати почали діяти на всій її території, що 
позитивно позначилося на розвитку економіки, зовнішніх зв’язках загалом.  

Діяльність торгово-промислових палат в Австрії регулював закон 1868 року з 
окремими змінами, внесеними у 1901 році. З 29 австрійських торгово-промислових 
палат три розташовувалися у Галичині (Броди, Краків, Львів). Кожна палата 
складалася з двох секцій – торгової та промислової, які на підлеглій їм території 
об’єднували від найдрібніших і до найбільших усі торгові й промислові 
підприємства. Повноваження торгово-промислових палат були широкими. Вони 
мали право з власної ініціативи або за дорученням відповідних органів виступати зі 
законопроектами, давати висновки на урядові проекти законів перед їх внесенням 
на обговорення та затвердження рейхсрату, скеровувати депутатів до крайових 
сеймів, а до реформи 1907 року – і до рейхсрату. За ініціативою палат діяли також 
інститути сприяння промисловості, промислові й торгові школи. Палати 
безпосередньо, через своїх представників у парламенті, впливали на економічну 
політику. Їхні представники брали участь у роботі промислової, ремісничої, митної 
рад, ради державної залізниці, праці, колегії цензорів Австрійського банку, 
постійно діючої конференції з визначення торгових цін.  

Львівська торгово-промислова палата у 1854–1856 роках внесла в органи дер-
жавної влади низку пропозицій щодо збільшення кредитування, активізацію транс-
портних потоків, поширення освітніх програм у промисловій галузі. У 1854–1855 
роках вона організувала поїздки груп промисловців на виставки до Мюнхена і Парижа, 
1854 року провела сільськогосподарську виставку у Львові, а через 12 років домоглася 
створення товарно-грошової біржі, зверталася до уряду з клопотанням відкрити у 
Львові торгову академію на зразок англійської або бельгійської.  

Тісні контакти з торгово-промисловими палатами в Галичині налагоджував 
сформований 1903 року у Львові Центральний союз галицької фабричної промис-
ловості. Ця добровільна організація представляла інтереси власників заводів і 
фабрик перед центральними та крайовими властями у справах постачання сирови-
ною й устаткуванням, визначення розміру податків, будівництва залізничних 
шляхів, митної політики, тарифів тощо. Для кращої організації роботи цей союз 
створював філії, яких у 1909 році налічувалося 7 (Броди, Бяла, Коломия, Краків, 
Львів, Тарнів, Тернопіль). У липні 1904 року була заснована також Ліга промис-
лової допомоги, що мала проводити пропаганду за збут крайових товарів і сприяти 
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розвиткові промисловості в Галичині. Однак 1910 року 88,45 % усього населення 
краю займалося сільським господарством і лише 11,55 % проживало в містах; 
91,5 % українського населення Галичини було зайнято сільським господарством, 
2,1 % задіяно у промисловості, і 1,4 % – у торгівлі [3, c. 58]. 

Українські землі продовжували залишатися слабкорозвинутими територіями 
Австрії, а згодом – Австро-Угорщини. Великих підприємств у Галичині діяло 
небагато, промисловий переворот затягувався (до середини 80-х років XIX ст.). 
Основною причиною промислового застою у Галичині був імпорт промислових 
виробів з розвинутих західних провінцій Австрії, в експорті 90 % становила сиро-
вина. Промисловість у Галичині не отримувала податкових пільг, на відміну від 
центральних районів Австрійської імперії, не могла витримати конкуренції та почала 
занепадати. Краще розвивалися галузі, які не мали конкуренції в імперії (борошно-
мельна, лісопереробна, нафтова, солеварна, спиртогорілчана). Вони переважно 
зароджувалися на виробництві й первинній обробці сировини. Провідні галузі 
промисловості у Галичині працювали під впливом збільшення попиту на нафто-
продукти. У той час розвинутим був Дрогобицько-Бориславський нафтовий басейн. 

Бориславське нафтове родовище почали розробляти 1854 року Нафтові ями 
тут розміщували переважно вздовж р. Тисмениці. У Бориславі 1865 року 
функціонувало близько 5 тис. ям, глибиною 35–40 м. Добова продуктивність копанки 
сягала 130–140 кг. [8]. У 1855–1865 роках вартість щорічного видобутку нафти й 
озокериту в Галичині оцінювалася в 15 млн золотих.. У 1865 році за межі Галичини 
вивезено 150 т нафти. У 1870 році видобуток нафти у Бориславі досяг 10,6 тис. т. 
Тут діяло близько 800 дрібних підприємств, де працювало майже 10 тис. 
робітників [5, c. 12–28]. У 1890–1893 роках загалом у Галичині видобували понад 
90 тис. т нафти, 1894 року – понад 130 тис. т, у 1895 року – понад 210 тис. т, 1896–
1900 року – 310–330 тис. т, 1902 року – понад 570 тис. т, 1903–1906 року – 700–
800 тис. т, 1907 року – понад 1 170 тис. т, а 1909 року – понад 2 млн т [9, c. 5–32]. 

Від середини ХІХ століття у Галичині почала розвиватися соляна 
промисловість. У Східній Галичині 1865 року діяло дев’ять солеварень, але лише 
на трьох із них (у Калуші, Косові, Стебнику) застосовували парові машини. 
Продукція солеварень поступово зростала: з 69,9 тис. т у 1865 році до 145,8 тис. т 
солі у 1900 році Австрійський уряд свідомо обмежував розвиток цієї галузі 
промисловості в інтересах австрійських копалень кам’яної солі. 

Значну увагу приділяли побудові шляхів сполучення, які сприяли розвитку 
економічних відносин. У той період у Галичині побудовано залізничну магістраль, 
яка вважається найдавнішою в Україні. Перший потяг прибув до Львова 
4 листопада 1861 року з Відня. У 1866 році прокладено залізницю до Чернівців, 
1869 року – до Бродів. Перший пасажирський потяг із чотирьох вагонів під назвою 
«Ярослав» прибув з Перемишля до Львова 4 листопада 1861 року. На всіх станціях 
курсування – в Медиці, Мостиськах, Судовій Вишні, навіть у Мшані – його вітали 
сотні селян, приїздом «сталевого коня» захоплювались і мешканці міст. З цієї дати 
почався літопис Львівської залізниці, її розвиток. Відтоді вона продовжувала 
розвиватись і не лише на західних, а й на східних, північних територіях. Коли 
звучали фанфари з приводу побудови першої залізниці у Східній Галичині, 
англійські інженери подали на затвердження технічний план будівництва 
магістралі, що з’єднала би Львів з Чернівцями. Проект було затверджено, і за два 
роки уклали залізничне полотно протяжністю 267 км. Від Львівського вокзалу 
1 вересня 1866 року вирушив перший потяг, який через 9 год. вже зустрічали в 
Чернівцях. На початку ХХ століття виникла необхідність будівництва нового 
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вокзалу у Львові. Споруду було здано 26 березня 1904 року. Вокзал уважали одним 
із найкращих у Європі з архітектурного й технічного поглядів. Перед Першою 
світовою війною у Східній Галичині проклали 2 676 км залізничних шляхів. 
Згодом Львів отримав залізничне сполучення з українськими землями, котрі 
входили до складу Російської імперії. Будівництво залізниць, однак, лише 
незначною мірою сприяло розвитку промисловості. 

Одночасно період ХІХ–ХХ століть знаменував суттєве зростання соціальної 
активності українського селянства. Економічною основою цього феномену було 
зародження та розвиток кооперативного руху в Галичині. Це пов’язано з тим, що 
західноукраїнська інтелігенція намагалася поліпшити становище селянства і міської 
бідноти, залучаючи їх до створення кооперації. Під кооперацією розуміли 
добровільну співпрацю та взаємодопомогу в економічному житті насамперед селян. 
Кооперація покликана була сприяти незаможним верствам населення, зокрема 
захистити їх від лихварства, яке набувало масового характеру, допомогти купити 
землю та реманент, збувати продукцію, організувати хати-читальні, освітні курси 
тощо. Кількість кооперативів швидко зростала. Найчисленнішими серед них були 
кредитові спілки. Деякі виникли ще в 70-х роках, що лише в 90-х роках ХІХ століття 
отримали стабільну, добре відрегульовану основу. Даючи 10-відсоткові позички, ці 
спілки, котрих налічувалися сотні, швидко витіснили більшість лихварів. Першим 
українським споживчим кооперативом у Галичині стала «Народна торгівля», 
організована зусиллями В. Нагірного 1883 року у Львові. До цього В. Нагірний 
10 років вивчав досвід швейцарських кооперативів. Існували різні форми кооперації – 
заготівельно-збутова, кредитна, споживча, молочарська тощо. Кооперативний рух 
інтенсивно поширювався. У Галичині з 1907 року діяв «Маслосоюз», який через 
чотири роки об’єднав 79 молочарень. «Народна торгівля» тоді ж об’єднувала 
93 кооперативні торговельні спілки, мала 18 власних крамниць і договірні (торго-
вельні) відносини з понад 830 крамницями. Головною вважали кредитну кооперацію, 
адже селяни намагалися знайти в ній порятунок від лихварів. Перший кредитний 
кооператив на селі у Східній Галичині створено у 1896 році. Селяни називали такі 
кооперативи райффайзенками (від прізвища Фридріха Райффайзена, який 1864 року 
організував у Німеччині перше кредитне товариство). Функції центральної ощадної 
каси для всіх видів кооперації у Східній Галичині виконував Крайовий кредитовий 
союз, що у 1911 році налічував 889 членів (у тому числі 412 зареєстрованих 
кооперативів, 53 різні товариства і 424 особи). У Львові до Українського крайового 
ревізійного союзу 1912 року належало 5,5 тис. кооперативів, що мали 180 тис. членів 
і загальний баланс 56,5 млн крон [2, c. 113]. 

У 1899 році священики о. Тома (голова товариства до 1908) і о. Юліян 
Дуткевичі заснували Товариство «Сільський господар» у місті Олесько Золочівсь-
кого повіту (тепер Буський район Львівської обл.) з метою покращення добробуту 
селян через піднесення сільського господарства і захист селянських інтересів. 
Діяльність товариства була спершу обмежена Золочівським повітом. З 1903 року 
керівні органи Товариства діяли у Львові. Воно у 1904 році – реорганізоване в 
двоступеневе крайове господарське Товариство з правом засновувати філії в 
Галичині. Діяльність «Сільського господаря» була далі незначна, і на початку 1909 
року Товариство мало лише 5 філій і 700 членів. Організатором гуртків і філій 
«Сільського господаря» був Йосиф Раковський. З 1909 року почався інтенсивний 
розвиток Товариства. Після проведення Першої хліборобської виставки в Стрию, 
організованої товариством «Просвіта», на загальних зборах змінено статут 
«Сільського господаря» і розширено повноваження його діяльності (захист 
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станових інтересів українських хліборобів), запроваджено нову реорганізацію (три 
організаційні ступені: централя, філії у повітах і гуртки в селах). Товариство 
упродовж 1909–1917 років очолював Євген Олесницький, завдяки якому 
«Сільський господар» здобув значний авторитет серед українського селянства 
(найближчі його співпрацівники – о. С. Онишкевич і Г. Величко). Реорганізоване 
Товариство реально поширило діяльність на всю Галичину й перебрало на себе 
майже всю працю, яку доти вели у сфері сільського господарства «Просвіти» й 
кооперації. Станом на 1910 рік «Сільський господар» налічував уже 85 філій, 
317 гуртків, 12 500 членів, 1913 року – 88, 1 325, 32 300 відповідно. Напрямами 
діяльності товариства були: правовий захист селян перед державною та крайовою 
владою і самоврядуванням; організація профільних освітніх курсів і шкіл для 
селян; засновування дослідних полів, розплідників плодових дерев, зразкових 
садів, пасік, стаєнь, курників, вівчарень; поширення найновіших сільськогоспо-
дарських машин і знарядь (зокрема через спільне користування машинами та 
реманентом); землевпорядкування сіл; організація садівничо-городницької школи у 
Скнилові під Львовом; видавнича діяльність. Близько 100 діячів «Сільського 
господаря» працювали безкоштовно, всіх службовців було 15 (зокрема 4 агрономи). 
У 1911 році для справ постачання та збуту сільськогосподарських продуктів 
засновано синдикат «Сільського господаря» та Крайовий союз для хову і плекання 
худоби, які зі своїх прибутків давали гроші на потреби «Сільського господаря». 
Товариству надавав також субвенції Галицький крайовий виділ. «Сільський 
господар» видавав двотижневик «Господарський часопис» (з 1910), серії брошур 
«Бібліотека «Сільського Господаря» (27 брошур). Перша світова війна припинила на 
певний час працю «Сільського господаря». Товариство у 1915 році почало відбу-
довувати знищені війною господарства; цю працю полегшувало визнання австрійсь-
кою владою «Сільського господаря» як головного об’єднання українських хліборо-
бів і призначення на його діяльність відповідних державних дотацій [11, c. 8–10]. 

У Львові 1895 року засновано український кооперативний банк «Дністер» з 
метою зберігати заощадження, надавати позички українському населенню. 
Розміщувався він у будинку № 20 на вул. Руській у Львові.  

Однією з важливих економічних установ у Галичині була страхова компанія 
«Дністер», створена 1892 року у Львові. Вона незабаром мала понад 200 тис. клієн-
тів. За словами Олександра Барвінського, ініціатива створення у Львові Руського 
страхового товариства, з’явилася ще 30 років тому, але реалізувати задум вдалося 
лише на початку 1890-х років завдяки старанням Костя Левицького, Стефана 
Федака, Василя Нагірного, Дам’яна Савчака, Теофіля Бережницького. «Дністер» 
7 грудня 1891 року отримав дозвіл Галицького намісництва на початок функціону-
вання. Унаслідок енергійної діяльності першого директора Ярослава Кулачковського 
(1893–1909) Товариство перетворилося на одну з найповажніших страхових 
компаній Галичини. Від 1894 року при «Дністрі» існувало Товариство взаємного 
кредиту, що у 1896 році трансформувалося у Крайовий союз кредитовий. Товариство 
перед Першою світовою війною мало велику популярність, про це засвідчує той 
факт, що в ньому було застраховане майно усіх греко-католицьких парафій 
Галичини. «Дністер» провадив меценатську діяльність. Лише за перших 25 років 
своєї діяльності на громадські потреби витратив понад 500 тис. крон [10, c. 416]. 

Наприкінці XIX ст. на західноукраїнських землях налічувалося близько 
220 середніх і великих промислових підприємств. Решта майже 95 % підприємств 
залишалися дрібними (до 5 осіб). На них працювало більше половини зайнятого в 
промисловості населення. На Галичину, яка мала 28 % населення Австро-
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Угорщини, припадало лише 5,5 % парових двигунів імперії. Двигуни й інші 
машини концентрувалися на підприємствах центральних і західних регіонів імперії 
[2, c. 116–117]. Там уже на початку 70-х років завершився промисловий переворот. 
У Західній Україні він затягнувся ще на 10–15 років. Основною причиною 
промислового застою у Галичині став імпорт фабрично-заводських виробів із роз-
винутих західних провінцій Австрії. На відміну від українських, новим підприємст-
вам в австрійських районах надавали значні податкові пільги. Західноукраїнська 
промисловість не могла витримати конкуренції дешевих товарів і почала занепада-
ти. Особливо це стосувалося галузей обробної промисловості: цукрової, текстиль-
ної, шкіряної, паперової, сірникової тощо. Краще розвивалися, як уже згадувалося, 
галузі, що не мали конкуренції в імперії (борошномельна, спирто-горілчана, 
нафтова, лісопереробна, солеварна). Ці галузі спеціалізувалися переважно на 
виробництві й первинній обробці сировини, яку потім вивозили для наступної 
переробки на Захід. 

У промисловості західноукраїнських земель переважали іноземні капітали, 
головно, австрійські, німецькі, англійські, французькі, бельгійські та ін. Вони 
контролювали основні галузі, передусім нафтову. За рахунок викачування природ-
них ресурсів у Галичині іноземні підприємці одержували небачені в інших країнах 
Європи прибутки. 

Домінуюче становище в промисловості Східної Галичини займали кустарні 
промисли. У Галичині 1910 року налічувалося 4 096 промислових і гірничих 
підприємств, де працювало 101 808 робітників. Зі загальної кількості промислових 
підприємств 96,5 % були зовсім дрібними, 3 % – середніми і лише 0,5 % – відносно 
великими.  

Державна політика Австро-Угорської монархії була спрямована на розвиток своєї 
економіки шляхом використання природних багатств Галичини, особливо її промис-
ловості, зокрема основної її галузі – нафтодобувної. Нафту добували і вивозили з 
Галичини, переважно як сирий продукт, її переробка зосереджувалася здебільшого у 
центральних районах Австрії, а відтак – Австро-Угорщини. Це було характерним і для 
інших галузей галицької промисловості, у тому числі гірничої, лісової, шкіряної та ін. 
Наприклад, зі загальної кількості добутої 1906 року у Галичині нафти лише 14 % 
переробляли на місці; 86 % галицької нафтової промисловості належало іноземному 
капіталу. З 56 акціонерних товариств з добування, транспортування і реалізації галиць-
кої нафти в 1910 році лише 16 розташовувалися у Галичині та їх уважали 
«крайовими», останні ж діяли за кордоном. 

Іноземний капітал, що використовував нафтові джерела Галичини, керувався 
не інтересами дальшого розвитку нафтових промислів краю, а лише з бажання 
отримати високі прибутки, маючи змогу за безцінь наймати робітників. Для цього 
він скорочував видобуток нафти, домагаючись одночасно підвищення цін на неї. 
Особливо високими були прибутки капіталістів у роки Першої світової війни. З 
1914 до 1918 року ціни на нафту і нафтопродукти підвищувалися в 5 разів – з 8 до 
40 крон за 1 ц. Чисті прибутки нафтопромисловців зросли, за офіційними даними, з 
20,6 млн крон 1912 року до 40.4 млн крон 1918 року [2, c. 116].  

Найрозвинутішою галуззю промисловості у Східній Галичині було ґураль-
ництво, яке досягло небачених розмірів. У 1913 році з 1 531 діючої в Австрії 
ґуральні 889, або 58,07 %, знаходилось у Галичині. Це пояснюється тим, що 
галицькі поміщики користувалися винятковим правом виробництва і збуту горілки 
та пива і зовсім звільнялися від сплати податків та акцизних зборів від виробницт-
ва алкоголю. Унаслідок цього ґуральництво перетворилося на вагому статтю 
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прибутків галицьких поміщиків, яка з року в рік зростала через систематичне 
споювання селян. У 1864 році дохід з пропінації (так іменувалося право поміщиків 
виробляти і збувати горілку та пиво) становив 5 млн крон, а 1873 року, населення 
Галичини витратило на горілку 54 млн крон. У Галичині 1874 року налічувалося 
23 269 шинків, тобто шинок припадав на 233 особи, а на людину припадало 26 л 
горілки на рік. У Галичині 1911 року було продано горілки на 37 324 697 крон, а 
цукру – лише на 7 149 831 крону [1, c. 14–15]. 

Економічне становище Галичини в складі Австро-Угорщини позначилося і на 
розмірі заробітної плати працездатного населення. Зарплата в Галичині була 
найнижчою порівняно з оплатою праці в інших австрійських землях. За одну й ту ж 
саму роботу працівник Брно або Львова одержував значно менше, ніж мешканець 
Відня. Одночасно ціни на промислову продукцію в Галичині були значно вищими, 
ніж в інших частинах Австро-Угорщини. Наприклад, у 1912 році 1 ц бурого вугілля 
коштував у Бруксі 49 гелерів, а в Станіславові – 1 крону 42 гелери. Разом з 
низькою заробітною платою у Галичині існував і найдовший робочий день, який 
сягав 10–12 год., а нерідко й 14–16 год. на добу. 

Охорона праці й техніка безпеки також потребували кращого забезпечення. У 
1883 році була запроваджена промислова інспекція з інспекторатами у Львові, 
Кракові й Станіславові, а згодом і в Перемишлі. Її завдання полягало у контролі за 
технікою безпеки на підприємствах. На окремих підприємствах не завжди дотри-
мувалися таких правил, що призводило до нещасних випадків. Лише 1900 року 
офіційно зареєстровано 489 нещасних випадків на підприємствах Східної Галичи-
ни. У червні 1902 року унаслідок відсутності вентиляції і накопичення газів в 
озокеритних шахтах стався вибух, який спричинив загибель 17 робітників, а 6 
отримали тяжкі поранення. За три дні перед катастрофою, за повідомленнями 
преси, робітники відвідали відповідального за техніку безпеки Балабана і повідо-
мили, що не можуть працювати, бо в шахті багато газу. Балабан погрожував: коли 
вони не вийдуть на роботу, то їх негайно звільнять і візьмуть замість них інших. 

Водночас, в австрійський період у Галичині відбувалися й позитивні зміни в 
соціально-економічному розвитку Галичини і зокрема його головного міста – 
Львова [7]. Австрійська влада упорядкувала міську господарку Львова, у 1777–
1820 роках було знесено міські мури, споруджено нові квартали у стилі 
класицизму. За австрійської влади у місті активно розвивалася наука і культура: 
було збудовано два великі театри, відновлено діяльність Львівського університету і 
відкрито Політехніку, організовано видавничу справу, запроваджено вуличне 
освітлення, громадський транспорт, залізничне сполучення. За цей час у Львові: 
збудовано перший у Європі залізобетонний міст; у 1773 році засновано перший на 
українських землях заклад освіти медичного профілю – Медичну колегію; 1776 
року почала виходити газета «Gаzette de Leopol» (тижневик) – перша регулярна 
газета в Україні; 1776 року створено перший в Україні постійно діючий міський 
театр; 1782 року почала працювати горілчана фабрика Бачевського, що на початку 
ХХ століття виробляла найкращий в Європі лікер – «Likіer Baczewskiego»; 1784 
року запущено першу в світі повітряну кулю з автоматичним пальником на 
рідкому пальному для підігріву повітря у балоні, всього через дев’ять місяців після 
кулі братів Монгольф’є, пальним для якої слугувала солома; 1784 року у 
приміщенні монастиря Бернардинів засновано Архів давніх актів, нині – 
Центральний державний історичний архів України у Львові – один із найбагатших 
архівів Європи; 1785 року – споруджено найдавніший в Україні готель «Під 
римським цезарем»; 1786 року – почала діяти перша в Україні Музична академія; 
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1786 року засновано Личаківський цвинтар. На початку XIX століття Львівський 
університет належав до найбільших у Європі – 1822 року налічував 1 304 студенти. 
Для порівняння: Берлінський університет 1820 року мав 910 студентів, університет 
у Галле – 795 студентів. Юридичний факультет був провідним у Львівському 
університеті в австрійський період і за кількістю студентів та викладачів, і за 
державними пріоритетами. У 1851 році на юридичному факультеті навчалося 
302 особи, у 1890/91 навчальному році їх було уже 683, 1900/01 – 1 284 особи, 
1913/14 навчальному році – 3 493 особи). У 1817 році на базі приватних зібрань 
організовано польський бібліотечно-архівний заклад Оссолінеум (нині Наукова 
бібліотека імені В. Стефаника). Після того, як 14 липня 1826 року стара вежа у 
Львові завалилася, упродовж 1826–1835 років збудовано нову Ратушу. Засновано 
навчальний заклад, що давав спеціальну освіту, Реальну (Торговельну) академію 
(1835). У 1830-х роках австрійський географ і статистик В. Блюменбах писав, що 
населення Львова налічувало 75 тис., а саме місто «надзвичайно погарнішало». У 
Львові 1835 року започатковано перший в Україні регулярний громадський 
транспортний маршрут – багатомісний кінний екіпаж, що сполучав середмістя 
Львова з Винниками. Упродовж 1835–1900 років Львів виявився унікальним 
європейським містом, яке кардинально змінило ландшафтне обличчя: було зрізано 
Княжу або Лису гору (Mons Calvus), насипано до висоти 413 м над рівнем моря 
штучну гору (Kopiec Unji Lubelskiej), пущено під землю р. Полтву; у такий спосіб 
місто отримало одну з найдосконаліших каналізаційних систем у Європі. Після 
революції Львів стрімко розвивався [7].  

Зважаючи на можливу війну з Російською імперією в майбутньому, австрійсь-
ка влада намагалася перетворити Львів на укріплений форпост. На горі Шембека, 
яка тепер зветься Цитаделлю, у 1852–1854 роках збудовано Цитадель (укріплені 
казарми і 4 артилерійські форти). 

У Львові 1853 року в аптеці «Під золотою зіркою» фармацевти Ян Зег та 
Ігнатій Лукасевич винайшли першу в світі гасову (нафтову) лампу. Їх серійне 
виробництво почалося незабаром у Відні й США. Розвиток технологій використан-
ня нафти та її видобутку посилили світове значення сировини. У другій половині 
ХІХ століття у Східній Галичині починають видобувати нафту. На початок 
ХХ століття тут видобували 5 % світового об’єму рідкого палива. 

У Львові 1842 року завершено будівництво театру Скарбка (тепер ім. Марії 
Заньковецької) – найбільшого на той час у Європі за площею забудови (7.278 м2) і 
третього за кількістю глядацьких місць (1 460) після міланського «Ля Скала» і 
дрезденського «Гофтеатеру». У Львові 1844 року засновано цісарсько-королівську 
Технічну академію – найстарішого в Україні технічного університету; 1845 року 
вперше в Європі відкрито спеціалізовану дитячу лікарню Святої Софії; 1848 року– 
вийшла перша в історії українська газета «Зоря Галицька»; 1848 року– створено 
першу українську політичну організацію – Головну руську раду; 1853 року – 
побачив світ перший український часопис для жінок «Лада»; 1858 року – 
започатковано перше в Україні гасове освітлення вулиць; 1861 року – збудовано 
першу в Україні залізницю «Львів–Перемишль»; 1862 року – засновано «Політех-
нічне товариство» – одне з найперших у світі авіаційних товариств; 1864 року – 
почав діяти перший український професійний театр; 1866 року – створено перше в 
Україні спортивне товариство «Сокіл»; 1873 року – засновано один із найстаріших 
у Європі Природних музеїв; 1874 року – створено першу Українську середню 
школу (гімназію); 1874 року – виник Міський промисловий музей (тепер Музей 
етнографії та художнього промислу) – один із найбільших спеціалізованих 
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етнографічних музеїв Європи, найбагатша художня скарбниця декоративного 
ужиткового мистецтва України. Тут зберігається найбільша та найцінніша в 
Україні колекція годинників. 

Перелічимо ще деякі цікаві відомості про Львів. Отже, тут 1879 року 
засновано парк Кілінського (тепер Стрийський парк), що на початку ХХ століття 
був визнаний одним із найкрасивіших парків Європи; у травні 1880 року уперше в 
Україні запрацював кінний трамвай; 1882–1883 роки – створено перший в Україні 
Інститут географії; 1883 року – започатковано перший в Україні міський телефон-
ний зв’язок; 1884 року – організовано Акціонерне аеронавтичне товариство, яке 
німецькою та польською мовами випускало одну з перших у світі спеціалізовану 
газету «Аеронавт»; 1890 року створено у Львові Русько-українську радикальну 
партію (РУРП), першу українську легальну політичну партію європейського типу і 
першу в Європі селянську партію соціального спрямування; 1893 року – вперше в 
Україні почала діяти кінна станція «швидкої допомоги»; 1894 року – запущено в 
дію електричний трамвай, один із найперших в Україні та Європі; 14 липня 1894 
року – відбувся перший в українській історії футбольний матч між командами 
Львова і Кракова; 1895 року – уперше в Україні названо вулицю ім’ям Тараса 
Шевченка; наприкінці ХХ століття – у Львові на вулиці Театральній уперше в 
Україні для освітлення вулиці було використано люмінесцентні лампи; на початку 
ХХ століття – Львів був єдиним містом у світі, де містились резиденції трьох 
католицьких архієпископів: римо-католицького, греко-католицького і вірмено-
католицького; 1900 року – за проектом архітектора Зиґмунта Ґорголевського 
збудовано Львівський оперний театр, один із найгарніших у Європі; 1905 року – 
створено перший Український національний музей; 1905 року – відбулася перша 
Всеукраїнська мистецька виставка; 1906 року – за керівництва Івана Боберського 
створено перший футбольний клуб, який захищав синьо-жовті кольори; 1907 року – 
започатковано галерею європейського мистецтва (тепер Львівська галерея 
мистецтв), найбільший художній музей в Україні, де зібрано понад 50 тис. творів 
мистецтва; 1910 року – Львівська політехніка стала другим після Сорбоннського 
університету в Парижі науковим закладом, де відкрито авіаційну кафедру, тоді ж 
утворилася Українська національна авіаційна школа, одним із найактивніших її 
ініціаторів став син Івана Франка Петро [7]. 

До відкриття Крайової промислової виставки у 1894 році споруджено павіль-
йони на верхній терасі Стрийського парку, на якій демонстрували новітні технічні 
винаходи. У Львові 1894 року уперше застосовано залізобетон. Будівельна фірма 
Івана Левинського для реклами нового будівельного матеріалу звела місток у дворі 
Львівської політехніки. У 1881 році Людвик Ридіґер провів у Львові першу у світі 
вдалу хірургічну операцію з приводу виразки шлунка. У Львові 1894 року уперше 
на території України проведено футбольний і 1905 року хокейний матчі. 

Після поразки польського повстання 1863–1864 років на території Російської 
імперії Львів став головним центром польського визвольного руху. Сюди переїхав 
Юзеф Пілсудський, котрий у 1908 році створив у Львові воєнізовані організації 
«Стшелєц».  

Завдяки українським діячам, зокрема Іванові Франкові, Михайлові Грушевсь-
кому, який переїхав 1894 році з Києва до Львова, й іншим громадським та 
політичним діячам у Галичині завершено формування української політичної нації. 
Галицькі русини остаточно відмовилися від попередньої самоназви і прийняли 
самоназву «українці». У Галичині, зокрема після революції 1848 року, склалися 
кращі умови для національного життя, ніж на українських землях під владою 
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Російської імперії: не було заборони публікації книжок українською мовою; 
існувало українське шкільництво; діяли українські культурно-освітні й наукові 
заклади; українською мовою друкували книжки, газети, журнали, багато з котрих 
нелегально вивозили в Наддніпрянську Україну. Показовим було створення у 
Львівському університеті 1849 року кафедри української мови та літератури 
(завідувач – Яків Головацький). У 1862 та 1872 роках почали діяти кафедри з 
українською мовою викладання на богословському та правничому факультетах 
(кафедри цивільного і кримінального права) Львівського університету.  

Отже, Австрійська імперія, порівняно з Російською, мала ліберальніший 
політичний режим. Перебування Галичини від останньої чверті ХVІІІ століття у 
складі Австрії помітно вплинуло на оновлення духовного життя галицьких 
українців, внесло у суспільну свідомість і практику чимало елементів, властивих 
для культури німців, чехів, хорватів та інших європейських народів. Інакше 
кажучи, галицькі українці були причетні до єдиного територіального та ідейного 
простору з мешканцями інших територій, які ми зараз називаємо Європою. 
Реформаторська політика Марії Терезії дещо обмежила свавілля польської панівної 
верхівки на західноукраїнських землях, забезпечила умови для підвищення 
матеріального й освітнього рівнів українського греко-католицького та православ-
ного духовенства і селянства. Реформи «освіченого абсолютизму» зумовили 
важливі зміни у сфері освіти, яка отримала державне фінансування. Належачи до 
найбільших коронних країв, територія Галичини стала своєрідним законодавчим 
полігоном, місцем випробування нових нормативно-правових актів Австрійського 
парламенту, і лише після такої їхньої апробації та за умови позитивних результатів 
чинність цих нормативно-правових актів поширювалася й на інші території 
Австрійської монархії. Галичина одна з перших в Австрійській монархії зазнавала 
впливу західноєвропейської політики «освіченого абсолютизму», державних і 
правових реформ другої половини ХVІІІ століття. Після революції 1848–1849 років 
для Галичини було прийнято окрему Конституцію 1850 року, що засвідчило 
особливу роль Галичини в історії Австрійської монархії. 

У ХІХ столітті в Галичині відбувається національне відродження, яке полягало 
у відновленні національних, політичних і культурних прав етносу, що перебував у 
залежності від панівної імперської народності. Цей процес супроводжувався 
перетворенням народу в націю, у процесі якого український етнос (народ) відчував 
себе як нація – територіально об’єднана етнічна спільнота, що усвідомлює історич-
ну, культурну та економічну єдність і прагне до створення власної держави.  

Найбільшим негативом приєднання й утримання Австрійською монархією 
Галичини була відсутність умов відродження української державності, розвитку 
українського права, культури та ін. Обґрунтування австрійських прав стосовно 
Галичини були фікцією, оскільки не мали під собою жодних об’єктивних історич-
них та правових підстав. Адміністративно-територіальний устрій у Галичині був 
організований на кшталт існуючого у землях Австрійської монархії, що давало 
австрійському урядові змогу провадити ефективне управління володіннями, відда-
леними від Відня. 

Приєднання Галичини до складу Австрійської імперії мало деякі позитивні 
наслідки. Адже австрійська влада намагалася реалізувати ідеї Просвітництва, що 
знайшло своє відображення у зміні правового регулювання науки та освіти, значно 
полегшилося становище галицького селянства, відбулося часткове реформування 
органів державної влади у Галичині. Черговий етап реформування органів держав-
ної влади Галичини розпочався після революції 1848 року внаслідок прийняття 
австрійських конституцій 1848 та 1849 років, які суттєво вплинули і на Галичину. 



І. Бойко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

56 

Список використаних джерел 
1. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини / В. С. Кульчицький, 

І. Й. Бойко, І. Ю. Настасяк, О. І. Мікула. Львів, 2002. 82 с. 
2. Аркуша О. Г. та ін. Час народів. Історія України ХІХ століття: навчальний посібник / за 

заг. ред. М. М. Мудрого. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 408 c. 
3. Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772–

1918): навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 312 с.  
4. Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного 

господарства. Київ,1959. 302 с.  
5. Іваницький Є., Михалевич В. Історія Бориславського нафтопромислового району в 

датах, подіях і фактах. Дрогобич, 1995. 128 с. 
6. Історія держави і права України: підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, 

В. О. Рум’янцев та ін. / за ред. В. Д. Гончаренка. Харків: Право, 2013. 704 с. 
7. Історія Львова. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Львова 
8. Історія нафтових промислів Борислава. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki / Історія 

нафтових промислів Борислава 
9. Микулич О. Нафтовий промисел Східної Галичини до середини ХІХ ст. Видання друге, 

доповнене. Дрогобич, 2004. 32 c.  
10. Чорновол І. П. «Дністер» // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2004. Т. 2: 
Г–Д. С. 688 с.  

11. Шевчук Г. Й. Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства 
«Сільський господар» (1899–1944): автореф. дис. канд. іст. наук. – спец. 07.00.01 – 
історія України. Львів, 2006. 18 с. 

References 

1. Kul'chyts'kyj, V. S., Bojko, I. J., Nastasiak, I. Yu., & Mikula, O. I. (2002). Aparat 
upravlinnia Halychynoiu v skladi Avstro-Uhorschyny. L'viv. 

2. Arkusha, O. H., Kondratiuk, K. K., Mudryj, M. M., & Sukhyj, O. M. (2016). Chas narodiv. 
Istoriia Ukrainy XIX stolittia. M. M. Mudryi (Ed). L'viv: LNU imeni Ivana Franka. 

3. Bojko, I. J. (2017). Halychyna u derzhavno-pravovij systemi Avstrii ta Avstro-Uhorschyny 
(1772–1918). L'viv: LNU imeni Ivana Franka.  

4. Herasymenko, M. P. (1959). Ahrarni vidnosyny v Halychyni v period kryzy panschynnoho 
hospodarstva. Kyiv.  

5. Ivanyts'kyj, Ye., & Mykhalevych, V. (1995). Istoriia Boryslavs'koho naftopromyslovoho 
rajonu v datakh, podiiakh i faktakh. Drohobych. 

6. Honcharenko, V. D., Yermolaiev, V. M., Rum'iantsev, V. O., & Others. (2013). Istoriia 
derzhavy i prava Ukrainy.  V. D. Honcharenko (Ed). Kharkiv: Pravo. 

7. Istoriia L'vova. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Istoriia_L'vova 
8. Istoriia naftovykh promysliv Boryslava. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki / 

Istoriia naftovykh promysliv Boryslava 
9. Mykulych, O. (2004). Naftovyj promysel Skhidnoi Halychyny do seredyny XIX st. (2d ed.). 

Drohobych.  
10. Chornovol, I. P. (2004). Dnister. Entsyklopediia istorii Ukrainy (u 10 t. V. A. Smolij (Ed) & 

others.; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy), T. 2: H-D. K.: Nauk. dumka.  
11. Shevchuk, H. J. (2006). Fakhovo-hospodars'ka ta kul'turno-osvitnia diial'nist' tovarystva 

«Sil's'kyj hospodar» (1899–1944). Dissertation Abstracts. L'viv. 

Стаття: надійшла до редакції 22.02.2018 
прийнята до друку 03.03.2018 



І. Бойко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 57 

THE INFLUENCE OF STATE POLICY OF THE AUSTRIAN 
MONARCHY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

IN GALICIA (SECOND HALF OF XVIII–XIX CENTURIES) 
І. Boyko 

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

e-mail: boyko.ist@ukr.net 

The article deals with the impact of the state policy of the Austrian monarchy on the socio-
economic development in Galicia (second half of XVIII–XIX centuries). Galicia was in a state of 
economic decline from 1772 to the time of its incorporation in the structure of Austria. Industrial 
revival in the Polish–Lithuanian Commonwealth since the mid-eighteenth century almost didn’t 
have an effect on Galicia. The main indicators of the economic backwardness of Galicia were the 
low level of social division of labor, stagnation in industry and trade, although in Europe there 
were significant economic shifts in connection with the onset of the industrial revolution. The 
Austrian authorities considered Galicia and Bukovina as the source of replenishment of the state 
treasury, cheap labor and recruits for the Austrian army, as well as a buffer zone with the 
Russian Empire. At the end of the eighteenth century Austrian officials took over the initiative in 
the socio-economic development of Galicia, Bukovina and Transcarpathia. At the beginning of 
the twentieth century the industry related to military production began to develop actively in 
Galicia, The craft came out from the state of decline, there were created the enterprises of the 
manufactory type. The largest state investments in Galicia were railways and fortresses – 
Przemysl, Krakow and other cities. Economic development in the region was mainly associated 
with private oil and salt industry. The period of the XIX–XX centuries was marked by the 
significant increase in the social activity of the Ukrainian peasantry. The economic basis of this 
phenomenon was the emergence and development of a cooperative movement in Galicia. It was 
due to the fact that the Western Ukrainian intelligentsia tried to improve the situation of the 
peasantry and the urban poor, involving them in the creation of cooperation. At the same time, in 
the Austrian period in Galicia there were also positive changes in the socio-economic 
development of Galicia and in particular its main city – Lviv. It is concluded that the Austrian 
Empire, compared to the Russian Empire, had a more liberal political regime. Being of Galicia as 
the part of Austria from the last quarter of the eighteenth century influenced the renewal of 
spiritual life of the Ukrainians of Halychyna, there were introduced into the public consciousness 
and practice many elements inherented to the culture of Germans, Czechs, Croats and other 
European nations. In other words, Galician Ukrainians were involved in a single territorial and 
ideological space with inhabitants of other territories, – which is called Europe nowadays. The 
reformist policy of Maria Theresa somewhat restricted the tyranny of the Polish ruling elite on the 
Western Ukrainian lands, provided conditions for raising the material and educational level of the 
Ukrainian Greek Catholic and Orthodox clergy and peasantry. Reforms of the «enlightened 
absolutism» have led to important changes in the field of education, which received the state 
funding. As belonging to the largest coronal territories, the Galicia became a peculiar legislative 
area, the test site of the new legal acts of the Austrian Parliament. And only after such sort of 
approbation provided to positive results, the validity of these legal acts spread to other parts of 
the Austrian monarchy. Galicia, one of the first in the Austrian monarchy, was influenced by the 
Western European policy of «enlightened absolutism», the state and legal reforms of the second 
half of the eighteenth century. After the revolution of 1848–1849 it was adopted a separate 
Constitution of 1850 for Galicia, which showed the significant role of Galicia in the history of the 
Austrian monarchy. 

Keywords: state policy, socio-economic development, reform, Galicia, Austrian monarchy.  
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ЕТАПИ КОДИФІКАЦІЇ АВСТРІЙСЬКОГО 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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Розглянуто передумови та політико-правові наслідки й значення кодифікації 
австрійського кримінально-процесуального законодавства у XVIII–XIX століттях. Особливу 
увагу приділено дослідженню історичних етапів та особливостей реформи кримінально-
процесуального права Австрії та Австро-Угорщини. Проаналізовано процес створення і 
введення у дію австрійських кримінальних кодексів, що були джерелом кримінально-
процесуальних норм, а також виокремлено закономірності кодифікації окремих австрійсь-
ких кримінально-процесуальних кодексів у відповідний історичний період, які також 
поширювали свою дію й на територію Галичини. Виявлено такі проблеми австрійського 
кримінального судочинства: застосування інквізиційного процесу, відсутність принципів 
права (незалежність суддів, гласність, відкритість та ін.). Встановлено, що кодифікації 
кримінально-процесуальних норм постійно ґрунтувалися на попередніх досягненнях 
австрійської правової науки та практики, котрі стали джерелом австрійського Кримінально-
процесуального кодексу 1873 року, що проіснував з незначними змінами аж до розпаду 
Австро-Угорщини. 
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У сучасних умовах удосконалення правової системи України кодифікація 
кримінально-процесуального законодавства та узгодження його з міжнародними 
правовими стандартами посідає важливе місце та є одним із пріоритетних напрямів 
побудови демократичної держави. За допомогою кодифікації правових норм можна 
усувати колізії, що трапляються у кримінально-процесуальній практиці та запов-
нювати прогалини, а також модифікувати сучасні принципи та норми і, якщо 
необхідно, додавати нові. Тому правильним буде звернутися до міжнародного 
історичного досвіду кодифікації кримінальних процесуальних норм, оскільки най-
важливіші форми кодифікації права у всій Європі стрімко розвивалися саме у 
галузі кримінального судочинства. В історичному процесі кримінальне проце-
суальне законодавство й законодавча практика Австрії та Австро-Угорщини займає 
одне із перших місць.  

Деякі питання кодифікації австрійського кримінально-процесуального права 
досліджували такі зарубіжні й українські вчені, як П. Стебельський, В. Кульчиць-
кий, І. Бойко, Б. Тищик, І. Настасяк, В. Гончаренко, М. Никифорак, М. Шуп’яна, 
А. Глунек, М. Морас, С. Салмонович, В. Огріс та ін. 

Метою цієї статті є історико-правове дослідження закономірностей та етапів 
кодифікації кримінально-процесуального законодавства в Австрійській монархії, а 
також з’ясування його впливу на становлення кримінального судочинства Австрії 
та Австро-Угорщини, котре відбувалося і на території Галичини. 

Як відомо, XIX століття – період важливих культурних, економічних та полі-
тичних змін у Європі, а особливо, для Австрії. Революція 1848 року спричинила те, 
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що Австрійська монархія з країни, яка мала сформовану й закріплену модель 
абсолютистського правління, стала на шлях перетворення у конституційну монар-
хію, де імператор повинен був співпрацювати з парламентом та Радою міністрів 
[11, с. 9]. Зміни відбулися також у системі права, що стало поштовхом до реформу-
вання чинного на той час законодавства, зокрема й кримінально-процесуального.  

Один із історичних етапів реформи кримінально-процесуального права реалізо-
вано у Галичині, котра була приєднана до Австрійської монархії після першого 
поділу Речі Посполитої 1772 року. В цьому регіоні було запроваджено австрійський 
кримінальний кодекс від 1 січня 1797 року, котрий став де-факто одним із проектів 
майбутньої загальнодержавної кодифікації австрійського кримінального права. На 
початку ХІХ століття цей кодекс у новій редакції набрав чинності 1803 року і 
відомий під назвою «Францішкана». Текст «Францішкани» фактично був текстом 
австрійського кримінального кодексу з порівняно нечисленними істотними змістов-
ними й стилістичними змінами [19, c. 64]. Також в історико-правовій літературі 
можна знайти твердження, що територія Галичини свідомо розглядалася австрійсь-
кою владою, як своєрідний експериментальний законодавчий полігон для австрійської 
кодифікації права. Однак історико-правові дослідники С. Гродзіски та С. Салмоно-
вич довели, що таке тлумачення було зроблено «ex post» (постфактум), а належною 
підставою для запровадження австрійського кримінального кодексу 1796 року на цій 
території була воля імператора Франца II, аби якомога швидше замінити польський 
закон нормами австрійського законодавства [12, c. 132–134, 147–148]. Отже, відне-
сення території Галичини до експериментального правового полігону у науковій 
літературі потребує глибшого дослідження. 

На думку професора М. В. Никифорака, австрійський кримінальний кодекс 
1796 року, незважаючи навіть на те, що перейняв деякі загальні положення з 
кодексів «Терезіани» і «Йозефіни», був повністю самостійним твором, який по-
новому упорядковував види злочинів і систему покарань. Цей закон охоплював і 
норми кримінального процесу. Перша частина (§ 1–232) містила норми про 
злочини і штрафи, а друга (§ 233–568) – норми кримінального процесу [5, c. 15]. Зі 
сказаного робимо висновок, що австрійський законодавець створив цей кодекс за 
зразком минулих кримінальних законодавчих актів, котрі містили, крім криміналь-
них норм, і норми кримінального процесу. Доцільно наголосити на тому, що така 
законодавча діяльність була виправдана тогочасним розвитком кримінального 
права і процесу, на котрий вплинуло становлення романо-германської системи 
права у провідних країнах Європи. Як відомо, у тогочасних європейських державах 
була така одна із форм кримінального судочинства, як інквізиційний процес, що 
вплинув негативно на розвиток та становлення кримінального судочинства в 
Австрії й Австро-Угорщині загалом. Це призвело до обмеження прав і свобод 
особи, щодо якої велося слідство, доказова система й стадія оцінювання доказів 
суддею була спрямована проти обвинуваченого чи підсудного, тобто, збирала і 
використовувала переважно докази, що доводили вину, а докази, що виправдо-
вували – нерідко, просто ігнорували. Весь процес попереднього слідства й 
розгляду справи у суді був спрямованим на швидке винесення обвинувального 
вироку здебільшого, також застосовувалися тортури, аби прискорити розгляд спра-
ви й отримання доказів. 

Заслуговує на увагу також ще одне твердження дослідника, про те, що 
австрійський кримінальний закон 1796 року було покладено в основу загально-
австрійського кримінального кодексу від 3 вересня 1803 року. Він складався з двох 
частин (злочини й тяжкі поліцейські проступки), кожна з яких мала по два розділи. 
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Один із них стосувався норм кримінального матеріального права, а другий – 
кримінального процесу. Різні види злочинів характеризувалися визначеними 
ознаками й ступенем карності, а також загальними й обтяжуючими та 
пом’якшуючими обставинами. Смертну кару застосовували тільки за вчинення 
особливо тяжких злочинів. Було встановлено непідсудність за давністю і повністю 
скасована конфіскація майна [5, c. 15]. Отже, можна стверджувати, що основою 
майбутніх кодифікаційних робіт в Австрійській монархії щодо кримінальних і 
кримінально-процесуальних кодексів були всі попередні досягнення й напра-
цювання у відповідних галузях права. Сюди належали попередні кримінальні 
кодекси та всі закони й підзаконні акти, які приймали для здійснення криміналь-
ного судочинства у судах на території Австрії й Австро-Угорщини. Переважно такі 
нормативно-правові акти містили процесуальні норми щодо специфічного виду 
суспільних відносин, якими регулювали на підставі чинного на той час 
законодавства.  

Наступні досягнення австрійських реформ у галузі кримінального судочинства 
в епоху «Весни народів» містилися у трьох кодифікаціях: Кримінальному кодексі 
«Францішкана» 1803 року, Кримінальному процесуальному кодексі від 17 січня 
1850 року, та у законі про кримінальне судочинство для всієї Австрійської монархії 
від 29 липня 1853 року. 

Подальший розвиток економічних відносин в Австрії спричинився до продов-
ження кодифікації кримінального права, наслідком якого було прийняття Кримі-
нального кодексу 1803 року [2, c. 75]. Норми процесуального права також 
містилися у цьому кодексі. Він підтвердив панування інквізиційного процесу. Суд 
був оголошений єдиним учасником процесу: суддя – одночасно був і обвинувачем, 
і захисником, і власне суддею для особи. Він керував процесом, досліджував і 
вирішував. Інквізит (обвинувачений) був беззахисним, обмеженим у правах 
учасником процесу [10, c. 555]. Кримінальне судочинство за «Францішканою» 
відбувалося відповідно до таких принципів: ініціювання уповноваженою особою, 
таємність, писемність. Не застосовували принцип змагальності, не було поняття 
процесуальних сторін, обвинувачений не мав права користуватися допомогою 
окремого захисника. Суд не був відділений від адміністрації аж до 1867 року, яка 
повністю контролювала його. Не було принципу незалежності суддів, участі 
громадського чинника в здійсненні правосуддя і контролю з боку представників 
суспільства у формі відкритого слухання [17, c. 171].  

Варто зазначити, що в Австрійській монархії застосовували кримінальний 
захист (кримінально-правову охорону) імператора від образи, що було виявом його 
недоторканності та невідповідальності. Австрійський монарх очолював державну 
владу і був гарантом державного порядку, а також предметом найвищого шануван-
ня. Критика глави держави мала обмежуватися, оскільки, вона піддавала сумніву 
високий статус Його Величності й заразом державний порядок, як такий [13, c. 736]. 
На думку вченого-дослідника Австрійського інституту прав людини у Зальцбурзі 
Чеха Філіпа: «правові положення Кримінального кодексу 1803 р. вважалися дос-
татніми для придушення революційних закликів й критичних висловлювань, щодо 
монарха та династії» [9, c. 55].  

Попри вищесказане, законодавча діяльність уряду у Відні наприкінці 
ХVIII століття завершилася прийняттям Кримінального кодексу «Францішкана» 
1803 року, що мав і позитивне значення, оскільки містив удосконалену на той час 
форму викладу норм та спростив декілька положень. Кодекс замінив загалом 
кримінальне матеріальне й процесуальне законодавство 1787/1788 років. Тому 
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надалі невідворотними були зміни й реформування системи кримінального 
судочинства в Австрійській монархії. Але потрібно наголосити, що відбулися вони 
не скоро, так, відповідно питання процесуального права до 1853 року регулюва-
лися нормами Кримінального кодексу 1803 року та Кримінального процесуального 
кодексу від 17 січня 1850 року, з 1853 року до 1873 року – законом про кри-
мінальне судочинство від 29 липня 1853 року [7, c. 48]. 

Необхідність законодавчих змін у кримінальному судочинстві доби «Весни 
народів» були безпосередньо пов’язані зі ст. 103 «березневої» конституції 1849 
року, яка передбачала, що судовий розгляд у кримінальних справах повинен 
ґрунтуватися на принципах гласності й усності, а у визначених законом категорій 
справ за участі суду присяжних. Стаття передбачала також існування інституту 
публічного обвинувача. Конституція, прийнята в м. Кромержижі, не набула 
чинності, але залишалася політичною проекцією ліберальної думки XIX століття. 
Ця конституція подала лише надію повної реалізації реформ у сфері кримінального 
процесуального права, але підготувала сприятливе підґрунтя для створення 
першого реформованого Кримінально-процесуального кодексу від 17 січня 1850 
року, який за порівняно короткий час розробив Джозеф фон Вюрт [16, c. 557]. 
Кодекс відходив від застосування інквізиційного процесу та запровадив у систему 
судочинства принципи сучасного змішаного процесу, в тому числі, декларовані 
конституцією 1849 року відкритість та усність судового засідання. Під впливом 
революції «Весни народів» кодекс від 17 січня 1850 року поширював свою дію на 
території Австрійської монархії. Для підтримання обвинувачення було створено 
спеціальний орган судової адміністрації – прокуратуру [15, c. 107]. Однією з 
особливостей кодексу 1850 року було те, що хоча він і був призначений для всієї 
монархії, не набрав чинності в усіх краях. У Галичині, Кракові, Буковині, 
Ломбардії, Венеції, Далмації, Трансільванії та Угорщині кодекс був введений не 
відразу після його прийняття. Територіальне обмеження реалізації ліберальної 
моделі судочинства випливало з ініціативи уряду.  

Було вирішено провести аналіз ефективності правового впливу у краях, в яких 
застосовували Кримінально-процесуальний кодекс 1850 року, для перевірки 
правильності функціонування нових установ та здійснення судочинства. Австрійський 
парламент залишив за собою право вносити зміни й поправки і тільки після цього 
кодекс запроваджували в інших частинах Австрійської монархії. Експерименталь-
ний проект, нового кримінально-процесуального кодексу був ініційований урядом 
Австрійської монархії, про що вказує розширений підзаголовок імператорського 
патенту від 17 січня 1850 року [14, c. 229].  

Поряд із кодифікацією права австрійський парламент і уряд також удоскона-
лював систему судочинства Австрійської монархії через політико-правові зміни 
управління державними справами. У 1848 році було видано кілька тимчасових 
законодавчих актів про організацію та повноваження Міністерства юстиції, основ-
ним із яких був патент Міністра від 21 серпня 1848 року (№ 1176). Відповідно до 
цього акту міністерству належало адміністративне управління судовою владою, 
нагляд за діяльністю всіх судів та інших осіб (адвокатів, нотаріусів) та розроблення 
судових актів. Чинна на той час комісія з питань судочинства і законодавства була 
ліквідована. Вищий судовий орган повинен і надалі бути вищим судовим органом з 
призначенням Верховного суду. Також суди повинні були виконувати свої 
повноваження незалежно від цього міністерства [18, c. 7]. Позитивним було те, що 
Кримінально-процесуальний кодекс від 17 січня 1850 року довів, наскільки 
важливим є принцип соціальної справедливості у конституційному забезпеченні 
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незалежності судової влади та суддів. На жаль, приписи закону, передбачені для 
функціонування у державі права, на думку імператора й уряду, надавали після-
революційному суспільству надто велику владу у сфері верховенства права і тому 
демократична процедура судочинства зі середини століття діяла менше ніж три 
роки на невеликій території Австрії [14, c. 237–238].  

Отож, у 1853 році було прийнято новий Кримінально-процесуальний кодекс – 
нормативно-правовий акт Австрійської монархії, який за зразком загального кримі-
нального судового порядку 1788 року розмежував кримінальне право (матеріальне) 
і кримінально-процесуальне. Він частково запроваджував гласність процесу, але не 
допускав участі громадськості до здійснення судочинства. Кримінально-проце-
суальний кодекс 1853 року суперечив більшості демократичних принципів 
судочинства, тому у 1869 році його доповнили Законом про суди присяжних, а у 
1873 році був затверджений новий Кримінально-процесуальний кодекс [4, c. 144–
145]. Цей закон 1853 року у своїх засадах повернувся до моделі інквізиційного 
процесу, проте деякі положення Закону 1850 року у модифікованій формі 
залишилися. У справах, що вели повітові суди, відновилася така стадія криміналь-
ного провадження, як досудове слідство, а тривалість слухань у колегіальних судах 
була значно скорочена. Скасовано суди присяжних (існували до 1869 року), 
почалося застосування формальної теорії доказів, а також було знову допущено 
винесення вироків: засуджуючих, виправдувальних і звільняючих від покарання. 
Проте в новому Кримінально-процесуальному кодексі вже містилися принцип 
оскарження й усності [8, c. 535–538].  

Проте важливішою для кримінального судочинства була стадія попереднього 
розслідування (вступне слідство), оскільки стадія судового розгляду (головна 
розправа) була формальною і називалася Schlussverhandlung (остаточне обговорення). 
Прокурор у суді виголошував своє обвинувачення, право оскаржувати такі 
процесуальні дії (оборона) були допустимі, але така можливість була передбачена 
тільки для збереження форми судочинства. Принцип публічності кримінального 
судочинства діяв на практиці, але приймали постанови, що значно обмежували 
його, навіть судовий розгляд був частково таємним. Окрім вироків виправдову-
вальних (звільняючих) й обвинувальних (засуджуючих), використовували ще і 
третю форму так званого «absolutio ab instantia» – звільнення від покарання за 
відсутності доказів. В останньому випадку кримінальне провадження могло бути 
відновлене будь-коли. Варто зазначити, що поряд із кримінально-процесуальним 
поняттям звільнення від покарання сюди потрібно долучати ще таке поняття, як 
його відбування. Тому третя форма вироків вказувала на відсталість розвитку 
законодавчої системи та кримінального судочинства Австрійської монархії. Також 
кримінальне судочинство ґрунтувалося на принципі усності, а принцип оскаржен-
ня використовували у провадженні, що здійснювали колегіальні суди. На таких 
засадах ґрунтувалося судочинство за кодексом 1853 року, котрий діяв 20 років, аж 
до Кримінально-процесуального кодексу 1873 року. Практика у галузі криміналь-
ного судочинства постійно розвивалася й потребувала внесення відповідних змін. 
Тому під впливом основних конституційних законів Австрійської монархії, деякі 
інститути кодексу 1853 року були перероблені й доповнені. Було видано відповідні 
нормативно-правові акти: Закон про охорону особистої свободи від 27 жовтня 1862 
року; Закон про охорону домашнього вогнища від 27 жовтня 1862 року, котрий 
містив у собі постанови, щодо домашньої ревізії (обшук), у частині запобігання 
самовільної діяльності суддів. Новела від 15 листопада 1867 року скасувала такий 
вирок суду, як «absolutionem ab instantia», що позитивно вплинуло на розвиток 
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галузі кримінального процесу Австрійської монархії. Отже, кримінальне судо-
чинство надалі використовувало, тільки дві форми кримінальних вироків: 
звільняючі та засуджуючі. Законом від 9 березня 1869 року впроваджено інститут 
присяжних судів для злочинів та проступків спричинених змістом друкованої 
кореспонденції. Також було прийнято Новелу від 6 квітня 1870 року про охорону 
таємниці листування, що ввела у дію норми, на підставі яких у кримінальному 
провадженні могла застосовувати конфіскацію листів. Новела від 23 липня 1871 
року привнесла важливі зміни, щодо правових засобів (можливостей), а саме: 
право надзвичайної апеляції, відклику [6, c. 20–21]. У такий спосіб законодавець 
прагнув врегулювати найважливіші кримінально правові та процесуальні норми у 
відповідний період, протягом якого діяв Кримінально-процесуальний кодекс 1853 
року. Це було позитивним рішенням уряду, але все ж таки проблеми криміналь-
ного судочинства були й потребували розроблення та прийняття нового, доскона-
лішого джерела кримінально-процесуального права Австрійської монархії.  

Суспільно-економічний і політико-правовий розвиток Австрійської монархії 
призвів до того, що після набуття чинності Кримінально-процесуальним кодексом 
1853 року стала очевидною потреба вжити заходів для скорочення тривалості роз-
слідування, зменшення величезної кількості справ у судах. Тому повернення 
Австрії до парламентаризму поставило на порядок денний розроблення нового 
кримінально-процесуального порядку. Вже на початку 1861 року міністр юстиції 
Ю. Глазер отримав доручення щодо розроблення його проекту. За 12 років 
підготовано 10 проектів, поки 23 травня 1873 року був затверджений новий Кри-
мінально-процесуальний кодекс (Strafprozessordnung), що набув чинності з 1 січня 
1874 року і який проіснував з незначними змінами аж до жовтня 1918 року, тобто 
до розпаду Австро-Угорщини. В ньому встановлювалась усність і гласність проце-
су, проводилась ідея «вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів» 
[3, c. 49]. Кримінально-процесуальний кодекс 1873 року складався з 27 розділів і 
мав 494 параграфи. Він поширював чинність на всю територію монархії, у тому 
числі на українські землі, котрі перебували у складі Австро-Угорщини [1, c. 269]. 

Отже, цілеспрямовані дії австрійського законодавця, були спрямовані, насам-
перед на кодифікацію кримінальних та кримінально-процесуальних норм, котрі 
містилися у відповідних нормативно-правових актах, найчастіше у кодексах. Але 
незважаючи на це, кримінальне судочинство постійно потребувало правового 
регулювання та практичного удосконалення, а також узгодження з нормами того-
часного розвитку суспільно-економічних і політико-правових відносин доби 
«освіченого абсолютизму».  

Кримінальне судочинство Австрійської монархії на початку XIX століття 
містило багато проблем, наприклад: інквізиційний процес, що відбувався за 
допомогою незаконних кримінально-процесуальних норм із правового погляду 
сьогодення, судова система підпорядковувалася владі й була залежною від неї. 
Спостерігалася відсутність принципів права, таких, як незалежність суддів, 
змагальність сторін, гласність, відкритість та ін. Судова влада за допомогою кримі-
нального кодексу 1803 року захищала привілейоване становище монарха, тому ми 
можемо стверджувати, що кодекс 1803 року був також ефективним інструментом 
влади, спрямованим на ліквідацію революційних рухів, зокрема й відповідних осіб, 
котрих притягали до відповідальності за злочини проти глави держави й 
політичного порядку, передбачені тогочасним законодавством.  

Кримінально-процесуальний кодекс 1850 року був позитивним кроком у 
напрямі реформування австрійського кримінального судочинства. Але свою дію 



Т. Галабурда 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

64 

поширив на Галичину тільки після апробації в інших частинах Австрійської 
монархії. Цей кодекс надав велику перевагу принципу соціальної справедливості у 
забезпеченні незалежності суддів та судової влади, тому був замінений Криміналь-
но-процесуальним кодексом 1853 року. З часом деякі інститути були перероблені й 
доповнені новими нормативно-правовими актами у галузі кримінального процесу.  

Тому ми бачимо значну кількість кодексів та інших нормативно-правових 
актів, котрі містили кримінально-процесуальні норми, на основі яких відбувалося 
кримінальне судочинство у судах Австрії й Австро-Угорщини, котрі також 
функціонували й у Східній і Західній Галичині та Буковині. Кримінально-проце-
суальні кодекси австрійської монархії 1803 (джерелом якого був австрійський 
кримінальний кодекс 1797), 1850 й 1853 років також стали джерелом австрійського 
Кримінально-процесуального кодексу 1873 року, оскільки кодифікації кримі-
нально-процесуальних норм постійно ґрунтувалися на попередніх досягненнях 
австрійської правової науки та практики. Це зумовлювало перехід та вдосконален-
ня тогочасних принципів права, прогресивних процесуальних норм та положень до 
наступних джерел австрійського кримінального процесу.  
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THE STAGES OF CODIFICATION OF THE AUSTRIAN 
CRIMINAL PROCEDURAL LAW (XVIII–XIX CENTURY) 
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Considered the historical preconditions, political and legal consequences and historical 
significance of the codification of the Austrian criminal procedural legislation in the XVIII–XIX 
centuries. Particular attention is paid to the study of the historical stages and regularities of the 
reform of the criminal procedural law of Austria and Austria-Hungary. Analyzed the process of 
creation and introduction of the Austrian criminal codes, which were the source of criminal 
procedural norms, in addition, it is distinguished the regularities of codification of separate 
Austrian criminal procedure codes in the appropriate historical period, which also extended 
their influence on the territory of Galicia. 

 Emphasized that the classification of the territory of Galicia in the experimental legal field of 
the Austrian monarchy in the scientific literature requires a more in-depth study. Established that 
the Austrian Criminal Code of 1796, which was created by the Austrian legislator after the model 
of the former criminal law, which contained, apart from the criminal norms, also the norms of the 
criminal process. It should be emphasized that such legislative activity was justified by the 
development of criminal law and the process that was influenced by the formation of the 
Romano-Germanic system of law in the leading European countries. It is known, there was a 
form of criminal justice in the European states known as inquisition process which had a negative 
effect on the development and establishment of criminal justice in Austria and Austria-Hungary in 
general. Discovered the following problems of Austrian criminal justice: application of the 
inquisition process, lack of principles of law (independence of judges, publicity, openness, etc.).  

The conclusion was drawn as following: the purposeful actions of the Austrian legislator 
were directed, first of all, to the codification of the criminal and criminal-procedural norms 
contained in the relevant regulatory acts, often in the codes. Despite that, criminal justice 
constantly required legal regulation and practical improvement as well as bringing in the 
standards of the contemporary development of socio-economic, political-legal relations during 
the era of "enlightened absolutism." It is also stated that the Criminal procedure code of 1850 
had a positive influence on reforming the Austrian criminal procedure. But it was extended 
across Galicia only after testing in other parts of the Austrian monarchy. The code advantaged 
the principle of social justice in ensuring the independence of judges and the judiciary, 
therefore, was replaced by the Criminal procedure code of 1853. It was established that the 
codification of criminal procedural rules was constantly based on the previous achievements of 
Austrian law science and practice and became the source of the Austrian Code of Criminal 
Procedure of 1873, which lasted, with minor changes, until the collapse of Austria-Hungary. 

Keywords: criminal procedure, judicial process, codification, Austrian monarchy, Galicia. 
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ПРО РОЛЬ ПРОФЕСОРА ГЕРША ЛАУТЕРПАХТА 

У СТВОРЕННІ МІЖНАРОДНОГО БІЛЛЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ЙОГО ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

А. Держипільська 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

 вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, 
e-mail: derzhypilska@ukr.net  

Висвітлено світові заслуги студента Львівського університету у міжвоєнний період – 
Герша Лаутерпахта у правоюдинній юриспруденції. Діяльність Г. Лаутерпахта як юриста-
міжнародника важко переоцінити. Серед його внесків у міжнародне право прав людини –
переконання, що права людини можуть бути захищені лише за умови створення потужних 
інституцій для їх моніторингу та забезпечення виконання. Інформація про роль цього 
юриста-міжнародника у проектуванні статутного та інституційного механізмів захисту прав 
людини, а також характеристика подій міжнародного масштабу, що відбувалися у Львові 
восени 2017 року і були присвячені вшануванню пам’яті професора, лежить в основі 
інформаційного матеріалу. Проаналізовано та узагальнено наукові погляди вітчизняних та 
зарубіжних фахівців міжнародного права прав людини стосовно внеску професора 
Кембриджського університету Г. Лаутерпахта у підготовку першого у світі проекту 
Міжнародного білля з прав людини, вперше опублікованого у 1945 році. Зокрема, 
розглянуто погляди вітчизняних учених, – професорів В. Буткевича, П. Рабіновича, а також 
зарубіжних фахівців – професорів А. Редзіка, А. Райніша, Ф. Сендса, В. Померанца, судді 
від України в Європейському суді з прав людини Г. Юдківської, члена і спеціального 
доповідача Комісії з міжнародного права ООН Ш. Мерфі. 

Ключові слова: права людини, злочини проти людяності, міжнародний орган контролю 
за дотриманням прав людини. 

У зв’язку з наближенням у нинішньому році визначної події світового рівня – 
70-річчя ухвалення Загальної декларації прав людини у науковій юриспруденції в 
останні роки відчутно активізувалися дослідження внеску випускників Львівського 
університету у міжвоєнний період – Г. Лаутерпахта і Р. Лемкіна у становлення та 
розвиток міжнародного права прав людини. Свідченням цього є дослідження як 
зарубіжних (Ф. Сендс (Великобританія), Д. Кроу (США), так і вітчизняних 
(М. Бем, В. Буткевич, П. Рабінович) учених. У цьому ж напрямі видається 
доцільним висвітлити та проаналізувати два неординарні міжнародні наукові 
заходи з цієї проблематики, котрі нещодавно відбулися на Львівщині. 

Одним із них була міжнародна наукова конференція «Правові концепції 
Герша Лаутерпахта у теорії та практиці міжнародного права». Її було прове-
дено 6 жовтня минулого року у місті Жовква Львівської області, де народився цей 
класик міжнародного права.  

Організатором зазначеного заходу стала кафедра міжнародного права факуль-
тету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Участь у ньому взяли викладачі-науковці цього факультету, а також юри-
дичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 
університету «Одеська юридична академія», Тернопільського національного 
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економічного університету, а також Варшавського, Ягеллонського (м. Краків) та 
Віденського університетів. Усі доповіді й виступи учасників конференції присвяче-
но висвітленню становлення творчого шляху Г. Лаутерпахта та його внеску у 
сучасну теорію і практику міжнародного права, загальну теорію прав людини, а 
також у практичну правозахисну діяльність. 

Відкриттю конференції передувало встановлення на будівлі Жовківського 
районного суду меморіальної дошки на честь професора Г. Лаутерпахта (з його 
барельєфом). Відзначення величезних заслуг цього правника у такій формі відбу-
лося вперше в історії України.  

Конференція розпочалася з виступу директора Жовківського історико-архітек-
турного музею Василя Герича, який охарактеризував історію міста, соціальний та 
етнонаціональний склад його населення у першій половині ХХ століття. 

Потім із доповіддю «Становлення та творчий шлях Г. Лаутерпахта як юриста-
міжнародника» виступив відомий дослідник історії правової науки у Львівському 
університеті професор Адам Редзік (м. Варшава). Він висвітлив ключові етапи 
становлення поглядів Г. Лаутерпахта як юриста-міжнародника, його професійний 
та творчий шлях, причини його переїзду зі Львова до Відня (з-поміж яких неабияку 
роль відіграли і міжетнічні конфлікти у студентському середовищі Львівського 
університету).  

Професор Ольга Буткевич (м. Київ) у доповіді «Внесок Г. Лаутерпахта у 
розвиток міжнародного права» схарактеризувала доробок Г. Лаутерпахта з історії 
та теорії міжнародного права й загальної теорії прав людини. Особливу увагу вона 
звернула на його праволюдинні наукові погляди та ідеї стосовно міжнародного 
правосуддя.  

Професор Петро Рабінович (м. Львів) у доповіді «Концепції захисту прав 
людини у працях Герша Лаутерпахта» охарактеризував його внесок у розвиток 
загальної теорії прав людини у виданій 1945 року книзі «Міжнародний білль прав 
людини» («An International Bill of the Rights of Man»). Доповідач, спираючись на 
раніше наведені професором Володимиром Буткевичем архівні джерела ООН, а 
також на неодноразові свої консультації з найбільшим на сьогодні знавцем 
спадщини Г. Лаутерпахта – професором Філіпом Сендсом (м. Лондон), уперше 
досить переконливо обґрунтував гіпотезу про те, що саме Г. Лаутерпахт розробив 
та оприлюднив у названій праці першопочатковий доктринальний проект 
Міжнародного білля прав людини, який згодом було значною мірою використано 
відповідною Комісією ООН (Рене Кассен та ін.) при підготовці нею Загальної 
декларації прав людини. 

Окрім того, доповідач уперше звернув увагу ще й на те, що Г. Лаутерпахт у 
названій книзі представив розгорнутий проект спеціального (створеного під егідою 
ООН) міжнародного органу з контролю за дотриманням державами Міжнародного 
білля прав людини. Цю частину книги, як нагадав доповідач, професор 
Університетського коледжу Лондона Філіп Сендс назвав «серцем» праволюдинної 
концепції Г. Лаутерпахта [1, с. 17]. Професор Петро Рабінович констатував, що 
чимало статутних документів чинних сьогодні міжнародних судових органів у 
сфері прав людини вміщують саме такі положення, які так чи інакше обґрунтову-
вав Г. Лаутерпахт у його книзі. Отож, як висловився доповідач, є цілком підстав-
ним вважати Г. Лаутерпахта «юридичним генієм праволюдинної юриспруденції».  

Доктор Мілена Інгелевич-Цітак (м. Краків) у доповіді «Внесок Герша 
Лаутерпахта у розвиток сучасної доктрини міжнародного визнання» схарактеризу-
вала ті ідеї Г. Лаутерпахта, які прямо чи опосередковано вплинули на 
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удосконалення окресленої доктрини. Вона виокремила три ключові аспекти 
проблеми. По-перше, те, що міжнародне визнання є питанням права, а не політики. 
По-друге, через порівняння декларативної та конститутивної теорій пізнання з 
науковими ідеями Г. Лаутерпахта. Вона зробила висновок про те, що для його 
поглядів характерним є саме поєднання цих теорій (хоча традиційно професора 
Г. Лаутерпахта вважають прихильником саме конститутивної теорії визнання). І 
по-третє, положення про обов’язковість визнання, на думку цього доповідача, є 
контроверсійним, оскільки воно не завжди підтверджується державною практикою, 
оскільки залишається нез’ясованим питання про те, що саме слугує правовою 
основою такої обов’язковості  

Професор Микола Пашковський (м. Одеса) у доповіді «Концепція міжнародного 
злочину у працях Г. Лаутерпахта» звернув увагу на використання ідей ученого у 
кримінальному праві. Він нагадав, що саме Г. Лаутерпахт є автором концепції між-
народного злочину та поняття «злочини проти людяності», наголосив на змістовному 
наповненні останнього поняття та його значенні для сучасного кримінального права 
(зокрема, у контексті діяльності Міжнародного кримінального суду). 

Роль Г. Лаутерпахта у реалізації концепції міжнародного злочину доповідач 
розглянув у двох аспектах: формулювання поняття «злочини проти людяності» та 
розуміння воєнного злочину за міжнародним правом зі встановленням відпові-
дальності за його вчинення. Як уважає доповідач, основою ідеї «злочини проти 
людяності» є докторське дослідження Г. Лаутрепахта «Міжнародний мандат за дого-
вором Ліги Націй» («Das völkerrechtliche Mandat in der Satzang des Völkerbundes»). 
Саме у роки Першої світової війни стало відомо про масові вбивства вірмен у 
Туреччині, з огляду на що уряди Франції, Росії та Великобританії у 1915 році ухвалили 
рішення про необхідність покарання турецьких військовослужбовців.  

Нарешті, останню доповідь представив член Комісії ООН з міжнародного 
права, професор Август Райніш (м. Відень), у якій він висвітлив діяльність 
Г. Лаутерпахта, як свого часу судді Міжнародного суду ООН, а також як члена 
згаданої Комісії ООН. Доповідач висловив низку цікавих суджень стосовно того, 
як деякі правові концепції Г. Лаутерпахта і нині залишаються актуальними для 
сучасної діяльності цієї Комісії. Зараз вона, як відомо, підготувала перший проект 
Конвенції ООН про заборону злочинів проти людяності та встановлення 
кримінальної відповідальності за їх вчинення. 

Ще одна тема, яку порушив Г. Лаутерпахт, яка й нині є наскрізним 
дискусійним питанням у Комісії ООН з міжнародного права, – це проблема ролі 
індивіда у міжнародному публічному праві. Обговорюються також питання про 
визнання інших недержавних суб’єктів учасниками міжнародного права. 

В обговоренні усіх згаданих доповідей взяли активну участь деякі з присутніх 
учасників конференції. Зокрема, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ імені 
Івана Франка Віталій Гутник зауважив, що при проектуванні Комісією з прав 
людини ООН Загальної декларації прав людини Комісією з прав людини ООН 
Г. Лаутерпахт виступив перед нею. У виступі асистента кафедри теорії та філософії 
права ЛНУ імені Івана Франка Анни Держипільської охарактеризовано актуаль-
ність, мету та завдання її дисертаційного дослідження (зі спеціальності 12.00.01) за 
темою «Загальнотеоретична концепція прав людини професора Герша Лаутерпахта 
та її вплив на практику правозахисту». На підсумок учасники конференції 
затвердили низку заходів, спрямованих на визнання унікальних міжнародних 
заслуг колишнього студента Львівського університету професора Г. Лаутерпахта у 
становленні міжнародного права прав людини. Зокрема: 
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– присвоїти конференції тематичну назву: «Міжнародні Лаутерпахтівські 
читання». У подальшому запровадити систематичне проведення таких наукових 
форумів у м. Жовква або у м. Львів; 

– факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка оприлюднити на 
відповідних сайтах матеріали конференції;  

– на факультетах міжнародних відносин та юридичному ЛНУ імені Івана 
Франка активізувати дослідження наукової спадщини та практичної діяльності 
професора Г. Лаутерпахта та їх впливу на розвиток міжнародного права прав 
людини, практику захисту таких прав на міжнародному і національному рівнях, а 
також на розвиток загальної теорії прав людини;  

– встановити на зазначених факультетах пам’ятні таблиці фундаторам 
міжнародного права прав людини – Гершу Лаутерпахту і Рафалу Лемкіну та 
присвоїти їхні імена факультетським навчальним аудиторіям; 

– у музеї історії ЛНУ імені Івана Франка створити постійну експозицію 
правозахисної наукової творчості та практичної діяльності Герша Лаутерпахта і 
Рафала Лемкіна. 

Другою подією такого ж тематичного спрямування була низка науково-
меморіальних заходів, проведених у Львові 9–12 листопада минулого року тамтеш-
ньою недержавною дослідницькою інституцією «Центр міської історії Центрально-
Східної Європи» (директор – Софія Дяк; далі – Центр міської історії). Їх 
стрижневою ідеєю стали події у світі, які відбувалися після ухвалення ООН 
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за його вчинення (9 
грудня 1948 року), а також Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 
року), адже вони переконливо продемонстрували постійну (на превеликий жаль!), 
актуальність цих двох актів і поклали початок формуванню сучасної право-
людинної юриспруденції – як міжнародної, так і внутрішньодержавної, стали її 
вихідним базовим джерелом. Найактивнішим учасником цих заходів, можна навіть 
сказати – співорганізатором, був професор Університетського коледжу Лондона, 
знаний юрист-міжнародник Філіп Сендс (захоплюючий документально-публіцис-
тичний роман якого «Східно-Західна вулиця» був опублікований і презентований у 
Львові восени минулого року). 

Загальна проблематика означених заходів була названа так: «Права, 
правосуддя і пам’яті Львова». До їх складу входили, насамперед, науково-
історичний семінар і круглі столи, присвячені обговоренню правозахисних концеп-
цій Г. Лаутерпахта і Р. Лемкіна та впливу цих концепцій на розвиток міжнародного 
права – передовсім міжнародного права прав людини. 

Своєрідною «увертюрою» до цього стала прочитана професором Філіпом 
Сендсом 9 листопада в Українському католицькому університеті лекція на тему: 
«Вихід за межі Східно-Західної вулиці – виклики майбутнього і верховенства права». 
Свій виступ він побудував на змістовому аналізі листів та відгуків, які отримав після 
численних авторських презентацій свого твору, вже опублікованого щонайменше у 
15 країнах світу. Більшість цих послань надходила йому від тих людей, чия доля (а 
частіше – доля їхніх предків) була так чи інакше пов’язана зі Львовом.  

Згаданий семінар за темою «Ідеї (без) місця: концепції і практики прав і 
правосуддя у східній Європі» складався з двох панельних послідовних дискусій, 
розподілених за хронологією відповідних історичних подій. Перша з них мала 
назву «Пост-імперський момент: правова думка і трансформовані місця» та 
стосувалася історичних подій після 1918 року, зокрема тих, у яких постала 
проблематика людських прав як у контексті, так і у відповідь на розпад імперських 
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систем, появу нових держав і устроїв, а також на численні й нерідко жорстокі 
суспільні перетворення після Першої світової війни. Участь у цій дискусії взяли: 
Міра Зігельберг (Лондонський університет Королеви Марії, Великобританія) з 
доповіддю «Законність та проблеми і можливості пост-імперського устрою»; 
Вільям Померанц (Інститут Кеннана, США) з доповіддю «Право і початки 
Конституції Радянського Союзу»; Наташа Вітлі (Принстонський університет, 
США) з доповіддю «Мистецтво володіння правами: нації як юридичні особи між 
Габсбурзьким і міжнародним правом», а також Франциска Екзелер (Вільний 
університет Берліна, ФРН / Кембриджський університет, Великобританія) та Ґеррі 
Сімпсон (Лондонська школа економіки, Великобританія).  

Друга панельна дискусія за назвою «Повоєнний момент: локальні засоби і 
значення правосуддя» об’єднала науковців із різних континентів та була 
зосереджена на повоєнних наслідках, різному розумінні поняття «справедливість» 
та обговоренні історичних проблем, часто нехтуваних або ж забутих з тих чи 
інших причин (зокрема, на Міжнародному військовому трибуналі у Нюрнберзі, а 
також на численних кримінальних процесах, які відбувалися після Другої світової 
війни у великих і малих містах по всій Східній Європі). Із доповіддю «Анатомія 
радянських військових трибуналів: Чернігів, листопад 1947 року» виступила 
Франциска Екзелер. «Слідство у тіні крематоріїв: Польща і Головна комісія з 
розслідування німецьких воєнних злочинів» – такою була тема виступу Луїза 
МакКлінтока (Колумбійський університет, США). Доповідь за темою «Радянські 
процеси над фашистськими колаборантами у контексті пропаганди, національної 
політики і холодної війни (1960–1980 рр.)» зробила Ірина Склокіна (Центр міської 
історії). У дискусії також взяли участь Пітер Лаґру (Брюссельський вільний 
університет, Бельгія) та Софія Дяк (Центр міської історії). 

Надалі відбувся важливий за змістовим наповненням круглий стіл за темою 
«Історії правників-міжнародників: між дослідженням та вшануванням». Він мав 
на меті поєднати історичні події, під впливом яких сформувалися концепції 
Г. Лаутерпахта і Р. Лемкіна щодо захисту прав людини, та показати, навпаки, 
вплив цих концепцій на сучасну практику правозахисту, а також внесок названих 
юристів-міжнародників у їх обґрунтування й упровадження юридичних засобів 
(насамперед міжнародних) захисту прав людини. Із доповідями з цієї пробле-
матики виступили Реут Паз (Гіссенський університет, ФРН), Маркіян Бем (юрист 
Секретаріату Європейського суду з прав людини, вітчизняний автор дисертації на 
тему «Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна») і Сара Ноувен (Кембриджський 
університет, Великобританія). 

Зокрема, співдиректор Центру міжнародного права імені Г. Лаутерпахта, що 
діє при Кембриджському університеті, Сара Ноувен розповіла про історію 
заснування та основні дослідження цієї наукової установи. Вона зазначила, що 
хоча основною метою його діяльності є дослідження сучасних проблем міжнарод-
ного права, проте фахівці Центру водночас постійно мають справу із такими 
науковими концепціями Г. Лаутерпхта, які й дотепер відіграють неабияку роль у 
розвитку міжнародного права. Доповідач зауважила, що Центр засновав син 
Г. Лаутрпахта – пан Еліу, професор Кембриджського університету, і першим його 
співробітником став Ф. Сендс – учень цього професора. Зараз у Центрі працює 
понад 30 постійних науковців та понад 50 дослідників-відвідувачів. Доповідач 
нагадала, що – за оцінкою фінського вченого М. Коскеньємі – саме Г. Лаутерпахт 
був «найбільш впливовим правником ХХ століття». Вона виокремила три основні 
напрями впливу його концепцій на сучасне міжнародне право: гуманізація 
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міжнародного публічного права (зокрема, через Міжнародний білль прав людини); 
підтримання обов’язкової юрисдикції міжнародних судів і трибуналів; побудова 
зв’язків усередині самої системи публічного міжнародного права (поєднання 
індуктивного та дедуктивного підходів до формування міжнародного права). 

У процесі дискусії Філіп Сендс поставив на загальне обговорення питання: чи 
можна вважати випадковістю, що такі видатні юристи-міжнародники, як 
Г. Лаутерпахт та Р. Лемкін, які відіграли непересічну роль у розвитку міжнарод-
ного права, походять із одного міста – Львова, у якому вони й отримали правничу 
освіту? Відповідаючи на це запитання, Реут Паз наголосила, що властива цьому 
місту поліетнічна та полірелігійна структура його населення, потреба щоденного 
співіснування у мультикультурному середовищі та в урегульовуванні розбіжностей 
на різних рівнях (етнічному, релігійоному тощо) зумовлювали необхідність взаєм-
ної толерантності, що мала забезпечуватися переважно за посередництва власне 
юридичних засобів.  

Поставлене запитання спричинило жваву дискусію присутніх. У ній взяв 
участь і народний депутат України Олег Березюк (виходець зі Львова), який теж 
наголосив, що до Другої світової війни Львів був містом космополітичним (як, до 
прикладу, Нью-Йорк), де проживали разом представники різних національностей.  

У наступній дискусії «Права і правосуддя сьогодні: спадок, виклики, наслідки» 
взяли участь Лорі Демрош (Колумбійський університет, США), Шон Мерфі 
(Університет Джорджа Вашингтона, США), Ганна Юдківська (суддя від України в 
Європейському суді з прав людини), Іван Городиський (Український католицький 
університет) та Катерина Бусол (Global Rights Compliance – Міжнародні 
консультації з прав людини). Шон Мерфі – член і спеціальний доповідач Комісії з 
міжнародного права ООН, – повідомив, що на сьогодні цією Комісією у першому 
варіанті розроблено проект Конвенції ООН про заборону злочинів проти людянос-
ті, який, зокрема, долучено до щорічного звіту цієї Комісії за 2017 рік (цей проект 
складається з преамбули, 15 статей та завершальних положень). На його думку, це 
є необхідним для заповнення наявної прогалини у міжнародному кримінальному 
праві, зокрема з огляду на діяльність Міжнародного кримінального суду.  

На особливу увагу заслуговує те, що на всіх описаних заходах були присутні 
прямі родичі професора Г. Лаутерпахта: його єдина онука Габріель Кокс із 
правнучками Герміоною й Талією, які проживають у США та вперше відвідали 
батьківщину свого славетного предка. 

В останній день заходів – 12 листопада – відбулося (за участі міського голови 
Львова Андрія Садового) встановлення меморіальних дошок на тих будинках, де у 
минулому столітті проживали – під час їх навчання у Львівському університеті – 
його студенти, майбутні класики світової праволюдинної юриспруденції Герш 
Лаутерпахт і Рафал Лемкін (а, окрім них, також відомий юрист-міжнародник Луї 
Зон – основний проектант Конвенції ООН з морського права). 

Завершальною – і, можливо, найбільш емоційно насиченою – частиною заходів 
був спроектований Філіпом Сендсом, за матеріалами його згаданої вище книги 
мистецький перформанс за назвою «Східно-Західна вулиця. Пісні добра і зла», який 
відбувся ввечері того ж дня у Львівській філармонії. Він включав, насамперед, усні 
оповіді Філіпа Сендса та його колеги по сцені – кіноактриси Каті Ріманн (ФРН), 
демонстрації на великому екрані унікальних фотографій головних дійових осіб цієї 
книги, а також музичний супровід із класичних творів Моцарта, Бетховена, Шопена, 
Баха, Шуберта, які полюбляв слухати Г. Лаутерпахт. Ці твори вишукано виконували 
митці світового та європейського рівня: піаністи Емануель Акс (США), Гійом де 
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Шасі (Франція) та співак Лоран Наурі (Франція). Після завершення цього 
перфомансу міський голова Львова А. Садовий (за словами якого Ф. Сендс «повер-
нув до Львова його колишніх жителів – Герша Лаутерпахта та Рафала Лемкіна, нині 
широко знаних у світі юристів-міжнародників») під бурхливі оплески присутніх, 
вручив професору унікальний сувенір – золотий герб нашого міста. 

Усі охарактеризовані у цій статті міжнародні наукові форуми варто вважати 
гідним початком низки зусиль, котрі дають змогу уточнити загальні уявлення про 
становлення і розвиток теорії та практики юридичного забезпечення і захисту 
(міжнародного і національного) прав людини, а також про непересічну роль 
видатного випускника нашого університету – Герша Лаутерпахта у доктриналь-
ному проектуванні Загальної декларації прав людини, 70-річчя ухвалення якої 
відзначатиме у цьому році весь цивілізований світ.  
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This article examines Sir G. Lauterpacht’s respective contributions to contemporary 
international human rights law by concentrating on their European experience from their youth in 
Central Europe. Fiercely committed to the rule of law and holding the powerful to account, 
Lauterpacht was instrumental in bringing Nazi war criminals to justice, and his work forged the 
foundations of our modern human rights laws. Key to his contribution to the Human Rights Law 
was the belief that human rights could only be protected if powerful institutions were created to 
monitor and enforce them. Lauterpacht advocated a quasi-judicial body, similar to what became 
the European Commission on Human Rights. The articulation and recognition of human rights in 
international law was integral to his systematic defining and refining of the discipline through his 
academic and professional writings, which actively engaged contemporary legal theory and 
international relations debates. His corpus covered the breadth of international law through his 
authorship of major monographs and hundreds of articles and reviews. 

International scientific events that took place in the Lviv region are analyzed in this article 
(the international scientific conference «Legal concepts of H. Lauterpacht in the theory and 
practice of the International Law», series of scientific and memorial measures that took place 
in Lviv on November 9–12, 2017, organized by the non-governmental research center «Center 
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for Urban History of East Central Europe» (director – Sofia Dyak). Program «Rights, Justice, 
and Memories of Lviv» (November 9–11, 2017) launched with lecture «Moving Beyond East 
West Street – Challenges for the Future and the Rule of Law» by Philippe Sands (the UCU 
Rule of Law Lecture Series) and continued on November 11 with unveiling of memorial 
plaques and art performance «East West Street: A Song of Good and Evil» at Lviv 
Philharmonic. This event brought together scholars from the fields of history, law, international 
law, and intellectual history. Among participants were: Markiyan Bem (European Court of 
Human Rights), Kateryna Busol (Global Rights Compliance), Norman Davies (University 
College London), (Franziska Exeler (Cambridge University / Free University in Berlin), Douglas 
Irvin-Erickson (GMU), Pieter Lagrou and Ornella Rovetta (Université Libre de Bruxelles), 
Louisa McClintock (Columbia University), Reut Paz (Giessen University), William Pomeranz 
(Kennan Institute), Philippe Sands (University College London), Mira Siegelberg (Queen Mary, 
University of London), Iryna Sklokina (Center for Urban History), Stefan Troebst (Leipzig 
University), and Natasha Wheatley (University of Sydney), Lori Damrosch (Columbia 
University), Sean Murphy (George Washington University), Gerry Simpson (London School of 
Economics and Political Science). 

Keywords: human rights, crimes against humanity, international supervisory mechanism 
for enforsement human rights. 
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Досліджено роль та значення відомих особистостей цивільного права та процесу на 
юридичному факультеті Львівського університету з кінця ХІХ до середини ХХ століття. 
З’ясовано роль та значення багатьох професорів і науковців цивільного права юридичного 
факультету, а саме – Станіслава Дністрянського, Володимира Вергановського, Романа 
Льоншама де Бер’є, Ернеста Тілля, Каміля Стефка, Тадеуша Косінського, Адама Карпуш-
ка, Юзефа Фіємаа та інших. Показано їхній внесок у розвиток науки цивільного права та 
процесу і пропозиції до законів, які вони робили, а інколи були й авторами цих законів. 
Висвітлено тенденції розвитку науки цивільного права та процесу на юридичному факуль-
теті Львівського університету. Розкрито, якого розвитку на юридичному факультеті Львівсь-
кого університету в міжвоєнний період набула цивілістика. Досліджено, який значний вплив 
мали положення цивільних кодексів таких тогочасних держав, як Німеччина, Австрія, 
Швейцарія, Франція та Японія. Е. Тілль одним із перших у польській юридичній науці 
звернув увагу на права винахідників. 

Ключові слова: цивільне право, цивільний процес, юридичний факультет, Львівський 
університет. 

Прагнення українського суспільства до ефективної освіти тісно пов’язане з 
історико-правовою спадщиною відомих професорів, науковців юридичного 
факультету, дослідження якої є вкрай актуальним. Один із найвідоміших 
українських юристів Станіслав Дністрянський (1870–1935) народився в Тернополі. 
У 1893 році він закінчив юридичний факультет Віденського університету, відтак 
навчався в Лейпцигу та Берліні. У 1894 році С. Дністрянський здобув ступінь 
доктора права, а 1899 року габілітувався на підставі праці «Про суть підрядного 
договору» («Das Wesen des Werklieferungsvertrages»). Із 1898 року учений обіймав 
посаду приват-доцента, згодом – надзвичайного професора, а упродовж 1907–1918 
років – звичайного професора австрійського цивільного права з українською 
мовою викладання Львівського університету. Водночас у 1907–1918 роках 
С. Дністрянський був послом до Державної ради у Відні, а 1917 – головою 
підкомісії з реформи цивільного права в палаті послів австрійського парламенту. 
Науковими зацікавленнями С. Дністрянського були цивільне та конституційне 
право, він навіть створив власну концепцію держави та права. С. Дністрянський 
працював також над створенням й унормуванням української юридичної 
термінології. Ученого можна назвати основоположником національно-державниць-
кого напряму в українській політології, автором політичної концепції української 
держави. Серед його праць – «Австрійське право облігаційне», «Родинне право», 
«Загальна часть цивільного права», «Полагода шкоди з огляду економічного і 
соціального». Також С. Дністрянський був ініціатором створення Товариства 
українсько-руських правників [1, c. 25; 13, c. 448]. 
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Українець Володимир Вергановський (1876–1946) народився в селі Луковиці 
Вижні (тепер Стрийський район Львівської області). У 1898 році він закінчив 
юридичний факультет Львівського університету, опісля, в 1904–1905 роках, нав-
чався у Віденському та Берлінському університетах. Ступінь доктора права В. Вер-
гановський здобув 1900 року, а 1908-го пройшов габілітацію на підставі роботи 
«Про побічну інтервенцію». Упродовж 1900–1908 років він працював судовим 
ад’юнктом у Львівському крайовому суді, згодом – у Золочеві та Підволочиську. У 
1908–1918 роках В. Вергановський був доцентом приватного австрійського 
цивільного процесу з українською мовою викладання Львівського університету. Як 
учений, він цікавився передусім цивільним правом. На перший період діяльності 
В. Вергановського у Львівському університеті припадають такі його праці, як «Про 
побічну інтервенцію» (Львів, 1903), «Значення правного інтересу в цивільному 
процесі» (Львів, 1906), «Причинки до розуміння постанови параграфу 496 т. 2 уст. 
цив. процесу» (Львів, 1910), «Зміна позову» (Львів, 1913). У 1912–1913 роках 
В. Вергановський був членом Української юридичної термінологічної комісії, 
Товариства українсько-руських правників і Союзу українських адвокатів [2, c. 279]. 
У 1921–1925 роках – професор Українського таємного університету у Львові, а в 
1921–1922 роках очолював його юридичний факультет. Після ліквідації Українсь-
кого таємного університету у Львові вчений з 1929 року був окружним суддею, а 
згодом до 1939 року – апеляційним суддею у Львові [8, c. 153–155 ]. 

Найбільшого розвитку на юридичному факультеті Львівського університету в 
міжвоєнний період набула цивілістика. Провідними експертами в цій галузі права 
були Роман Льоншам де Бер’є, Ернест Тілль (цивільне право) та Каміль Стефко 
(цивільний процес). Р. Льоншам де Бер’є (1883–1941) народився у Львові. 
Навчався на юридичних факультетах Львівського та Берлінського університетів, у 
1906 році став доктором права, а 1916 габілітувався з цивільного права на підставі 
роботи «Дослідження про сутність юридичної особи» («Studіa nad istotą osoby 
prawniczej»). У 1906–1920 роках Р. Льоншам де Бер’є працював в органах 
прокуратури. У 1920–1922 роках він був надзвичайним професором, а з 1922 – 
звичайним професором кафедри цивільного права Львівського університету. У 
1930 році учений став одним з ініціаторів організації судових студій юридичного 
факультету Львівського університету. Серед наукових праць дослідника були 
«Вступ до цивільного права» («Wstęp do nauki prawa cywilnego») (Люблін, 1922), 
«Обґрунтування проекту кодексу зобов’язань з урахуванням остаточного тексту 
проекту» («Uzasadnienia projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego 
tekstu projektu») (Варшава, 1934–1939), «Зобов’язання» («Zobowiązania») (Львів, 
1934–1938). Також у складі Кодифікаційної комісії Речі Посполитої він працював 
над кодифікацією польського цивільного права [3; 8, c. 152–154]. 

Разом Е. Тіллем у 1928 році Р. Льоншам де Бер’є опублікував працю «Польське 
зобов’язальне право» («Polskie prawo zobowiązań») [18]. Учені готували її як 
референти Кодифікаційної комісії Цивільного кодексу Другої Речі Посполитої. У 
згаданій праці докладно проаналізовано різні аспекти цивільного права, зокрема 
пов’язані з майном. 

Перший розділ праці «Польське зобов’язальне право» присвячено продажу та 
обміну речей. Скажімо, у ст. 1 йдеться про те, що «умова продажу зобов’язує 
продавця до перенесення права власності на покупця, а покупця – до сплати 
визначеної грошової ціни» [8, c. 151–154; 18, s. 2–4]. Далі наведено характеристику 
обов’язків продавця та покупця. Зокрема, обов’язком останнього є сплата ціни за 
річ у момент, коли до нього перейшло право на неї [18, s. 8–11]. 



В. Кахнич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 77 

Другий розділ стосується міни та дарування. За умовами міни, кожна зі сторін 
зобов’язується передати майнове право взамін майнового права іншої сторони. До 
міни застосовують ті ж правила, що й до продажу [18, s. 12–14]. Умови дарування 
зобов’язують дарувальника передати безоплатно частину свого майна обдарованій 
особі. При даруванні обдаровану особу дарувальник може зобов’язати виконати 
певні дії. У ст. 63 Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є навели перелік того, що вва-
жають даруванням. У наступних статтях визначено обов’язки дарувальника, форми 
передачі дару, обов’язки обдарованого, відклик дарування тощо [8, c. 155–158]. 

Третій розділ праці «Польське зобов’язальне право» присвячено найму та 
оренді. Е. Тілль і Р. Льоншам де Бер’є писали: «Умова найму зобов’язує наймодав-
ця дозволити наймачу користуватися річчю упродовж часу найму за плату» [8, 
c. 156–160]. Далі автори роз’яснювали такі питання, як обов’язки орендаря, 
відшкодування фізичної і юридичної шкоди, обов’язки наймача, закінчення найму 
та його подальше продовження, підстави закінчення найму, піднайм, продаж речі, 
яку беруть в оренду тощо [18, s. 23–26]. 

У четвертому розділі цієї праці розглянуто кредитування, зокрема обов’язки і 
права кредитора та боржника, а у п’ятому – позичку (обов’язки і права позичко-
давця та позичальника тощо). У шостому розділі праці Е. Тілля та Р. Льоншама де 
Бер’є йдеться про умови надання послуг і трудові відносини, зокрема про 
обов’язки працівника, працедавця, закінчення трудових відносин, умови посеред-
ництва тощо. Сьомий розділ праці «Польське зобов’язальне право» присвячений 
проблемі спілок, а восьмий – ренті. Наступні розділи стосуються азартних ігор та 
державних лотерей, грошових переказів, поруки та угод [8, c. 157–161]. 

Як приклад наукового аналізу проблеми з галузі цивільного права, який 
здійснили Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є, наведемо тлумачення питань, пов’яза-
них з інститутом спілки. Учені писали, що за Наполеонівським та Австрійським 
кодексами, істотною умовою для існування спілки є мета заробітку. Проте вони 
стверджували, що поняття «спілка» не варто обмежувати лише метою заробітку. 
Істотною умовою існування спілки Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є вважали те, що 
кошти, які слугують для досягнення спільної мети членів спілки, становлять її 
майно. Ці спільні кошти утворюються завдяки внескам. Обов’язок внесків є 
головним обов’язком членів спілки. Серед інших обов’язків, які можуть бути 
зазначені у статуті спілки – ощадливість, уникнення конкуренції, співпраця для 
досягнення мети спілки тощо. 

Згідно зі ст. 263, з історії спілок випливає, що кожний член спілки повинен 
виконувати свою роботу для досягення спільної мети членів спілки. Проте, як 
зазначають Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є, питання полягає в тому, чи кожна 
діяльність становить внесок члена спілки та надає право на прибуток у спілці. 
Порівнявши статті Австрійського, Німецького та Швейцарського цивільних кодек-
сів щодо тлумачення цього питання, Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є запропонува-
ли внести до Польського цивільного кодексу норми саме за зразком швейцарського 
права, зазначивши, що воно подає «найбільш природне вирішення цього питання». 
Утім недоліком Швейцарського цивільного кодексу, на думку Е. Тілля та 
Р. Льоншама де Бер’є, є відсутність у ньому умови, згідно з якою при ліквідації 
спілки та сплаті усіх боргів усе, що залишиться, має бути розподілено порівну між 
усіма членами спілки, незалежно від того, який внесок у її діяльність вони зробили 
(майновий чи лише трудовий). Проект Польського цивільного кодексу Е. Тілля та 
Р. Льоншама де Бер’є передбачав ширше тлумачення терміна «внесок члена 
спілки», прирівнюючи права члена спілки, який зробив внесок працею, до прав 
інших членів на рівний розподіл прибутків і витрат. 
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Щодо майна спілки, Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є зазначали, що прийняте в 
римському праві визначення спілки як суто зобов’язальних відносин між членами 
спілки, майно якої належить її членам на принципах співвласності в ідеальних 
частках (таке визначення фігурувало і в Австрійському та Наполеонівському 
кодексах), у ХХ сторіччі є неприйнятним. Автори писали, що французька юриспру-
денція схиляється до думки, що спілка є юридичною особою і майно спілки є її 
майном. Натомість цивільні кодекси Німеччини, Швейцарії та Японії відмовляють 
цивільній спілці у статусі юридичної особи, але визнають, що майно спілки 
складається з часток майна її учасників. Проект кодексу Е. Тілля та Р. Льоншама де 
Бер’є наслідує кодекси Німеччини, Швейцарії та Японії, визнаючи майно спілки 
майном її членів, але захищаючи його на час існування спілки від доступу 
особистих кредиторів її членів, на принципах його невідчуджуваності. 

Щодо обов’язку сплати внеску членом спілки Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є 
вважали, що загальних правил про випадки зволікання з оплатою грошового боргу 
замало, адже при цьому член спілки, який зволікає з оплатою, мав би платити лише 
відсотки прострочки. А характер спілки, заснованої на довірі, вимагає покладання 
на її членів і ризику всіляких шкод, які могли виникнути внаслідок невчасної 
сплати її членом свого внеску. За прикладом Цивільного кодексу Японії, проект 
кодексу Е. Тілля та Р. Льоншама де Бер’є накладав на члена спілки, що невчасно 
робить свої внески, відповідальність за завдану цим шкоду спілці. 

У ст. 267 проекту кодексу Е. Тілль та Р. Льоншам де Бер’є зазначили, що учас-
ник спілки повинен співпрацювати для досягнення спільної мети спілки, керуючись 
загальним правилом, що зобов’язання члена потрібно виконувати у спосіб, який 
відповідає вимогам доброї волі, та за потреби і, зокрема, при зменшенні капіталу 
спілки через втрати, член спілки зобов’язаний зробити додаткові доплати. Е. Тілль 
та Р. Льоншам де Бер’є вважали слушним положення Цивільного кодексу Австрії, 
яке, за відмови члена спілки робити додатковий внесок, дозволяло порушувати 
питання про вилучення цього члена зі складу спілки. 

У ст. 267 проекту кодексу Е. Тілля та Р. Льоншама де Бер’є йшлося про те, що 
не можна рішенням спілки, прийнятим більшістю голосів, призначати частину 
прибутку на збільшення чи доповнення статутного капіталу. Це було аргументо-
вано тим, що члени спілки, які дають або роблять лише внесок працею, мають 
право на прибуток, але не беруть участі у статутному капіталі, а отже, таким 
рішенням були б обмежені. Це вважалося можливим лише за згодою усіх членів 
спілки або у разі відповідного зазначення в контракті. 

У 1925–1928 роках асистентом кафедри цивільного права, а в 1933–1939 роках 
старшим асистентом кафедри цивільного процесуального права Львівського універси-
тету був випускник юридичного факультету Львівського університету 1925 року, 
доктор права Тадеуш Косінський (1902–1940) [15, c. 652]. У 1925–1938 роках асис-
тентом кафедри цивільного права Львівського університету був Адам Карпушко [6]. 

Юзеф Фієма народився 1910 року на теренах теперішнього Малопольського 
воєводства Польщі. Він навчався на юридичних факультетах Католицького 
університету Любліна та Львівського університету. Науковець здобув ступінь 
доктора права, захистивши працю «Про оскарження дій боржника, що завдали 
шкоду кредитору» («O zaskarżeniu czynności dłużnika zdziałanej ze szkodą dla 
wierzycieli») (1938). Протягом 1934–1939 років Ю. Фієма обіймав посаду асистента 
кафедри цивільного права Львівського університету [4]. 

У 1937–1939 роках посаду асистента кафедри цивільного права Львівського 
університету обіймав випускник його юридичного факультету, магістр права Юзеф 
Кокошка (1914–1994) [14, c. 632]. 
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Каміль Стефко (1875–1966) народився в Золочеві. Навчався майбутній учений 
на юридичних факультетах Львівського та Берлінського університетів. У 1902 році 
він одержав ступінь доктора права, а 1907 року габілітувався з цивільного процесу 
на підставі роботи «Про застосування австрійського цивільного процесу» («O 
omieszkaniu wedle austrіackiej procedury cywilnej»). У 1910–1916 роках К. Стефко 
був надзвичайним професором, а в 1916–1939 роках – звичайним професором 
Львівського університету. У міжвоєнний період учений також був директором 
наукового інституту права слов’янських народів Львівського універститету. До 
наукових праць львівського періоду діяльності К. Стефка належить передусім 
дослідження «Дипломатичне звільнення від юрисдикції в цивільних справах» 
(«Dyplomatyczne zwolnienia od jurysdykcyi w sprawach cywilnych») (Львів, 1938) [7]. 
У цій праці К. Стефко порушив проблеми з різних галузей права, зокрема 
міжнародного. До прикладу, у її першому розділі автор порушив питання 
«Дипломатична недоторканість – це інститут внутрішнього державного права чи 
інститут міжнародного права?». К. Стефко писав, що польське право у ст. 5 Цивіль-
ного кодексу Польщі гарантує звільнення осіб, яких позначають терміном «закрайові», 
від юрисдикції цивільних польських судів, а у ст. 569 є припис про те, що такі особи не 
підлягають цій юрисдикції в галузі кримінального процесу [17, s. 2–4]. 

Науковець досліджував джерела міжнародного права [8, c. 95–97], законо-
давство держав міжнародної спільноти [8, c. 96–98], різноманітні міжнародні акти 
[18, s. 23–31]. Проаналізувавши це питання, він дійшов висновку, що право 
багатьох держав, які позиціонують себе членами міжнародної спільноти, від давніх 
часів містили засаду, яка передбачала, що «закрайові» особи не підлягають 
місцевій юрисдикції в цивільних справах і особливо у справах, пов’язаних з 
приватним життям цих осіб. К. Стефко в оцій судовій практиці акцентував увагу на 
двох пунктах: постійному визнанні за «закрайовими» особами імунітету в цивіль-
них справах та на переконанні, що державні суди щодо такого процесу зобов’язані 
діяти відповідно до норм міжнародного права, адже справа стосується безпосеред-
ньо сфери права іншої держави [18, s. 40–42]. 

У другому розділі праці «Дипломатичне звільнення від юрисдикції в цивіль-
них справах» К. Стефко порушив питання співвідношення норм міжнародного 
права до норм внутрішнього права держави. Тут автор зосередив увагу на тому, що 
міжнародне право не дозволяє прирівнювати цивільні права громадян з диплома-
тичним імунітетом до таких прав громадян держави, у якій вони виконують свої 
дипломатичні функції [18, s. 57–59]. 

У третьому розділі К. Стефко проаналізував теоретичні підстави дипломатич-
ного імунітету [8, c. 98–100]. Наступний розділ присвячено аналізу осіб, які 
звільнені від юрисдикції в цивільних справах. К. Стефко писав: «Ст. 5 Цивільного 
кодексу Польщі визначає осіб, які звільняються від юрисдикції польських судів. Ці 
особи діляться на дві групи: на осіб, які перебувають у складі постійної 
дипломатичної місії (ст. 5, § 1. L. 1–5), та на «інших осіб, які користуються правом 
закрайовості на підставі правил, умов чи прийнятих міжнародних звичаїв» (ст. 5, 
§ 1, L. 6). До таких інших осіб належать репрезентанти, які від імені однієї держави 
прибувають до іншої держави у складі надзвичайної місії, а також особи, які своє 
право імунітету виводять зі своєї належності до міжнародних організацій, таких, як 
Ліга Націй [18, s. 92–95]. 

Також К. Стефко проаналізував три вказані різновиди імунітетів: імунітет членів 
постійної дипломатичної місії, імунітет членів надзвичайних державних місій та 
імунітет осіб, які входять до складу міжнародних організацій [8, c. 158–160]. 
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У п’ятому розділі праці К. Стефко порушив питання імунітету польських 
громадян, які в Польщі є представниками іноземних держав [8, c. 160–162]. У 
наступних розділах К. Стефко докладно розглянув термін дії різних імунітетів, а 
також перелік справ, які вилучені з-під місцевої юрисдикції, випадки добровіль-
ного підпорядкування місцевій юрисдикції. 

У тринадцятому розділі праці «Дипломатичне звільнення від юрисдикції в 
цивільних справах» К. Стефко схарактеризував питання звільнення «закрайової» 
особи від обов’язку зізнань як свідка [18, s. 315–320]. 

Син Мауриція Аллерганда, Йоахим Аллерганд, який народився 1897 року у 
Львові, також закінчив юридичний факультет Львівського університету. Упродовж 
1924–1934 років він був асистентом кафедри цивільного процесу під керівництвом 
К. Стефка. У 1927 році у журналі «Głos Prawa» було опубліковано працю молодого 
вченого «Декілька процесуальних зауважень, щодо утворенням підприємства «Польсь-
ка державна залізниця» («Kilka uwag procesowych z powodu utworzenia przedsiębiorstwa 
«Polskie Koleje Państwowe»), а 1939 року у Варшаві побачила світ його монографія 
«Перехідні положення указу щодо вдосконалення судочинства» («Przepisy przejściowe 
dekretu o usprawnieniu postępowania sądowego» (1939) [12, c. 133]. 

Отже, в кінці ХІХ – до середини ХХ століть науковий напрям «Цивільне право 
та процес» на юридичному факультеті Львівського університету представляло 
чимало науковців (С. Дністрянський, Р. Льоншам де Бер’є, Е. Тілль, К. Стефко та 
ін.). Р. Льоншам де Бер’є та Е. Тілль були референтами Кодифікаційної комісії 
Цивільного кодексу міжвоєнної Польщі, під час підготовки якого виклали своє 
бачення проблем польського цивільного права, зокрема, зобов’язального права. На 
їхні погляди, значний вплив мали положення цивільних кодексів таких тогочасних 
держав, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Франція та Японія. Е. Тілль одним із 
перших у польській юридичній науці звернув увагу на права винахідників. Натомість 
К. Стефко цікавився питаннями на перетині цивільного й міжнародного права. 
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The article investigates the role and significance of well-known personalities in Civil Law 
and Process at the Law Faculty of Lviv University at the end of the nineteenth till the middle of 
the twentieth centuries. The role of many professors and scholars in Civil Law at the Law Faculty 
namely Stanislav Dnistriansky, Volodymyr Verhanovsky, Roman Longchamps de Berier, Ernest 
Till, Kamil Stefko, Tadeush Kosinsky, Adam Karpushko, Yusef Fiema have been clarified. 

Civil and Constitutional Law were among scientific interests of S. Dnistriansky. He created 
his own concept of state and law. S. Dnistriansky also worked on creation and standardization of 
Ukrainian law terms. The scientist is considered to be the founder of national and statist direction 
in Ukrainian political science, the author of political concept of the Ukrainian state. 

The Ukrainian Volodymyr Verhanovsky was an associate professor in Private Ausrian Civil 
Process in Ukrainian languge of teaching at Lviv University in 1908-1918. As a scholar he was 
interested first of all in Civil Law. 

Civics was greatly developed at the Law Faculty of Lviv University during the interwar 
period. Leading experts in this field were Roman Longchamps de Berier, Ernest Till (Civil Law) 
and Kamil Stefko (Civil Process). In 1906–1920, R. Longchamps de Berier worked in the 
Prosecutor's office. In 1920–1922, he was an Honourable Professor, and from 1922 he became 
a Full Professor of Civil Law Department at Lviv University. In 1930, the scientist became one of 
the initiators of establishing judicial school at the Law Faculty of Lviv University. In 1928 
R. Longchamps de Berier together with E. Till published the work «Polish Contractual Right» 
(«Polskie prawo zobowiązań»). The scientists elaborated it as advisors of the Codification 
Committee in Civil Code of Polish Republic. 
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We are going to set an example of the problem of Civil Law that was scientifically 
interpreted and analyzed by E. Till and R. Longchamps de Berier. It was concerned the 
questions of alliance institution. Scientists wrote that under the Napoleonic and Austrian Codes, 
the essential condition for the alliance existence is the purpose of earnings. However, they 
argued that the concept of «alliance» should not be limited only to the purpose of earnings. E. Till 
and R. Longchamps de Berier, considered that funds serve to achieve the common goal of 
alliance members and are its property for essential alliance existence. These joint funds are 
saved up owing to contributions. The main responsibility of alliance members is to make 
contributions. Among other responsibilities, which may be specified in the alliance charter are 
thrift, avoidance of competition, collaboration for the achievement of alliance goal, etc. 

Kamil Stefko investigated sources of international law, international community laws, and 
various international acts. The investigation «Diplomatic Exemption from Jurisdiction in Civil 
Cases» («Dyplomatyczne zwolnienia od jurysdykcy w sprawach cywilnych») belongs to Lviv 
period of K. Stefko’s activity. 

The article represents the contribution of professors, and teachers to the development of 
Civil Law and Process as the science, submission of law proposals, formulation of laws. The 
development of Civil Law and Process as the science and its tendencies at the Law Faculty of 
Lviv University have been clarified. 

Keywords: Civil Law, Civil Process, Law Faculty, Lviv University. 
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ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ 
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ 
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Висвітлено формування передумов для створення сучасної держави Ізраїль. 
Проаналізовано роль у цьому процесі Теодора Герцля, який у 1896 році опублікував 
брошуру «Єврейська держава – досвід сучасного вирішення єврейського питання», а у 
1867 році скликав у місті Базелі Перший сіоністський конгрес. Розкрито також його роль у 
пошуку території для формування Ізраїльської держави. З’ясовано зміст Декларації Баль-
фура та її вплив на формування політики Великої Британії щодо підмандатної території 
Палестини. Також розглянуто форми та способи заселення євреями палестинської терито-
рії, чисельний склад переселенців у 20–40 роках XX століття. Досліджено роль першої та 
другої «Білої книги», які регулювали обмеження чисельності переселенців з-поміж євреїв 
на територію Палестини. 

Проаналізовано причини загострення обстановки в Палестині після завершення 
Другої світової війни, а також роль Генеральної Асамблеї ООН у вирішенні палестинської 
проблеми. Досліджено зміст резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 181 від 
29 листопада 1948 року та умови проголошення 14 травня 1948 року держави Ізраїль. 

Ключові слова: Ерец-Ісраель, Палестина, імміграція, держава Ізраїль. 

У травні цього року виповнюється 70 років від часу утворення сучасної 
ізраїльської держави. Її виникнення та державно-правовий розвиток багато в чому 
відмінні від формування інших сучасних держав світу. І саме ці особливості 
розглядатимемо у цій статті. Потрібно відзначити, що наукової літератури, 
присвяченої цій державі в Україні є недостатньо, оскільки наукові дослідження 
радянського періоду здебільшого були пропагандистськими, а окремі наукові праці 
сучасних українських учених переважно відображають загальноісторичні аспекти 
без правового аналізу. Тому серед науковців, які досліджували державу Ізраїль 
можна виділити: Т. Велихновського, О. Ганусеця, А. Федченка, О. Ковгуновіча, 
В. Косенка та ін. 

Стосовно сучасних українських науковців доцільно відзначити: В. Ханіна, 
А. Романюка, В. Черніна та ін. 

Творення передумов для формування сучасної єврейської держави відбувалися 
протягом багатьох століть. Однак найефективнішими вони були в кінці XIX та 
початку XX століть. Зокрема, в 1896 році співробітник однієї з віденських газет 
Теодор Герцль опублікував брошуру «Єврейська держава – досвід сучасного 
вирішення єврейського питання». У ній він стверджував, що всі євреї світу 
пов’язані єдиною долею і що сучасний антисемітизм є не тимчасовим, а постійним 
фактором. Т. Герцль також переконував, що євреї нацією, яка бореться за своє 
існування. Він уважав, що «єврейське питання» за своєю суттю є національним 
питанням і може бути вирішеним тільки шляхом «відновлення єврейської 
держави». В 1897 році Т. Герцль у Швейцарії в місті Базелі скликав Перший 
сіоністський конгрес, який вважається офіційним початком виникнення сіоністсь-
кого руху. Саме на цьому конгресі було поставлене його основне завдання, а саме 
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побудова єврейської держави. Оскільки землі Ізраїлю (Ерец-Ісраель) тоді входили 
до складу Османської (Турецької) імперії, то Т. Герцль попросив аудієнції у 
султана і намагався добитися у нього дозволу на вільний в’їзд євреїв до Святої 
землі. Однак султан йому відмовив. Тоді він звернувся до британської влади з 
проханням, щоб замість Ерец-Ісраель можна було отримати якусь іншу землю, 
однак більшість сіоністів негативно сприйняли такий план [6, с. 293–294]. 

У 1902 році була призначена Королівська комісія в справах імміграції євреїв-
біженців з Росії та інших держав, членом якої став і лорд Ротшільд. Особливу 
увагу цій комісії приділяли міністр колоній Чемберлен та міністр закордонних 
справ Ленсдаун. Вони обидва виступали за виділення території для майбутньої 
єврейської держави. Серед варіантів обговорювали Кіпр, район Ель-Аріш на 
Єгипетському кордоні та Уганду. Однак усі ці варіанти члени конгресу сіоністів 
відкинули. Тоді Т. Герцль підсумував: «Палестина – ось та єдина земля, де наш 
народ може знайти спокій» [4, с. 455]. 

Водночас територію Ерец-Ісраель поступово заселяли нові переселенці-євреї, 
переважно вихідці з Росії. Перша група студентів з Росії висадилася в Ерец-Ісраель 
ще в 1882 році. Вони належали до організації «Білу» і заснували там перші 
сільськогосподарські поселення [6, с. 290]. 

Землі та будинки нових єврейських сільськогосподарських поселень зазнавали 
частих нападів з боку арабів. Для захисту від них у 1907 році репатріанти з Росії 
створили організацію «Бар-Гіора», яка взяла на себе охорону деяких поселень Галілеї. 

Прибуття все нових репатріантів сприяло заснуванню першого нового 
поселення міського типу. У 1909 році поблизу стародавнього міста Яффа був 
заснований квартал Ахузат-Баїм, який швидко розвивався і перетворився на перше 
протягом багатьох століть суто єврейське місто Тель-Авів [8, с. 39]. 

Велику роль у подальшому творенні майбутньої єврейської держави відіграла 
Перша світова війна та її наслідки. Зокрема, лідер тогочасного Всесвітнього 
сіоністського руху Х. Вайцман у липні 1917 року запропонував англійському 
кабінету міністрів проект політичної декларації, в котрій Велика Британія мала 
дати згоду на визнання «принципу визначення Палестини, як національної 
території єврейського народу» після завершення Першої світової війни. 

2 листопада 1917 року британський міністр іноземних справ Артур Джеймс 
Бальфур скерував на ім’я лорда Лайонела Уолтера Ротшільда послання сіоністській 
організації про позитивне ставлення уряду до утворення єврейської держави в 
Ерец-Ісраель. Це послання пізніше почало називатися Декларацією Бальфура. Вона 
надзвичайно надихнула сіоністів усього світу. Зокрема, в ній ішлося: «Шанований 
лорде Ротшільд. Я з великим задоволенням переказую Вам, від імені Уряду Його 
Величності, всю прихильність та симпатію до прохань єврейських сіонітів. Уряд 
Його Величності схвально дивиться на можливість утворення в Палестині націо-
нальної домівки для єврейського народу, і буде робити все можливе для сприяння 
цього проекту. При цьому потрібно поважати громадянські та релігійні права 
неєврейських громад у Палестині чи права і політичний статус, які євреї мали у 
будь-якій іншій державі. Буду Вам вдячний, якщо Ви донесете цю декларацію до 
відома Федерації Сіоністів. Щиро Ваш Артур Джеймс Бальфур» [3]. 

Після завершення Першої світової війни території, що належали Туреччині, а 
також німецькі колонії, були віддані під опіку різних держав на термін, необхідний 
для організації там місцевого управління. Такі території називали підмандатними. 
Мандат на Ерец-Ісраель-Палестина був наданий британському уряду. На цій 
території оголошено три офіційні мови: англійська, арабська та іврит. 
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Формулювання, яке стосувалося створення єврейської Національної домівки з 
Декларації Бальфура, увійшло в текст мандата, згідно з яким Англія повинна була 
управляти Палестиною [6, с. 300]. 

У 1925 році в Ерец-Ісраель прибуло понад 30 тис. євреїв і араби почали говорити 
про «сіоністську небезпеку». На чолі палестинських арабів став їхній духовний і 
політичний вождь – муфтій Хадж Амін ал-Хусейні. Він об’єднав навколо себе 
значну частину арабів та проголосив «священну війну» проти євреїв. У серпні 1929 
року розпочалися єврейські погроми. Рішуча протидія арабів у 1936–1939 роках у 
вигляді повстань примусила Британію відкласти утворення єврейської держави. 
Однак, незважаючи на це, євреї, нехтуючи небезпекою, були зайняті будівництвом та 
освоєнням усе нових земель. Вони поселялися навіть у найбільш небезпечних 
прикордонних районах. Кожне нове поселення будувалося переважно вночі за 
детально розробленим планом. Спочатку ставили сторожову вежу та оборонні стіни 
з метою захисту від нападів зі сторони арабів. Ці споруди мали не тільки економічне, 
але і політико-стратегічне значення. Наприклад, у травні 1939 року було створено 12 
таких поселень, сім з яких заклали в один і той же день [6, с. 316]. 

Єврейське населення за ці роки сформувалося в цілісне, об’єднане та здатне 
розвиватися і захищати свої досягнення. Недаремно цей період прийнято було 
називати терміном «медина дерех» – (держава в дорозі). Була також створена 
воєнна організація «Хагана» («Оборона»), яка стала могутнім щитом, котрий 
допомагав створенню нових поселень. Отже, у той час, коли британська адмініст-
рація затягувала створення єврейської держави в Ерец-Ісраель, насправді станов-
лення такої держави вже набирало силу. 

Британська мандатна влада намагалася відповідним способом регулювати ці 
процеси. Зокрема, ще в жовтні 1930 року вона опублікувала документ, який 
демонстрував політику Великої Британії в Палестині, і він називався «Білою 
книгою» міністра колоній Великої Британії Пасфільда. Ця книга обмежила права 
євреїв та передбачала обмеження єврейської імміграції [6, c. 313]. 

В самій тогочасній Англії спостерігалася напруга, яка була пов’язана з провіс-
никами Другої світової війни, і тому британська мандатна влада почала вживати 
термінових заходів для відновлення своїх позицій у Палестині та на всьому 
Близькому Сході. Тому, в лютому 1939 року, у Лондоні була скликана конференція 
за круглим столом з участю представників англійського уряду, керівників арабсь-
ких палестинських партій, делегатів Єгипту, Ірану, Саудівської Аравії, Йемену, 
Трансйорданії, а також сіоністських лідерів. Конференція зі самого початку зайшла 
в глухий кут, оскільки сторони виступали з діаметрально протилежними вимогами. 
Араби наполягали на наданні незалежності Палестини, а сіоністи вимагали 
необмеженої імміграції та створення єврейської держави [2, с. 59]. 

Після провалу конференції Англія без погодження зі зацікавленими сторонами 
в травні 1939 року видала нову «Білу книгу» Макдональда, у якій висвітлювала 
політику держави щодо Палестини. В документі було сказано про намір створити 
через десять років арабо-єврейську державу, яка повинна укласти «союзний» дого-
вір з Англією. Протягом десятилітнього перехідного періоду до управління держа-
вою пропонували допускати під суворим англійським контролем окремих 
арабських та єврейських діячів. Протягом перших п’яти років дозволено іммігра-
цію 75 тис. євреїв, а згодом в’їзні квоти повинні були погоджувати з арабською 
стороною. Купівлю земель сіоністами в деяких районах Палестини обмежували. 

Низка положень «Білої книги» суперечила сіоністським планам, але загалом 
оприлюднення цього документа означало підтримку Великої Британії саме їх. Усі 
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умови мандату зберігалися, що гарантувало продовження освоєння євреями палес-
тинських територій, хоча дещо в сповільненому темпі [2, с. 59]. 

У відповідь на деякі імміграційні обмеження почалася нелегальна єврейська 
імміграція, передусім з Європи, а також з Лівану, Сирії, Єгипту та Ірану. Значний 
внесок в організацію нелегального переправлення іммігрантів зі східних країн 
внесли єврейські громади Сирії та Лівану, де діяли штаби нелегальної імміграції. 
Початок Другої світової війни дещо послабив політичну боротьбу за переселення 
до Палестини, оскільки єврейські організації співпрацювали з британським урядом 
у боротьбі з нацистською Німеччиною. Однак практичні заходи не слабшали і 
зосередилися на порятунку євреїв від фізичного знищення. В перші роки війни, 
коли ще не вся Європа була під владою Німеччини, залишалася можливість 
організовувати відправлення суден з єврейськими біженцями з різних портів. У 
наступні роки ця можливість зникла. Британська влада, коли їй вдавалося 
перехопити судна з біженцями, переправляла репатріантів на Кіпр, де вони 
перебували в особливих таборах аж до створення держави Ізраїль. Незважаючи на 
створення британською владою перешкод, у 1940–1945 роках до Палестини було 
нелегально доправлено морським шляхом понад 60 тис. осіб [8, с. 55–56]. 

Після завершення Другої світової війни обстановка в Палестині почала різко 
загострюватися. Сіоністи, намагаючись примусити англійську адміністрацію задо-
вольнити їхні вимоги, перейшли до масштабної терористичної діяльності. Вони 
влаштовували провокації на залізниці, напади на поліцейські дільниці та англійські 
військові бази. На річницю Декларації Бальфура (2 листопада 1945 року) організо-
вано масові безлади в Тель-Авіві. 

Відносини Англії зі сіоністами ще більше ускладнилися у зв’язку з вимогою 
президента США Г. Трумена в серпні 1945 року допустити в Палестину 100 тис. євреїв. 

У листопаді 1945 року до Палестини була скерована спільна англо-амери-
канська слідча комісія. У підготованій нею доповіді категорично відкидали 
можливість надання Палестині незалежності. Натомість, поряд із пропозицією 
зберегти англійський мандат, у ньому були зафіксовані вимоги США про відміну 
обмежень імміграції для євреїв і на купівлю землі сіоністськими оргнізаціями. У 
вересні 1946 року в Лондоні було скликано конференцію представників палес-
тинських арабів, арабських країн та сіоністських організацій. Однак вона провали-
лася, оскільки її учасники висували абсолютно протилежні вимоги. Трохи згодом 
англійський уряд висунув план, яким передбачав поділ Палестини на чотири 
області: дві під прямим англійським контролем і дві автономні (арабську і 
єврейську). Однак цей план відхилили і араби, і сіоністи [2, с. 60]. 

Намагаючись хоч би частково зберегти свій контроль над Палестиною, Англія 
передала в лютому 1947 року палестинське питання на обговорення Організації 
Об’єднаних Націй. Президент США Г. Трумен почав домагатися створення 
єврейської держави. У травні 1947 року палестинська проблема була винесена на 
розгляд ООН. Спеціальному комітету було доручено розробити відповідний план. 
Комітет підготував аж два альтернативні плани. Меншість рекомендувала створити 
федеративну бінаціональну державу. Більшість же подала на розгляд план нового 
поділу: мали бути створені єврейська та арабська держави і міжнародна зона в 
Єрусалимі. 29 листопада 1947 року, завдяки потужній підтримці президента 
Г. Трумена, саме цей план схвалила Генеральна Асамблея: 33 голосів за, проти 13, 
причому 10 утрималося [4, с. 599]. 

Цей документ містив приамбулу та декілька розділів. Згідно з цим документом 
Англія зобов’язана була залишити Палестину до 1 серпня 1948 року. Генеральна 
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Асамблея зобов’язувала Раду Безпеки ООН вжити необхідних заходів для 
реалізації цієї резолюції [5]. 

Рада Безпеки, йшлося в резолюції, визначала як погрозу миру, порушення 
миру чи актом агресії будь-яку спробу змінити силою положення цієї резолюції. 

У розділі А «Припинення мандата, відокремлення та незалежність» йшлося 
про те, що мандат на управління Палестиною завершується якнайшвидше, але в 
жодному випадку не пізніше 1 серпня 1948 року. Збройні сили мандатарія (Англії) 
мали бути оперативно виведені з Палестини. Виведення, згідно з резолюцією, мало 
відбутися також не пізніше 1 серпня 1948 року. 

У розділі В «Заходи, що передують незалежності» передбачалося створення 
комісії, в яку б входили п’ять держав-учасниць, по одному представнику від 
кожної держави. Тимчасові уряди кожної з держав, діючи під контролем комісії, 
мали б отримати від неї всю відповідальність за управління державою на період 
між припиненням мандата і набуття державою незалежності. 

Комісія мала була інструктувати тимчасові уряди арабської та єврейської 
держав, після їх формування, з питань створення адміністративних органів 
управління як центральних, так і місцевих. Пердбачалося також не пізніше, як 
через два місяці після виводу військ мандатарію, згідно з резолюцією, провести 
вибори до Асамблеї. 

У розділі С «Декларація» резолюції йшлося про те, що декларація повинна 
бути доведена до відома ООН тимчасовим урядом кожної держави перед одержан-
ням незалежності кожною державою. 

Окремий пункт резолюції було також відведено святим місцям та релігійним 
спорудам. До них визначали гарантованість доступу, відведення та проходження 
для всіх резидентів і громадян іншої держави та Єрусалима, так само як і для 
чужинців, без відмінностей їхньої національності. 

У резолюції багато місця також приділено митним та фінансово-економічним 
питанням. У найменших деталях також визначено кордон майбутньої арабської 
держави. 

Згідно з резолюцією місто Єрусалим мало бути окремою одиницею (терито-
рією) зі спеціальним міжнародним режимом. Місто підпорядковувалося ООН. 

Єврейській державі, згідно з резолюцією відводили 14,1 тис. км2, або 56,47 % 
території Палестини. Тут на початку 1947 року проживало 499,020 тис. євреїв і 
509, 780 тис. арабів (у тім числі 105 тис. бедуїнів). 

Єрусалим та його околиці становив 0,65 % території і в ньому проживало 
105,540 тис. арабів та 99,690 тис. євреїв [2, с. 61]. 

Як вже було сказано вище, резолюція передбачала тісні відносини між двома 
державами, однак на практиці відносини тільки загострювалися. Досить часто це 
призводило до відкритої збройної боротьби між палестинськими арабами та 
євреями. До моменту утворення держави Ізраїль понад як 400 тис. арабів під 
тиском євреїв змушені були покинути Палестину. Певною мірою цьому сприяла 
політика Великої Британії, оскільки англійські війська виводили з багатьох районів 
Палестини раніше визначених резолюцією строків. 

Незважаючи на ці обставини, 14 травня 1948 року в день завершення 
британського мандату, представники Всесвітньої сіоністської організації та лідери 
єврейської общини Палестини проголосили про створення держави Ізраїлю [7, с. 210], 
у такий спосіб частково порушивши резолюцію Генеральної Асамблеї ООН № 181, 
яка передбачала до жовтня 1948 року створення не тільки єврейської, але і 
арабської держави за обов’язкової участі спеціальної комісії ООН. 
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Отже, перша половина ХХ століття стала активною фазою у формуванні основ 
ізраїльської держави. Цей процес формувався за значної участі міжнародних орга-
нізацій, але найбільшу роль у цьому процесі відіграв сіоністський рух, який був 
створений у кінці ХІХ століття. Особливістю створення держави Ізраїль також 
було те, що вона утворилася за безпосередньої участі ООН. 
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PRE-CONDITIONS OF CREATION 
OF THE STATE ISRAEL IN THE FIRST HALF OF XX CENTURY 
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The article highlights the formation of prerequisites for the creation of a modern state of 
Israel. The role played by Teodor Herzl in this process, who in 1896 published a brochure 
«The Jewish State- Experience of the modern solving of the jewish question», and who in 
1867 convened the first Zionist Congress in Bazel, was anylazed. 

His role in the searching territories for the formation of the Israel state is also revealed. The 
content of the Balfour Declaration and its impact on the formation of British policy on the 
Palestinian authority is elucidated. The article also examines the forms and methods of jewish 
settlement of the Palestinian territory, the number of settlers in 20–40 years of the 20th century. 

The role of the first and second «White Book», which regulated the restriction of the 
number of immigrants from the number of jews to the territory of Palestine, was investigated. 
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However, in response to restrictions, illegal jewish immigration began primarily from Europe, 
as well as from Iran, Syria, Egypt and other territories. 

After the end of the Second World War, the situation in Palestine began to sharpen 
dramatically. The zionists tried to force the English administration to satisty their demands and 
went to large-scale terrorist activity. They started to ervange provocations on the railroad, 
commit attack on police stations and British military bases.  

The American president George Truman, who in August 1945 demanded the admission 
of 100,000 jews to Palestine, had a great influence on the formation of a Jewish State Israel. 
At the same time, several conferences were held with the participation of the United Kindom 
and the United States to resolve the Palestinian problem. 

The British government put forward a plan that predicted the division of Palestine into four 
regions: two under direct British control and two autonomies (Arabic and Jewish). However, 
this plan was rejected by both the arabs and the zionists. 

Subsequently, the Palestinian question was proposed to the discussion by the United 
Nations Organization. As a result, a resolution of the UN General Assembly NO. 181 of 
November 29, 1947, was adopted, and it became the basis for the proclamation of the state of 
Israel on May 14, 1948. 

Keywords: Erec-Israel, Palestine, immigration, the state of Israel. 
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СТОЛІТТЯ ТОМУ: 
1918-Й РІК – ЗНАМЕННИЙ ДЛЯ ЄВРОПИ (І УКРАЇНИ) 

Б. Тищик 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, 
e-mail: Borys@ukr.net 

Століття тому – 1918-го року – у Європі (у тому числі в Україні) відбулися дуже 
важливі за своїм історичним значенням події. Передусім ідеться про закінчення Першої 
світової війни й укладення Версальського мирного договору. 

Війна призвела до розпаду чотирьох імперій – Австро-Угорської, Німецької, Російської 
і Турецької, виникнення у Європі нових незалежних держав – Польщі, Угорщини, Чехо-
Словаччини, Югославії. 

Унаслідок війни і революційного руху, що розгорнувся у Європі упродовж 1917–1918 
років, проголошено республіканську форму правління у Росії, Австрії, Німеччині. Прийнято 
демократичні закони конституційного характеру, проголошено відсутні до цього часу права 
і свободи громадян, права національних меншин. 

У кількох європейських країнах уперше надано політичні права (зокрема, виборче 
право) жінкам (Конституція РР СРСР 1918 року, і ін.). 

У січні 9 (22) 1918 року Українська Центральна рада прийняла Четвертий універсал, 
яким проголошено повну державну незалежність Української Народної Республіки, яку вже 
цього ж року визнало понад 15 країн світу. 

У лютому 1918 року делегація Центральної Ради підписала з країнами Четверного 
союзу мирний договір. У квітні Українська Центральна Рада прийняла Конституцію УНР. 

Того ж 1918 року на західноукраїнських землях (у Східній Галичині) була проголошена 
Західно-Українська Народна Республіка. 

Ключові слова: Перша світова війна, розпад імперій, Четвертий універсал, Українська 
Центральна Рада, Західно-Українська Народна Республіка. 

Світ, у тому числі й Україна, вступив у 2018-й рік. Цього року виповнюється 
рівно століття від часу видатних, навіть за світовими мірками, подій, про основні з 
яких мені хочеться нагадати (і знову оцінити їх) у цій статті. Їх декілька, і майже 
кожна з них більшою або трішки меншою мірою стосується України, вплинула на 
долю українського народу, державно-політичної системи нашої країни. 

Отже, що ж це за події? 
Передусім маємо на увазі закінчення Першої світової війни 1914–1918 років. 

Приводом до неї стало, як відомо, вбивство сербським націоналістом Г. Принци-
пом 28.07.1914 року у м. Сараєво (Сербія) спадкоємця австро-угорського престолу 
Франца Фердинанда та його дружини. Спочатку до війни долучилися два ворожі 
блоки – Австро-німецький та Антанта, до складу якої входили Велика Британія, 
Франція та Росія. Згодом кількість воюючих країн сягла 33-х. Під час війни до 
армії було мобілізовано понад 73 млн осіб, у тому числі в країнах Австро-
німецького блоку 25.160 тис., в країнах Антанти – 48.355 тис. осіб, тобто разом 
75 % населення земної кулі. 

У цій війні загинуло близько 10 млн осіб, а приблизно 3 млн осіб стали 
інвалідами [15, т. 2 c. 778]. 
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Війна закінчилася поразкою Австро-німецького блоку й укладенням на Паризькій 
мирній конференції, яка відбувалася у Парижі упродовж 18 січня 1919 року – 
21 січня 1920 року, так званого Версальського мирного договору (28.06.1019 року). 

У результаті Першої світової війни в Європі почалась епоха соціально-полі-
тичних революцій, розпалися три, здавалося, потужні імперії – Російська, Австро-
Угорська і Німецька, у цих країнах повалено самодержавство, проголошено рес-
публіки (розпалася ще й Турецька імперія). 

Першою вибухнула (у лютому 1917 року) революція у Росії, цар Микола ІІ був 
змушений зректися влади, проголошено республіку, створено представницький орган – 
Державну думу та тимчасовий уряд на чолі з О. Керенським. Піднялися у боротьбі за 
соціально-політичне визволення національні «окраїни» Росії, тобто раніше цілими 
століттями поневолені неросійські народи колишньої імперії Романових. 

Скориставшись політичним хаосом у країні, безладдям, революційними нас-
троями широких верств населення, 24 жовтня (за старим стилем) 1917 року 
збройне повстання у столиці країни – Петрограді підняла зовсім невпливова і аж 
ніяк не масова Російська соціал-демократична робітнича партія більшовиків 
(РСДРП(б)) на чолі з Володимиром Леніном (Ульяновим) і Левом Троцьким. 

Протягом кільканадцяти днів, спираючись, переважно, на робітників, вона 
захопила владу й в усіх більших містах країни. Це був, за своєю суттю, державний 
переворот, бо у ньому не брали участі широкі верстви населення – селянство, яке 
складало основну масу населення країни. 

Отож, влада на місцях перейшла до рук рад робітничих, солдатських, матрось-
ких і селянських депутатів (так вони називалися). У столиці країни кількома 
лівими партіями (переважно – більшовиками) створено радянський уряд – Раду 
народних комісарів на чолі з В. Леніном. 

У жовтні скликано там само, у Петрограді, тобто нашвидкуруч, Другий 
Всеросійський з’їзд рад, який затвердив склад уряду, прийняв Декрет про мир, 
Декрет про землю та ін. [докл. див.: 8, с. 12–18]. Але вже невдовзі (на початку 1918 
року) у Росії почалася кривава і тривала громадянська війна. 

Важливою подією цього року (1918-го) було припинення війни між Росією та 
Австро-німецьким блоком (нагадаємо, до нього входили Австро-Угорщина, 
Німеччина, Болгарія і Туреччина) та підписання у місті Брест-Литовському, де 
відбувалися мирні переговори, 3 березня 1918 року мирного договору. 

Гірше склалися стосунки РНК Росії з країнами Антанти, тобто своїми 
колишніми союзниками. Відмова радянської влади нести відповідальність за борги 
(великі!) царських властей перед західноєвропейськими інвесторами призвела до 
військової інтервенції Великої Британії (на півночі Росії) та Франції (на півдні – в 
Одесі і Криму). Це відбувалося теж у 1918 році. 

Простежимо й інші важливі події цього року. 
Отож, воєнні злигодні населення, наближення військової поразки у війні, що 

ставало все очевиднішим, наростання соціально-визвольних рухів серед поневоле-
них народів, усе це створило революційну ситуацію у країнах Австро-німецького 
блоку. В Австро-Угорщині та Німеччині почалися голодні бунти, демонстрації, 
заворушення охопили навіть армію і флот. Намагаючись врятувати «двоєдину» 
монархію, імператор Карл І 16 жовтня 1918 року видав маніфест про перетворення 
Австро-Угорщини у федеративну державу. Союзні «коронні землі» отримали 
право створити свої представницькі органи – «національні ради». Але врятувати 
«клаптикову» монархію Габсбургів було вже неможливо, вона розпалася.  
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У серпні–вересні 1918 року країни Антанти і США офіційно визнали емігра-
ційні уряди Польщі, Чехії і Югославії, що перебували у Лондоні чи Парижі. 
18 жовтня президент США В. Вільсон відхилив мирні пропозиції Австро-
Угорщини як неактуальні [14, с. 79]. 

24 жовтня 1918 року проголосила свою державну незалежність Угорщина, 
28 жовтня – Чехо-Словаччина, 29 жовтня – Сербо-Хорвато-Словенська держава 
(згодом названа Югославією), 11 листопада – Польща. Буковина була окупована 
Румунією, Закарпатська Україна у 1919 році – Чехо-Словаччиною, а за Галичину 
між Польщею і ЗУНР розпочалася війна (див. далі).  

11 листопада імператор Карл І підписав маніфест про зречення від престолу і 
від участі у будь-яких державних справах та емігрував з країни. Австрія була 
проголошена республікою, «двоєдина» монархія Габсбургів припинила своє 
існування [докл. див.: 17, с. 459–477]. 

Не менш бурхливо розвивалися події й у Німеччині. Якщо на першій фазі 
війни німецькі війська домоглись успіхів на фронтах, особливо – на східному, де 
було захоплено великі території – Прибалтійські країни, Польщу, частину Білорусі 
й України, то у 1917–1918 роках на фронтах почалися невдачі, а у середині країни 
посилювався революційний рух. Не вистачало продуктів харчування, товарів 
першої необхідності, зростали ціни, почалась інфляція, а серед низів – голод. 
Введено карткову систему на основні продукти харчування, соціальні виплати 
майже припинилися (пенсії, допомоги сиротам, інвалідам тощо), знизилася 
заробітна платня. У країні відбувалися мітинги, страйки, демонстрації голодуючих, 
народ вимагав припинення війни. Активну антивоєнну пропаганду розгорнули ліві 
партії, а праві та центристські швидко втрачали популярність. Недарма навіть від 
соціал-демократів, які більше були патріотами Німеччини, ніж соціалістами, і у 
1914 році голосували у парламенті за виділення більших коштів урядові «на 
оборону», тобто – на війну, відокремилося велике «ліве» крило, яке утворило 
окрему політичну партію – «Незалежну соціал-демократичну партію Німеччини». 

Лютнева (1917 року) революція у Росії, повалення там самодержавства поміт-
но вплинули на Німеччину (як і Австро-Угорщину), а потім – і більшовицький 
жовтневий переворот з його привабливими гаслами «Мир без анексій і контрибу-
цій», «Земля – селянам», «Геть поміщиків та капіталістів», «Волю пригнобленим 
народам», «Фабрики і заводи – робітникам» і т. п. Хто ж би з трудящих не 
захоплювався такими заманливими гаслами? 

Недарма у січні 1918 року у Берліні вибухнув грандіозний страйк робітників, 
організований лівими «незалежниками», у якому взяло участь кількасот тисяч осіб. 
На початку жовтня 1918 року у країні створено новий уряд на чолі з принцом 
М. Баденським, до складу якого вперше уведено двох соціал-демократів – 
Ф. Шейдемана і Е. Бауера [13, с. 177]. 

Сподіваючись врятувати монархію, уряд дещо демократизував політичний 
устрій: розширено уповноваження рейхстагу, змінено виборчий закон, послаблено 
цензуру, звільнено з тюрем частину політв’язнів і ін. 

Одночасно 29 жовтня 1918 року віддано наказ військовому флотові, що базу-
вався у портовому місті Кілі, вийти у море і вступити у вирішальний бій з англійсь-
ким флотом, який, безсумнівно, домінував у той час на морі. 

Військові моряки, передбачаючи неминучу поразку і загибель тисяч людей, 
відмовилися виконувати цей наказ, а коли командування намагалося їх до цього 
змусити, погрожуючи розстрілом кораблів з берегових гармат – висадили у місто 
озброєний десант і об’єднавшись зі солдатами місцевого гарнізону та робітниками, 
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захопили владу у місті. Це відбулося 3 листопада 1918 року і стало початком 
революції у країні. Повстали й інші міста. 

9 листопада вибухнуло повстання й у Берліні. Придушити його владі не 
вдалося. Повсталі захопили усі важливі стратегічні пункти столиці. З вікна примі-
щення рейхстагу (парламенту) соціал-демократ Ф. Шейдеман від імені парламенту 
й уряду оголосив перед великим натовпом, що зібрався на площі, про ліквідацію 
імперії, влади кайзера, відставку його уряду, а Німеччину – республікою (вона 
дещо пізніше була названа Веймарською). 

Це була історична, епохальна подія: у цій могутній і важливій центрально-
європейській країні уперше в її історії проголошено республіку. Кайзер (імператор) 
Вільгельм II, його рідні, кілька місцевих правителів німецьких земель, чимало знаті 
покинули країну і виїхали за кордон.  

У Німеччині, отже, у листопаді 1918 року перемогла революція, причому на 
відміну від Росії, без громадянської війни (за винятком Баварії і кількох інших 
невеликих збройних сутичок). 

У багатьох містах, на кораблях, у військах стали виникати, за прикладом Росії, 
ради робітничих, матроських і солдатських депутатів. 

Оскільки рейхстаг у ці революційні дні не діяв (більшість його депутатів 
повтікали з країни чи поховалися), то зібралися ті, кого вдалося знайти, а також 
представники різних немонархічних партій і сил, та вирішили створити новий, 
тимчасовий уряд. Йому доручили здійснювати усю необхідну в країні владу 
шляхом «правового наступництва» повноважень попереднього уряду. 

Новостворений уряд очолив соціал-демократ Фрідріх Еберт. До його складу 
увійшли соціал-демократи, «незалежні» та кілька представників центристських партій. 

10 листопада у Берліні відбувся з’їзд представників різних рад, який затвердив 
склад та програму уряду Ф. Еберта, надавши йому назву «Рада народних 
уповноважених». 

Отож, уряд розпочав свою діяльність. Він оголосив про скасування воєнного 
стану в країні, свободу проведення зборів і демонстрацій, свободу віросповідання, 
амністію політв’язням. Населенню запропоновано заспокоїтися, покинути вулиці, 
здати захоплену зброю. «Закон і порядок» – таким було першочергове гасло уряду. 

Структури державного апарату у центрі і на місцях Ф. Еберт не змінював, 
державних службовців загалом не міняли (звільнено лише найреакційніших, завзятих 
монархістів і консерваторів. Те саме стосувалося й збройних сил – армії і флоту). 

Залишалося чинним й попереднє законодавство, у тому числі кодекси (цивіль-
ний, торговельний, кримінальний, процесуальний). З нього лише усунено монар-
хічні положення і статті [13, с. 179]. Уряд гарантував усім власникам охорону 
їхньої власності, зокрема, недоторканість цінних паперів, облігацій, банківських 
вкладів. З цього приводу був виданий окремий закон. 

Зберігаючи колишні збройні сили, котрі, до речі, загалом під час революції 
дотримувалися нейтралітету (крім матросів) і були потрібні державі (до того ж 
продовжувалася війна), уряд одночасно почав створювати для своєї підтримки 
різні добровольчі «ударні», «залізні» й інші загони. Із верховним командуванням 
збройних сил у листопаді укладено угоду про співпрацю. Уряд заборонив 
солдатським і матроським радам втручатись у справи командування військами, а 
усім радам взагалі – у діяльність судів, роботу залізничного транспорту, вугільної 
промисловості, продовольчої справи, пошти і зв’язку. 

Створено комісію для підготовки проекту майбутньої конституції країни. 
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Закінчувався 1918-й рік. Закінчувалася Перша світова війна. З висадкою ще у 
жовтні у Франції потужної американської армії стало цілком очевидним – війну 
Німеччина програла. 

11 листопада 1918 року на залізничній станції Ротонд (Франція) в салон-вагоні 
головнокомандувача військами Антанти на Західному фронті маршала Ф. Фоша 
між воюючими сторонами було підписано перемир’я. На Європейському конти-
ненті настав довгоочікуваний народними масами мир. У Версалі (під Парижем) 
вирішено скликати мирну конференцію – для вироблення та укладення мирного 
договору. 

Проте характеристика 1918-го року у Західній Європи була б неповною, якби 
ми не згадали ще одну подію, яка відбулася у Великій Британії. 

Ідеться про виборчий закон, проект якого підготував і запропонував 
парламентові на обговорення та схвалення уряд Великої Британії, очолений 
прем’єр-міністром Д. Ллойд-Джорджем (партія лібералів). 

6 лютого 1918 року парламент схвалив відповідний закон під назвою «Акт про 
народне представництво».  

Цей виборчий закон ми згадуємо з двох причин: по-перше, він (на фоні попе-
реднього виборчого законодавства) був досить ґрунтовним і відносно демократич-
ним, а, по-друге, тому що вперше у Великій Британії, країні впливовій, свого роду 
законодавцеві політичної моди і процесів у західному світі, виборче право отри-
мали жінки (до речі, ні у Франції, ні в Іспанії чи Португалії, ні у Польщі чи в Італії, 
ні у такій відносно демократичній у політичному сенсі країні, як США, жінки 
виборчих прав ще не мали). 

Але конкретно про цю виборчу реформу скажемо ось що: 
– запроваджено єдність виборчого права у містах і графствах (тобто сільській 

місцевості), яке раніше було різним; 
– право голосу надано усім чоловікам, незалежно від виду занять, за 

досягненням повноліття, тобто 21 року; 
– скасовано майновий ценз для виборців; 
– визначено ценз осілості (проживання у певному виборчому окрузі) – не 

менше 6 місяців або ж володіння у цьому окрузі приміщенням «для ділових 
занять»; 

– надано право голосу на виборах жінкам, які досягли 30-річного віку й 
володіли (або їхні батьки чи чоловіки) земельною ділянкою чи будівлею «для 
житла або занять» із річним прибутком не менше 5 фунтів стерлінгів; 

– запроваджено право так званого «подвійного вотуму» (голосу). Його 
отримали громадяни, які проживали в одному окрузі (де й голосували), але мали 
якусь нерухомість в іншому окрузі – отож, голосували ще й там. Також це право 
мали особи, котрі закінчили університет: вони голосували за місцем проживання, а 
також в університетському окрузі. Для цього складено список університетів 
(великих, престижних), які отримали право створювати свої окремі виборчі округи; 

– проведено перерозподіл виборчих округів із таким розрахунком, щоб один 
округ охоплював приблизно 70 тис. населення; 

– для здобуття депутатського мандата тепер достатньо було простої більшості 
голосів (раніше – 50 %+1); 

– вибори проводили в усій країні в один і той же день [7, с. 20–21]. 
Отож, виборча реформа 1918 року була значним кроком уперед у галузі 

виборчого права Великої Британії. Зокрема, кількість виборців у країні зросла 
приблизно з 8 млн у 1910 році до 21 млн, що становило майже половину всього 
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населення країни. І ще раз при цьому нагадуємо, що вперше тут отримали право 
голосу жінки. 

Але, напевне, досить про 1918-й рік у Західній Європі. Перейдемо до України. 
Чим же цей рік став знаменним і для України, і чи був таким? Однак, був. 

Роком раніше (у березні 1917 року) у Києві з представників різних політичних 
партій, рухів і організацій виникла Українська Центральна Рада – як провідний 
представницький орган українського народу для спільних домагань територіальної 
автономії України, що перебувала у складі Російської держави. 

У політичній боротьбі за цю автономію з російською владою (в Росії, у 
результаті Лютневої революції, було повалене самодержавство та створено 
Тимчасовий уряд) Українська Центральна Рада, серед іншого, прийняла чотири 
конституційні закони – Універсали. 

Перші три з них були видані у 1917 році (перший – 10 (23) червня, другий – 3 (16) 
липня, третій – 7 (20) листопада). Третім Універсалом, до речі, було проголошено 
українську автономну державу – Українську Народну Республіку – правда, «не 
відділяючись» від республіки Російської і зберігаючи єдність її...». [16, т. 1, с. 399–400]. 

Як бачимо, це ще були часи, коли керівництво України, передусім М. Гру-
шевський і В. Винниченко, свято вірили у можливість перетворення Росії у 
«федерацію рівних і вільних народів», у складі якої буде й Україна. Незрозуміла 
політична наївність тогочасних українських політичних лідерів! 

Здійснення більшовиками жовтневого перевороту у Росії насторожило й 
стривожило керівництво Української Центральної Ради. Власне кажучи, третій 
Універсал був своєрідною реакцією на цей переворот. Окрім того, вже у кінці 
жовтня Українська Центральна Рада на своєму засіданні засудила жовтневий 
переворот більшовиків, «вважаючи недопустимим перехід всієї влади в країні, до 
рук рад…, які складають тільки частину організованої революційної демократії…» 
[16, т. 1, с. 363]. 

Українська Центральна Рада не визнала Раду Народних Комісарів у Петрограді 
найвищим органом державної влади у Росії. Це невизнання було зафіксовано й у 
постанові Української Центральної Ради від 10 листопада 1917 року [16, т. 1, с. 404]. 

Однак у грудні (11–12 (24–25) 1917 року у Харкові відбувся Перший 
Всеукраїнський з’їзд рад (більшовицьких), який визнав Україну федеративною 
частиною Російської республіки, оголосив Українську Центральну Раду поза 
законом, передавши всю повноту влади в Україні Всеукраїнському з’їздові рад. 
Саму Україну оголошено Республікою рад. На з’їзді було обрано Центральний 
виконавчий комітет України на чолі з Ю. Медведєвим, а також уряд – Народний 
секретаріат. Оскільки радянська влада в Україні не мала ні достатніх збройних сил, 
ні підтримки з боку населення, то для своєї підтримки звернулася до Раднаркому 
Росії щодо скерування до України російських радянських військ. Це й було 
зроблено – в Україну Раднарком скерував кількадесят тисяч вояків (матросів 
Балтійського флоту, латиську дивізію, кілька полків червоноармійців) під команду-
ванням Антонова-Овсієнка [9, с. 265–266]. Більшовики у ряді міст України підняли 
повстання (у Вінниці, на Київському заводі «Арсенал»). 

4 грудня 1917 року РНК Росії скерувала до Української Центральної Ради 
ультиматум (за підписами В. Леніна і Л. Троцького) з різними звинуваченнями у 
«контрреволюції» і ультимативними вимогами [12, с. 139–140]. 

У такій складній внутрішньополітичній ситуації Україна вступала у 1918-й рік, 
який і є роком нашого дослідження. 
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У ці тривожні дні кінця 1917 – початку 1918 років Українська Центральна Рада 
діяла не дуже впевнено. Проте деякі важливі рішення і нормативні акти все-таки 
прийняла. Передусім маємо на увазі прийняття 9 (22) січня 1918 року Четвертого 
Універсалу, який сміливо можна назвати конституційним законом історично-
епохального значення. 

У ньому сказано: «Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від 
кого незалежною вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма 
сусідніми державами … ми хочемо жити в злагоді і приязні, але ні одна з них не 
може втручатися в життя самостійної Української Республіки. Власть у ній буде 
належати тільки народові України». 

Щодо агресії червоної Москви, війська якої наступали з північного сходу і вже 
зайняли значну територію України, то Універсал висловлювався чітко і недвоз-
начно: «До так званих большевиків та інших напасників, що нищать та руйнують 
наш край, то приписуємо правительству Української Народної Республіки твердо й 
рішуче взятися до боротьби з ними, а всіх громадян нашої Республіки закликаємо, 
не жаліючи життя, боронити добробут і свободу нашого народу. Народна 
Українська держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограда найманих 
насильників, які топчуть права Української Республіки» [16, т. 2, с. 102–103]. 

Далі у 4-му Універсалі йшлося про внутрішні справи України: земельне питан-
ня, вибори місцевих органів самоврядування, відбудову промисловості, створення 
замість регулярної армії «народної міліції, контроль держави над банками, які 
«допомагали визискувати трудові класи», заходи з ліквідації безробіття, матеріаль-
ного забезпечення інвалідів, сиріт, людей похилого віку і всіх тих, хто потерпів від 
війни та ін. 

Проголошення суверенної УНР викликало значний міжнародний резонанс. Її у 
тому ж 1918 році визнали Велика Британія, Франція, Сполучені Штати, Німеччина, 
Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія, Португалія, Данія, Норвегія, Греція, 
Іспанія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Польща, Ірак, Японія, Китай [9, с. 269]. 

У той же день (9 січня) Українська Центральна Рада прийняла ще один 
важливий закон – «Про національно-персональну автономію». У ньому сказано, що 
«кожна з населяючих Україну націй має право на національно-персональну 
автономію, тобто право на самостійне устроєння свого національного життя». Для 
реалізації цього права кожна нація мала можливість утворити свій «Національний 
союз», якому «виключно належить право представництва даної нації», який 
«користується правом законодавства і врядування в межах своєї компетенції», має 
свій щорічний бюджет, право оподаткування своїх членів і т. д. 

Цей закон теж мав велике історичне значення, зрештою, як і низка інших 
законів Української Центральної Ради, про які, на жаль, ми не можемо у цій статті 
писати, оскільки 1918 року в Україні відбувалися й інші дуже важливі події. Зате 
не можемо не згадати про ще одну міжнародну подію, що суттєво вплинула на 
долю України як держави. 

Отож, ще у грудні 1917 року у місті Брест-Литовську між повноважними 
делегатами Австро-німецького блоку та радянської Росії розпочалися мирні 
переговори. Використовуючи складне і хитке становище Радянської влади у Росії, 
австро-німецька делегація запропонувала тяжкі для Росії умови миру. Голова 
радянської делегації Л. Троцький 28 січня (10 лютого) 1918 року відмовився 
підписати мирний договір, і радянська делегація покинула Брест. Отож, австро-
німецькі війська почали новий наступ. 10 (23) лютого мирні переговори 
поновилися. 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

98 

Знаючи про мирні переговори у Брест-Литовську, Українська Центральна Рада 
вирішила теж послати туди свою делегацію. 17 (30) грудня 1917 року була 
створена міжвідомча комісія при Генеральному секретаріаті для вироблення 
економічних і політичних пропозицій на мирній конференції, які б мала 
запропонувати українська делегація. 20 грудня (2 січня) 1918 року Генеральний 
секретаріат звернувся до урядів усіх республік, які виникли на території колишньої 
Російської імперії зі закликом скерувати до Брест-Литовська власні делегації для 
ведення переговорів з Четверним союзом [12, с. 281]. 

Саме в цей день до Брест-Литовська виїхала офіційна делегація Української 
Центральної Ради. Її очолював генеральний секретар торгівлі і промисловості 
В. Голубович (майбутній голова Ради народних міністрів). У складі делегації були 
М. Любинський, М. Полоз, М. Левитський і А. Севрюк. 

Відповідно до вказівок М. Грушевського, українська делегація повинна була 
боротися за приєднання до складу України Східної Галичини, Буковини, Закар-
паття та Холмщини [9, с. 59]. 

Отже, перейшов у практичну площину один із головних напрямів зовнішньої 
політики тодішніх українських властей – боротьба за соборність усіх українських 
земель. 

Мирні переговори у Брест-Литовську, які розпочалися 9 (22) грудня 1917 року 
вели 5 делегацій: німецька (на чолі з фон Кюльманом), австро-угорська (з 
О. Черніним), болгарська (з І. Поповим), турецька (з Талаатбеєм) і російська (на 
чолі з Йоффе, потім Л. Троцьким, який згодом Брест демонстративно покинув). 

Представники Німеччини умовили українських делегатів не висувати претензії 
щодо Східної Галичини і Буковини (яких ніяк не хотіла віддавати Австро-
Угорщина), а зате обіцяли підтримати щодо Холмщини. До того ж у Бресті стало 
відомо, що Київ у кінці січня 1918 року зайняли більшовики, а українські власті 
виїхали у Житомир. Це не могло не відбитися на змісті переговорів і самому 
мирному договорі. 

Остаточно Брестський мирний договір підписали усі сторони (а згодом 
ратифікували парламенти цих країн) 3 (16) березня 1918 року. 

Але з Україною країни Четвірного союзу уклали окремий мирний договір – 
27 січня (9 лютого) 1918 року. У договорі визначено західні кордони УНР (Східну 
Галичину, Закарпаття і Північну Буковину віддавали Австро-Угорщині, зате вся 
Холмщина і Підляшшя повертались УНР); між договірними сторонами встанов-
лено дипломатичні і консульські стосунки; відкинуто будь-які відшкодування 
взаємних збитків; сторонам належало встановити господарські стосунки; перед-
бачалися взаємні митні пільги і ін. 

Укладення Україною мирної угоди з країнами Четвірного союзу було у ті роки 
значним міжнародним успіхом України [16, т. 2, с. 137–142]. 

Ще однією визначною подією у 1918 році в Україні була розробка і прийняття 
Основного закону країни – Конституції. 

Проект Конституції готувала спеціальна конституційна комісія Української 
Центральної Ради, яка була утворена у листопаді 1917 року на чолі з головою Ради – 
М. Грушевським. Комісія вивчала досвід конституційного законодавства різних 
європейських країн, і передусім – найближчих сусідів України, що мали спільні 
або подібні з нею історичні, економічні, політичні умови розвитку. 

Підготований конституційною комісією проект Конституції був 
опублікований для всенародного обговорення у газеті «Народна воля» за 16, 17 і 20 
грудня 1917 року [16, с. 5–11]. 
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Конституція УНР налічувала 7 розділів і 72 статті. 
Розділ 1 – «Загальні постанови». 
Розділ 2 – «Права громадян України». 
Розділ 3 – «Відносини Української Республіки до федеративних органів» 
Розділ 4 – «Органи влади Української Республіки». 
Розділ 5 – «Всенародні збори Української Республіки». 
Розділ 6 – «Про Кабінет Міністрів Української Республіки». 
Розділ 7 – «Генеральний суд Української Народної Республіки».  
Розділ 8 – «Національні організації». 
До проблеми Конституції Українська Центральна Рада повернулася 29 квітня 

1918 року. М. Грушевський доповів про отримані конституційною комісією 
пропозиції щодо змін і поправок опублікованого у грудні тексту, і які з них були 
враховані. Конституція отримала підназву – «Статут про «державний устрій, права 
і вольності УНР». З проекту був вилучений розділ про відносини УНР до 
федеративних органів, додано розділ «Про тимчасове припинення громадянських 
свобод». В остаточному варіанті Конституція нараховувала 8 розділів і 85 статей. 

Того ж дня – 29 квітня (12 травня) 1918 року – Українська Центральна Рада 
більшістю голосів затвердила й увела в дію Основний закон України. Крім того, 
вона постановила увести в Україні посаду президента. Ним тут же обрали Михайла 
Грушевського (такої посади Конституція не передбачала). Варто ще згадати, що 
12 (25) лютого 1918 року. Малою радою схвалено зображення Герба УНР, а 22 
березня (4 квітня) 1918 року – жовто-блакитний прапор республіки (жовте 
полотнище – зверху) [12, с. 181]. 

До речі, засідання Української Центральної Ради 29 квітня (12 травня) 1918 
року, на якому прийнято Конституцію УНР і обрано першого президента країни – 
М. Грушевського, було останнім у діяльності Української Центральної Ради: цього 
ж дня її розігнали німці [докл. див.: 16, т. 2, с. 323–325]. 

Завершуємо свою коротку характеристику основних, історичного значення 
подій 1918 року ще однією, яка стосується вже нашого краю – Галичини. 

Отож, після захоплення польським королем Казимиром III у середині XIV 
століття української Галицько-Волинської держави, землі останньої аж до другої 
половини XVIII століття входили до складу Польщі. Але і її у цьому столітті 
захопили й поділили між собою Австрія, Пруссія та Росія. Галичина дісталась 
Австрії. Австрія об’єднала українську частину (Східну) Галичини з польською 
(Західна Галичина) в один коронний край – Галіції і Лодомерії. Тут встановлено 
типовий для австрійської монархії колоніальний режим. 

Але з двох основних народів, які населяли цей край – українців і поляків, явну 
перевагу надавали останнім. З них та ще з австрійців формувався місцевий адмі-
ністративно-управлінський апарат, органи самоврядування, правоохоронні органи 
тощо. Українське населення краю терпіло тяжкий соціальний та національний гніт 
[див.: 9, с. 327–329]. 

Під впливом масового національно визвольного і соціально-політичного рухів, 
поразок у Першій Світовій війні восени 1918 року Австро-Угорська монархія, як 
ми зазначали вище, розпалася. На її території стали виникати незалежні держави. 

Скориставшись нагодою, 1-го листопада 1918 року владу у Львові, де вже у той 
час діяв український політичний колегіальний орган – Українська Національна Рада і 
була військова організація, взяли у руки українці. А у найближчі дні – у всій Східній 
Галичині. Але тут же збройно проти них виступили поляки, які, отримавши воєнну 
допомогу з Польщі, мали намір приєднати усю Галичину до Польщі. 
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У краї почалася війна, яка тривала 8 місяців. 
На засіданні Української Національної Ради 9 листопада 1918 року було 

вирішено створити на українських історичних землях Галичини, Закарпаття та 
Буковини новітню Українську державу, яку названо Західно-Українська Народна 
Республіка. Сформовано її уряд – Державний секретаріат (у складі 14 міністерств), 
стали створюватися місцеві органи влади й управління, судова система, 
правоохоронні органи, збройні сили (Українська Галицька армія). 

13 листопада Українська Національна Рада визначила конституційні засади 
новоствореної Української держави, прийнявши «Тимчасовий Основний закон», а 
невдовзі, – інше конституційного значення законодавство. 

Відбувалася підготовка до виборів повноважного представницького органу – 
Сейму. 

Проте, спираючись на активну, у тому числі мілітарну допомогу західних 
держав (у першу чергу – Франції), Польща зуміла захопити усю Східну Галичину. 
ЗУНР потерпіла поразку. 

Ці землі перебували у складі Польщі до початку Другої світової війни. 
До речі, цього року (2018-го), восени, ми відзначатимемо 100-річчя від часу 

проголошення та діяльності ЗУНР. Закінчимо на цьому й нашу статтю. 
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A CENTURY AGO: 1918 – A REMARKABLE YEAR 
FOR THE WHOLE EUROPE (AND FOR UKRAINE AS WELL) 
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A century ago, in 1918 in Europe (including Ukraine) the events of great historical 
importance took place. The author of the article, professor of jurisprudence B. Tyshchik 
inquires into them in general features, as they had significant and sometimes decisive 
influence on the fates of many European nations and states. 

One of such fateful events is the end of the First World War, which lasted more then four 
years and in which 33 countries with population over 1,5 billion people participated. The war 
ended with the enactment of the Versailles Peace Treaty which was signed by the participating 
countries on June 28 1919. 

The war led not only to the dissolution of four powerful empires – Austria-Hungary, 
Germany, Russia and Turkey, but also to the rise of such new independent states as Poland, 
Hungary, Сzechoslovakia and Yugoslavia. 

As a result of the war and revolutionary movement which had begun in Europe in 1917–1918, 
the republican governments were established in Russia, Austria and Germany. Moreover, new 
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democratic constitytion stated, that such categories of people as minor ethnic groups etc, 
earlier deprived of basic human rights, would enjoy all the human rights to the full extent. 

In several European countries women obtained their political rights (sufragge in 
particural) for the first time. (Constitution of USSR 1918 etc.).  

On 9th (22) January 1918 the Central Counsel of Ukraine, created in March 1917 as the highest 
All-Ukrainian representative action body, issued the Fourth Universal, declaring full independence of 
The Ukrainian People’s Republic, which was recognised by 15 countries that year. 

In February 1918 the delegation of the Central Council of Ukraine signed a Peace Treaty 
with the members of Quadruple Alliance (Austria-Hungary, Germany, Bulgaria and Turkey). In 
April the constitution of UPR was adopted by the Central Council. 

In the same year in Western Ukrainian territory (in Eastern Galicia) West Ukrainian 
People’s Republic, whose centenarioan anniversary we are going to celebrate this spring, was 
proclaimed. 

Keywords: the First World War, dissolution of empires, the Fourth Universal, the Central 
Counsel of Ukraine, West Ukrainian People’s Republic. 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66. С. 103–110 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2018. Issue 66. P. 103–110 

© Шевчук Л., 2018 

УДК 347.9 (09) (477) 

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ 
ЛАТИНСЬКОГО НОТАРІАТУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
Л. Шевчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, 
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На основі аналізу основоположних принципів латинського нотаріату і їх реалізації в 
Україні, виділені найвагоміші концептуальні проблеми нотаріату, вирішення яких потребує 
удосконалення вітчизняного нотаріального законодавства. 

Зважаючи на нинішні українські реалії, враховуючи історичний досвід функціонування 
нотаріату в Європі загалом і в Україні зокрема, найприйнятнішим способом організації 
нотаріальної діяльності є діяльність нотаріату, яка ґрунтується на латинській його моделі. 
Відродження і подальший розвиток нотаріату латинського типу в Україні є оптимальним і 
прогресивним шляхом розвитку українського нотаріату. Подальша імплементація в українсь-
ке нотаріальне законодавство ще нереалізованих у ньому, чи недостатньо реалізованих 
базових принципів латинського нотаріату є об’єктивним процесом, що підтверджує поступ 
України до правової демократичної держави, входження її у європейський правовий 
простір та відповідає історичному розвиткові українського нотаріату. 

Ключові слова: нотаріат латинського типу, нотаріус, нотаріальна діяльність, нотаріаль-
не самоврядування, Міжнародна спілка нотаріату. 

Організаційно-правові основи діяльності нотаріату в сучасній Україні 
становлять систему складних, взаємопов’язаних правових принципів і норм, що 
визначають функціонування нотаріату як інституту регулювання цивільних відно-
син. Водночас спроби реалізувати сучасні правові основи нотаріату стикаються з 
низкою проблем, що відображають особливості майнових відносин в Україні, а 
також недостатньо високий рівень правосвідомості і правової культури. Необхід-
ним є постійне удосконалення як основ законодавства про нотаріат, так і форм 
його організації. Потрібен безперервний пошук нових, досконаліших, оптимальних 
в українських умовах форм діяльності нотаріату. Саме в цьому аспекті важливим є 
вивчення історичного досвіду функціонування інституту нотаріату в Європі 
загалом і в нашій країні зокрема. 

Одним із ключових моментів у процесі формування правового громадянського 
суспільства в сучасній Україні має стати, на наше тверде переконання, подальший 
розвиток відродженої у 1993 році (прийняття Закону України «Про нотаріат») 
системи латинського або вільного, незалежного нотаріату (варто зазначити, що 
саме відродженої, а не впровадженої, адже латинська модель нотаріату, більшою 
чи у меншою мірою, була об’єктивно притаманна українському праву впродовж 
багатовікової історії його розвитку). Латинський нотаріат з одного боку реалі-
зується у формі вільної професії, а з іншого – виконує публічну соціально-правову 
функцію від імені держави. Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття 
Української нотаріальної палати спочатку як спостерігача, а у 2013 році як 
постійного члена до одного з найавторитетніших міжнародних об’єднань – Міжна-
родної Спілки Латинського Нотаріату (МСЛН) (з 2015 року Міжнародної спілки 
нотаріату).  
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Отже, коли йдеться про нотаріат латинського типу, то маємо на увазі системи 
нотаріату, що сформувалися в країнах, які зазнали впливу римського права і, 
відповідно до цього, побудовані на подібних юридичних концепціях. Сюди 
належать, за винятком англосаксонської і скандинавської систем, усі європейські 
правові системи, держави, в які ці системи були «експортовані» чи в яких вони 
діяли по-іншому. Тут, за фактичної відсутності фінансування з боку держави, 
створений надійний механізм зі забезпечення доступної і порівняно недорогої 
правової допомоги. Нотаріус у системі латинського нотаріату внаслідок публічного 
характеру його функцій просто не вправі відмовити зацікавленій особі у виконанні 
нотаріальної дії у разі наявності для цього всіх законних передумов і здійснює її у 
нотаріальному провадженні в суворій відповідності із встановленою процедурою. 
Незалежний, неупереджений, діючи від імені держави й особисто відповідальний 
за належне виконання нотаріальних дій, нотаріус відіграє ключову роль у питаннях 
захисту прав громадян та організацій і забезпеченні правової безпеки. 

Одним із основних завдань латинського нотаріату є запобігання порушень 
прав суб’єктів цивільного обігу й уникнення можливих правових спорів. Такий 
попереджувальний характер нотаріальної діяльності своєю чергою значно зменшує 
навантаження на судову систему. А запобігти юридичному конфліктові, без 
сумніву, важливіше і надійніше, ніж потім відстоювати свої інтереси в суді. У 
зв’язку з цим великий інтерес викликають окремі дослідження, в яких порівняно 
витрати багатьох держав світу на реалізацію прав у позовному і судовому порядку. 
Під цими витратами розуміють, зокрема, видатки держави на діяльність суду, у 
тому числі ведення ним реєстрів, його майно й оснащення, а також його штат. 
Порівняння цих показників свідчить про те, що такі витрати в англосаксонській 
правовій системі перевищують аналогічні в континентально-європейських цивіль-
но-правових системах приблизно в 3–7 разів [1, с. 86]. 

Досвід країн-членів Міжнародної Спілки Нотаріату нас цікавить з таких 
причин. По-перше, це схожість функцій наших нотаріатів, що є наслідком 
належності української правової системи до континентальної правової сім’ї. По-
друге, це прагнення до інтеграції в європейський правовий простір. По-третє, 
метою об’єднання в цій спілці була і залишається необхідність розвитку професії 
нотаріуса. Необхідність інтеграції давно визнана світовою спільнотою загалом і 
Україною зокрема. Немає потреби переконувати, що наявність єдиних підходів до 
правового регулювання основних інститутів права забезпечує фізичним і юридич-
ним особам можливість безперешкодно реалізувати свої права не лише в країні 
проживання, але й в інших країнах світу.  

У більшості західноєвропейських країн, а також у Латинській Америці і Японії 
функціонує нотаріат, де нотаріус працює як вільний професіонал, який не входить 
у державний апарат і не є державним службовцем. Однак свої повноваження він 
отримує від державної влади, держава делегує йому право посвідчувати редаговані 
і складені ним документи з метою надання їм публічної сили і доказовості, яку 
можна оскаржити лише у судовому порядку. Проте існують країни (наприклад, 
Португалія), у яких нотаріуси є державними службовцями і це, загалом, не заважає 
цій країні бути активним членом МСЛН. Тобто МСЛН не нав’язує, а лише 
пропагує перевагу тих чи інших принципів. Але знову ж таки, у країн-членів 
Спілки чи в тих, які прагнуть ними стати, завжди є альтернатива: сприйняти 
повністю те чи інше положення, чи спробувати поєднати його зі своїми тради-
ціями. І ще один дуже важливий, на наш погляд, аспект: нотаріуса латинської 
школи не можна прирівняти до інших осіб «вільних» професій, зокрема 



Л. Шевчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 105 

художників, лікарів, архітекторів, оскільки, на відміну від них, нотаріус не 
звільняється від зобов’язань, покладених на нього державою. Абсолютна свобода 
приватнопрактикуючого нотаріуса неможлива оскільки він виконує свої повнова-
ження від імені і за дорученням держави. Держава фактично делегує нотаріусу 
свою функцію у справі захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб у 
сфері цивільного обороту. Варто відзначити, що терміни «вільний» і «незалежний 
нотаріат» – це символіка, адже нотаріуси не можуть бути вільними від держави і 
державного контролю [3, с. 26]. Термін «приватний», «вільний», завдяки, напевно, 
ще радянській ментальності, вводить в оману не лише громадян, а й представників 
влади. Насправді нотаріат латинського типу становить унікальну систему поєднан-
ня інтересів громадян, держави і нотаріусів – професіоналів у найкращому 
розумінні цього слова. Термін «вільний» у поєднанні з терміном «нотаріат» 
означає відсутність затрат державної скарбниці на забезпечення законних прав 
громадян, а також персональну відповідальність і зацікавленість нотаріуса в 
результатах своєї праці. А незалежність такого нотаріуса поєднується, враховуючи 
виконання ним державної функції, із контролем. Це видається суперечливим, бо 
незалежність і контроль – поняття начебто несумісні. Проте суперечливість 
розсіюється, якщо чітко визначити межі, в межах яких державний контроль не 
лише потрібний і допустимий, але й необхідний. 

Принципи латинського нотаріату, на яких ґрунтується його система, поряд із 
аксіомами римського права, на яких побудоване сучасне приватне право багатьох 
країн світу, що реципіювали це право і саме в яких поширений нотаріат зазначено-
го типу, з гідністю пройшли випробування часом. Вони передусім відображають 
публічно-правову природу нотаріальної діяльності, є нормативними, історичними 
категоріями, що виникали і розвивалися впродовж багатовікової історії нотаріату, є 
елементами людської культури загалом, цінністю, що втілює такі ідеї, як правова 
держава, громадянське суспільство, рівність і незалежність суб’єктів цивільного обігу. 

На сьогоднішній день існує близько 20 принципів латинського нотаріату. 
Остання їх редакція затверджена Асамблеєю нотаріатів-членів МСН в Римі у 
2005 році. Принципи розбиті на чотири групи: а) нотаріус та його службові 
обов’язки; б) нотаріальні документи; в) організація нотаріальної професії; г) нота-
ріальна деонтологія [2]. 

Визначення поняття нотаріуса в першому принципі латинського нотаріату – 
нотаріус, фахівець у галузі права – є публічною посадовою особою, яку призначає 
на посаду держава, що має повноваження надавати вірогідності юридичним актам і 
угодам, які він засвідчує та надавати консультації особам, котрі звернулися до 
нього за допомогою, – є ключовим для духу і букви нормативного регулювання 
латинського нотаріату, оскільки на його основі будується вся його ідеологія. Цей 
принцип, як бачимо, наголошує на двох функціях нотаріуса: нотаріус – офіційна 
особа та нотаріус – правовий радник.  

Другий принцип – нотаріальна функція є публічною, але виконує її нотаріус 
незалежно і неупереджено, не входячи в ієрархію державних чиновників або 
службовців. Отже, йдеться про відносно, а не абсолютно приватний, вільний 
нотаріат, тобто нотаріат приватний в організації, але публічний у функціонуванні. 
Оскільки нотаріус у своїй діяльності виконує державні функції та обіймає довірену 
йому державою посаду, тому його професійна діяльність обмежена і підлягає 
контролю з боку держави. Цей контроль, головно, є попереджувальним. Першою 
чергою метою перевірки є виконання нотаріусом завдань відповідно до покладених 
на нього обов’язків. У своїх же рішеннях він є незалежним, наближаючись при 
цьому до статусу судді. 



Л. Шевчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

106 

Третій принцип свідчить, що нотаріальна діяльність поширюється на усі 
неконфліктні правові дії, забезпечує клієнтові правову безпеку, запобігає можли-
вим судовим спорам і конфліктам, які можуть бути вирішеними за допомогою 
правової медіації та є незамінним інструментом для здійснення добросовісної спра-
ведливості.  

Наступні сім принципів латинського нотаріату стосуються юридичної природи 
нотаріальних документів і, головно, можуть бути зведені до таких основних 
постулатів, які у своїй більшості закріплені і в українському законодавстві, як: 
нотаріальними є акти, що засвідчені нотаріусом; при їхньому складанні нотаріус, 
дотримуючись приписів законів, інтерпретує волю сторін та адаптує форму її 
викладу до вимог закону; нотаріус є єдиним автором своїх актів і несе повну 
відповідальність за їх складення, маючи право прийняти чи відхилити будь-який 
проект, наданий йому або внести до нього зміни; засвідчені копії нотаріальних 
актів мають силу оригіналу; нотаріальні документи мають як презумпцію закон-
ності, так і презумпцію правильності їх змісту і можуть бути оскаржені винятково 
у судовому порядку, вони наділені доказовою і виконавчою силою. Останній з 
цього розділу принцип є ключовим для нормативного регулювання латинського 
нотаріату, адже він проголошує правило, що нотаріальні акти, які відповідають 
вищезазначеним принципам, мають визнавати усі держави (членами МСЛН) і 
породжувати ті ж доказові, виконавчі та правоутворюючі наслідки, що і в країнах 
їх походження. 

Наступні принципи визначають загальні засади організації нотаріальної 
професії. Зокрема, національний закон визначає умови допуску до нотаріальної 
професії, встановлюючи необхідність проведення певних випробувань або іспитів, 
але у будь-якому випадку від кандидатів вимагається отримання освітнього сту-
пеня з правознавства і висока юридична кваліфікація; національним законом вста-
новлюється сфера компетенції нотаріуса, кількість нотаріусів, достатня для 
належного виконання обов’язків, а також визначається місце розташування кожного 
нотаріального офісу для гарантування справедливого розподілу по усій території; 
обов’язковою є участь нотаріусів у органі нотаріального самоврядування. 

Остання група принципів латинського нотаріату стосується нотаріальної 
етики. Закон кожної країни визначає дисциплінарний режим нотаріусів під 
постійним контролем державної влади та органу нотаріального самоврядування; 
нотаріус зобов’язаний бути лояльним і чесним щодо клієнтів, держави і колег по 
професії, зберігати нотаріальну таємницю; вибір нотаріуса робляться винятково 
сторони; нотаріус має бути неупередженим, проте неупередженість може 
виявлятися і шляхом надання адекватної допомоги стороні, яка перебуває у менш 
вигідному становищі щодо іншої сторони, з метою отримання необхідного балансу 
для укладення справедливої угоди; нотаріус зобов’язаний дотримуватися правил 
професійної деонтології як на національному, так і міжнародному рівні. 

Якщо аналізувати історію становлення та розвитку інституту нотаріату в 
Україні, стає цілком очевидним, що він, за винятком певних нетривалих періодів, 
тяжів до латинської моделі нотаріату, а її основоположні принципи у більшості 
були закріплені у законодавстві. Варто зазначити, що в історії вітчизняного права, 
на відміну від західноєвропейського, участь органів державної влади в укладенні 
приватно-правових юридичних актів і документів спостерігається порівняно рані-
ше і справляла значно більший вплив на поступовий розвиток нотаріального 
інституту. Певні зародки такого «втручання» держави простежуються вже у період 
розквіту і роздробленості Київської Русі. А система обов’язкової явки, урядового 
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ствердження, реєстрації та запиcу до урядових (судових) книг приватних актів 
з’явилася в Україні одночасно із рецепцією Магдебурзького права, тобто з кінця 
XIV століття, та була детально врегламентована у Литовських статутах і у таких 
пам’ятках українського права, як: Інструкція гетьмана Данила Апостола судам від 
13 липня 1730 року; «Процес короткий приказний» 1734 року; «Суд і розправа в 
правах малоросійських» 1750 року; «Права, за якими судиться малоросійський 
народ» 1743 року; «Зібрання Малоросійських прав» 1807 року.  

У подальшому, через об’єктивні обставини, історія українського нотаріату 
нерозривно була поєднана з історією російського нотаріату, який унаслідок 
низького рівня економічного розвитку, панування кріпосного права, поєднання 
судової й адміністративної влади, розвивався значно повільнішими темпами. У 
60-х роках XIX століття в Російській імперії, за зразком і принципами, виробле-
ними Західною Європою, було проведено судову реформу, яка зачепила й інститут 
нотаріату. Проте російські реформатори стосовно нотаріату не пішли до кінця, 
зрозумівши, яке величезне значення відіграє нотаріат у житті держави. Відтак 
інститут нотаріату за Положенням 1866 року, характеризувався такими негатив-
ними рисами, як низький віковий, освітній і моральний цензи, великі застави, 
легкий іспит, відсутність екзаменаційної комісії нотаріусів, невизначеність службо-
вого становища, двоступенева система укріплення прав на нерухоме майно, 
відсутність корпоративного начала в організації нотаріату, наявність добровільної 
домовленості з клієнтом відносно оплати нотаріальних дій (таке становище спри-
чинило чимало непорозумінь і нарікань, поставило нотаріусів у фальшиве стано-
вище перед суспільством, перетворило їх у напівчиновників і напівкомерсантів. 
Характерно, що подібний порядок оплати праці нотаріусів передбачений і сучас-
ним українським нотаріальним законодавство, а тому, на наше переконання, 
повинен бути змінений). Проте Положення про нотаріальну частину, незважаючи 
на всі його недоліки, створило універсальний інститут нотаріату, змінило поперед-
ній хаос на відносний порядок, встановило місце нотаріату як органу публічної 
діяльності в системі судового відомства.  

Розвиток інституту нотаріату на західноукраїнських землях (середина XIX 
століття – до 1939 року) відповідав основним тенденціям розвитку європейського 
нотаріату. Нотаріусів визнавали функціонерами публічними, їм надавали широкого 
професійного самоуправління, на них покладали обов’язок у разі заподіяння 
збитків клієнтам повністю їх відшкодовувати за власний рахунок. Високе значення 
і авторитет цієї установи зумовлювалися тим, що він, з одного боку, підлягав 
корпоративному управлінню, а з іншого – не відділявся від загальної судової 
системи і перебував у суворій залежності як від Міністра юстиції, так і місцевих 
судових установ. Славними, вагомими і корисними є традиції корпоративного 
нотаріального самоврядування у Галичині. Адже цей досвід можна і доцільно 
використати на сучасному етапі реформування українського нотаріату [4, с. 126]. 

Проте після 1917 року (а на західноукраїнських землях після 1939 року) 
вільний нотаріат докорінно змінив свій правовий статус. Ліквідація приватної 
власності на землю, засоби виробництва, на житло прирекли впливовий колись 
інститут на животіння. Відбувалися часті і непродумані зміни в системі 
нотаріального законодавства, що були волюнтаристськими. Зрозуміло, що такі 
зміни проводили без об’єктивних, науково обґрунтованих передумов і не могли 
зумовити позитивні результати. В умовах домінування державної власності, забо-
рони на зайняття підприємницькою діяльністю та комерційним посередництвом, 
монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність нотаріат виступав у ролі 
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непомітного додатку до правової системи держави. На його долю припадало часто 
формальне засвідчення порівняно невеликої кількості угод і оформлення доку-
ментів про спадщину. Престижність посади нотаріуса була далеко не такою, як у 
країнах Західної Європи. Це був низькооплачуваний державний службовець, що 
посідав у бюрократичній ієрархії найнижчу сходинку. Він був зовсім не зацікав-
лений у результатах своєї праці, оскільки кошти, отримувані ним за виконання 
нотаріальних дій, вилучала держава. Фінансування нотаріату відбувалося за 
залишковим принципом. Поширеними були випадки, коли нотаріусами ставали 
некваліфіковані спеціалісти, часто навіть без юридичної освіти. 

Якщо ж аналізувати сучасні правові реалії, то принципи латинського нотаріату 
з погляду їх реалізації у вітчизняному законодавстві, можна поділити на три групи: 
ті, які враховані повністю; ті, що враховані частково і ті, які не враховані. 

Отже, серед першої групи принципів, що стосується визначення поняття нота-
ріуса та нотаріальних функцій повністю в українському законодавстві не реалізова-
ний другий принцип, оскільки воно передбачає існування двох форм нотаріату: 
державного і приватного. Інші принципи враховані, однак потребують конкретиза-
ції. Щодо принципів, які визначають природу нотаріальних документів, доцільно 
констатувати, що більшість із них реалізовані в українському законодавстві про 
нотаріат, проте деякі потребують концептуального переосмислення.  

Серед третьої групи принципів латинського нотаріату, які визначають загальні 
засади організації нотаріальної професії, повністю нереалізованим у чинному 
законодавстві України залишається принцип, відповідно до якого держава має 
встановлювати кількість нотаріусів, достатню для належного виконання ними 
професійних обов’язків. Принципи, що стосуються професійної етики нотаріусів, 
імплементовані в національне право, хоча деякі з них можуть бути уточнені.  

Отже, подальший розвиток нотаріату в Україні, оптимізація його функціону-
вання, удосконалення законодавчої бази повинні спиратися: по-перше, на історич-
ний досвід, який свідчить про те, що при реформі нотаріату варто керуватися тими 
правовими традиціями, які склалися в нотаріаті упродовж багатьох століть його 
існування і за роки функціонування в Україні в нових ринкових умовах; по-друге, 
на сучасні світові тенденції розвитку нотаріату, пов’язані з діяльністю такої 
авторитетної міжнародної неурядової організації, як Міжнародна Спілка Нота-
ріату, яка на сьогодні налічує в своїх рядах близько 86 національних об’єднань 
незалежних нотаріусів і на визначені під її егідою фундаментальні принципи 
латинського нотаріату.  

З огляду на вищезазначене видається, що удосконалення чинного українського 
законодавства про нотаріат може відбуватися у таких напрямах: 

– Остаточна ліквідація існуючого поділу нотаріату на державний та приватний 
і законодавче закріплення єдиного правового статусу нотаріуса; для усунення 
негативного дуалістичного (нотаріус – напівчиновник, напівпідприємець) статусу 
приватного нотаріуса доцільно відмовитися від терміна «приватний» взагалі; 

– Міністерство юстиції спільно з Нотаріальною палатою України має визнача-
ти необхідну кількість нотаріусів у кожному з нотаріальних округів, перегляд 
таких квот має відбуватися щорічно. Основні аргументи опонентів квотування – 
принцип вільного вибору професії і роду занять – можна спростувати твердженням 
про те, що нотаріальна професія хоч і називається «вільною», проте є такою не в 
значенні необмеженого доступу в нотаріат усіх бажаючих, а в значенні вільного, 
самостійного вирішення представниками цієї професії переважної частини питань 
щодо її функціонування та подальшого розвитку. Нотаріус – це представник 
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держави, який зобов’язаний передбачити і ліквідувати можливий спір ще до його 
виникнення або забезпечити суд при вирішенні майбутнього спору максимально 
повною інформацією зі спірного питання. Для цього держава наділяє його значни-
ми повноваженнями. Відповідно, держава і суспільство, яке вона представляє, 
можуть поряд із правами покласти на нотаріусів і обов’язки, обмежити сферу дії 
нотаріуса, в тому числі і територіально, та визначати кількість нотаріусів, яка їм 
потрібна. Проте це повинно відбуватися не за їхнім бажанням, а на підставі чітко 
прописаних у законі критеріїв: зважаючи на чисельність населення, практичний 
досвід нотаріусів, кількість працюючих у них спеціалістів, технічне спорядження, 
характер нотаріальних дій, наявність черг;  

– Розширення повноважень професійного об’єднання нотаріусів, тобто надан-
ня йому тих прерогатив, що є природними для нього з погляду історії українського 
нотаріату і використовуються в нотаріальних палатах країн-членів МСЛН (зокрема 
при призначенні на посаду й анулюванні свідоцтва; щодо дисциплінарного 
контролю та контролю за діяльністю нотаріусів шляхом перевірки порядку вчинен-
ня нотаріальних дій, організації нотаріальної діяльності та правил ведення 
нотаріального діловодства; організації процесу підвищення професійного рівня 
нотаріусів, тощо). Важливо, щоб співвідношення владних повноважень органів 
професійного самоврядування та органів державної влади було чітко визначене в 
законі з метою уникнення можливих непорозумінь чи зловживань; 

– Необхідно запровадити новий порядок оплати наданих нотаріальних дій за 
єдиними для всієї території України тарифами, які щорічно переглядають і 
затверджують у Міністерстві юстиції за участю Нотаріальної палати України. 
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In the article, based on the analysis of the fundamental principles of the Latin notariate 
and their realization in Ukraine, the most important conceptual problems of the notariate are 
highlighted: improvement of the domestic notarial legislation is required. 

Proceeding from the current Ukrainian realities and taking into account the historical 
experience of the functioning of the notariate in Europe in general and in Ukraine in particular, 
the most appropriate way of organizing notary activity is the activity based on its Latin model. 
The revival and further development of the Latin type notariate in Ukraine is an optimal and 
progressive way of the Ukrainian notariate developing. Further implementation in the Ukrainian 
notarial legislation still unrealized in it or insufficiently realized basic principles of the Latin 
notariate, is an objective process that confirms Ukraine's progress towards a legal democratic 
state, its entry into the European legal space and corresponds to the historical development of 
the Ukrainian notariate. 

The principles of the Latin notariate, on which its system is based, have been tested by 
time. They reflect the public-law nature of notary activity, have a normative character and are 
historical categories that have arisen and evolved over the centuries of history of the notariate, 
are elements of human culture in general, a value that embodies such ideas as a legal state, 
civil society, equality and independence of the subjects of civil circulation. 

If analyze the history of the formation and development of the notariate institution in Ukraine, it 
becomes quite obvious that it, with the exception of certain short periods, tended to the Latin model 
of the notariate, and its basic principles were largely enshrined in national legislation. 

Further development of the notariate in Ukraine, optimization of its functioning, 
improvement of the legislation should be based on the historical experience of the notary 
institution in Ukraine, the current world's trends in the development of the notariate, related to 
the activities of the International Union of Notaries, whose members today are 86 national 
associations of notaries and on the fundamental principles of the Latin notariate, determined 
under its auspices. In view of this, a number of suggestions for improving the current notarial 
legislation were formulated by the author (elimination of the existing division of the notariate 
into public and private, the refusal of the term «private», the need to quantify the number of 
notaries, the extension of the powers of the professional association of notaries, the 
introduction of a new procedure for payment of notarial acts by the same tariffs within the 
territory of Ukraine etc.). 

Keywords: Latin type notariate, notary, notarial activity, notarial self-government, 
International Union of Notaries. 
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This article aims to present the parliament of the Republic of Estonia. In the article the 
analyse of legislative regulations and practices of Estonian parliament with the emphasis on the 
typical features of unicameral parliaments was made. Riigikoku has a strong position and 
competences which enable it to be engaged in reality and functioning of other authorities. As a 
unicameral parliament it holds all the legislative power, performs a scrutiny function towards the 
government as well as a formative function. Examining the function and internal structed of 
Estonian parliament it can be concluded that unicameralism encourages the speed of legislative 
process. Important function of the parliament is the scrutiny function, which reveals quite strong 
position the parliament has towards the executive power. This enables the parliament to 
influence the composition of the most important authorities. Riigikoku is a strong and 
independent body which fosters political stability.  

Keywords: parliament, The Republic of Estonia, authority, legislative power. 

Unicameralism (single chamber legislature) is an element of political system, where 
the country’s parliament includes only one chamber. It is mainly a domain of small and 
unitary countries without a social need for the second chamber which would e.g. 
represent other state bodies. Usually unicameralism occurs in the political systems of 
countries with no tradition of parliamentarism. Since the first legislatures of this type in 
Europe developed in the second half of the 20th century, the phenomenon is considered 
to be quite new. Unicameralism has been adopted in 1953 in Denmark, in 1974 in 
Sweden, in 1975 in Greece and in 1976 in Portugal. Unicameral legislature is also a 
feature of Baltic countries, i.e. Lithuania, Latvia and Estonia [1].  

The aim of the following article is to analyse legislative regulations and practices of 
Estonian parliament with the emphasis on the typical features of unicameral parliaments.  

The Republic of Estonia has adopted parliamentary-cabinet system of government. 
The legislative power is held by Riigikoku, a one-chamber parliament. Executive power 
is held by the president and the government, and the judicial power is vested in 
independent courts. In this system legislative and executive branch closely depend on 
each other and the competences of the president are very limited [11].  

Political position of the parliament is mainly determined by factors such as the range 
of legislative exclusiveness, role of referendum in the decision process, authority over the 
executive and judicial power, and the status of the parliament’s members [14].  

Riigikoku, the parliament of Estonia, consists of 101 deputies with four-year term of 
office. The parliament has a strong position and competences which enable it to be 
engaged in reality and functioning of other authorities. Riigikoku has a great autonomy 
when it comes to deciding its structure and the work style. This makes the parliament an 
effective authority fostering political stability.  
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The issues of Estonian parliamentarism should be discussed in reference to basic 
political principles included in Chapter I of the Constitution (General Provisions). The 
chapter begins with stating that the republican form of government, independence and 
sovereignty of the country are timeless values, integral to the political system. Likewise 
to other countries, basic rules include the principle of national sovereignty, division and 
balance of powers, the principle of legality, representation and separation of powers. In 
accordance to the principle of separation of powers, important functions in the country, 
such as lawmaking, executing the law and administration of justice are assigned to 
particular authorities. An important principle concerning the system of state authorities is 
the rule of law. According to § 3 of the Constitution, the state authority of the 
government is exercised only in accordance with the Constitution, acts and recognized 
norms of international law [11]. 

Among other state authorities, an important role is ascribed to the parliament. Its 
strong position is reflected in e.g. decisive voice in legislative process, scrutiny function 
towards the executive power, exercising formative function through influencing the 
appointment of the most important offices in the state.  

The position of Estonian parliament shall be presented in the first place through the 
analysis of its functions.  

The most important function of the parliament is a lawmaking function. According 
to § 104 of the Constitution, the procedure of the passage of laws is standardized in the 
Riigikoku Procedure Act. Bills are considered in at least two readings. Only draft state 
budget, draft supplementary budget and budget strategy are considered in three readings.  

Legislative process begins with legislative initiative. According to Constitution, the 
right of initiative is shared by deputies, factions and committees of Riigikoku, the 
government and -in cases concerning Constitution amendments – the President of the 
Republic. The parliament may ask the government to introduce certain bill. In this case 
the draft resolution of the Parliament must be accepted with the majority of votes from 
all deputies.  

The Bill is submitted to the President of Riigikoku during the plenary session. The 
board designates a lead committee and sends them the bill. If the bill has been submitted 
by a deputy, political faction or committee, the President of Riigikoku ask the 
government of the Republic no later than on the following working day. The Government 
may refuse to present an opinion. In other case, they are obliged to transmit their opinion 
within five weeks after the bill reception [12]. 

The lead committee is obliged to prepare the opinion on the bill. At their proposal, 
the Board of Riigikoku includes bill in the agenda. The first reading begins with a report 
from the committee and the report from the submitter of the bill. The members of 
Riigikoku may ask questions. If the committee puts the motion for passing the bill for the 
second reading and none of the political factions or committees puts motion for rejecting 
the bill, the first reading ends without voting which means that the bill passes for the 
second reading [12]. 

If the lead committee doesn’t put such motion and it doesn’t put a motion for rejecting 
the bill, the floor is opened for the debate. If no motion for passing the bill to the second 
reading is submitted until the end of the debate, the bill is rejected. After the end of the first 
reading, members of standing committees and factions may submit amendment motions 
within ten working days. Other deadline for submitting the motions to amend the bill may 
be set by the President of Riigikoku at the proposal of the lead committee.  

The first reading should end within seven working weeks of the Riigikoku plenary 
assembly. 
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The second reading of the bill is included in the agenda at the proposal of the lead 
committee no later than three months after the end of the first reading. Until the second 
reading begins, the lead committee has time to comment on amendment motions 
proposed during the first reading, prepare a new amended text of the bill and send it to 
the members of Riigikoku. In the second reading, the body or the person who submitted 
the bill and the lead committee present their reports on the bill. Then the floor opens for 
the plenary debate and the amendment motions are voted. The second reading may be 
suspended at the proposal of the submitter of the bill or the lead committee. If the second 
reading is suspended, deputies may submit their amendment motions for the bill. The 
lead committee is obliged to take a stance on the submitted proposals and to send the new 
materials to the Riigikoku members. Motions to amend the bill are voted at the proposal 
of deputies. In case where submitted amendment motions cause financial changed in 
executing of the bill, the Finance Committee must take a stance on them. Amendment 
motions are considered as accepted if the majority of deputies voted for them. After the 
bill is voted down, if deputies didn’t put the motion to suspend the second reading or to 
pass the bill to the third reading, the final vote is conducted [12]. 

The bill is passed to the third reading (at the proposal of lead committee, political 
faction, standing committee, the submitter, deputy) and Riigikoku has to adopt an 
appropriate resolution for the case. The bill may be passed to the third reading without 
voting if the motion to pass the bill was submitted by the body or person who submitted the 
bill or by the lead committee. When the motion is submitted by political faction, standing 
committee or a deputy, and the lead committee objected to it, the vote is conducted.  

The third reading begins no later than a month after the end of the second reading. 
Amendment motions may be submitted only by political faction and standing 
committees. The right to vote is shared only by authorized representatives of each 
political faction and standing committee. Voting on amendment motions is carried out in 
the same manner as in the second reading.  

The bill is accepted if two or three readings were carried out and more deputies 
voted for accepting the bill than against it. Art. 104 of the Constitution enumerates the 
exceptions, i.e. the Citizenship Act, the Riigikoku Election Act, the President of the 
Republic Election Act, the Local Authority Council Election Act, the Referendum Act, 
the Institution of Court Proceedings against the President of the Republic and against 
Members of the Government of the Republic Act, the National Minorities Cultural 
Autonomy Act, the National Budget Act, the Bank of Estonia Act, the National Audit 
Office Act, the Courts Act and acts governing court procedure, acts pertaining to foreign 
and domestic borrowing, and to financial obligations of the state, the Emergency State 
Act, the Peace-Time National Defence Act and the War-Time National Defence Act, the 
Remuneration of the President of the Republic and of Members of the Riigikogu Act, 
the Riigikogu Rules of Procedure Act and the Riigikogu Standing Orders Act. For the 
acts listed above, the Constitution requires the majority of votes from the members of 
parliament [14]. 

According to the art. 107 of the Constitution, the President of the Republic 
promulgates the laws. He or she can use the right of veto, which means that he or she can 
refuse to promulgate the law. In such cases the President sends the law to Riigikoku for 
reconsideration, along with his or her reasons. That law may be returned within fourteen 
days since the reception. If the parliament promulgates the law again, the President may 
transmit it to the Supreme Court in order to examine its conformity with the Constitution. 
If the Supreme Court confirms that the law is in conformity with the Constitution, the 
President is obliged to promulgate this law. According to art. 108 in the Constitution, the 
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law enters into force ten days after its publication in the official journal «Riigi Teataja», 
unless the provisions of the law specify a different term [7]. 

Considering the law-making function of the parliament and its unicameral character, 
the advantages of the legislative process may be pointed out. On one hand, only one 
chamber is needed to promulgate laws, which results in a faster legislative process. There 
is no need to reach a compromise between the views of the deputies from two chambers. 
On the other hand, a heavy responsibility of the whole legislative process is placed on the 
action of one body.  

Another function of the parliament is the scrutiny function, which reveals quite 
strong position the parliament has towards the executive power.  

According to the rules of parliamentary cabinet system, the existence of the 
government depends on the support of the parliament. The parliament’s most radical 
mean of controlling the government is expression of no confidence. The government’s 
accountability to parliament is connected with a shift in the balance of power, thus its 
nature is political. By this means the governing coalition may change the Prime Minister. 
Motion to express no confidence has no limits within its material scope. However, it 
should be concerned with the governments’ duties or the cases the government works on. 
The Constitution imposes some procedural restrictions. A motion should be submitted by 
at least one-fifth of the members of Riigikoku and then supported by the majority of the 
parliament. Since the day of the vote three days term should be maintained, unless the 
government insist on it to be shorter. The motion of expressing no confidence based on 
the same reasons can be submitted again three months after the last submission [7]. 

The Estonian parliament exercises also a formative function which gives it a great 
impact on the composition of the state authorities. Riigikoku appoints i.a. the president of 
the state and gives a direction to form a new government to the candidate for the office of 
the prime minister. In cases enumerated in the Constitution [7] the parliament nominates 
the candidate for the prime minister office and appoints members of the Board of the 
Bank of Estonia. Chief Justice of the Supreme Court, the Chairman of the Board of the 
Bank of Estonia, the Auditor General, Chancellor of Justice and Chief of the Defence 
Forces or Commander-In-Chief of the Defence Forces are appointed at the parliament’s 
proposal [7]. 

In the assessment of the strength and the position of the parliament, the amount of 
parties it consists of is taken into account. This issue is linked to the election system. 
Riigikoku elections are free, general, uniform, direct, proportional and the voting is secret. 
Estonian citizens who no later than at the day of election attained 18 years of age have a 
right to vote. The exception are citizens incapacitated by the court. According to the law, 
electoral rights of people who are convicted by the court and imprisoned may be limited. 
The right to stand may be exercised by citizens who attained 21 years of age no later than 
the last day of registration of candidate list and exercise full electoral rights [7; 14].  

Elections to Riigikoku are held on the first Sunday in March, four years after the 
previous election. The official date of election is announced by the President of the 
Republic at least three months before the date. Constitution allows also extraordinary 
elections which can be held no sooner than twenty days and no later than forty days after 
they were called. The reasons for calling extraordinary election are enumerated in the 
Constitution, i.e. not presenting Riigikoku’s candidate for the Prime Minister to the 
president in the third procedure of forming the government (art. 89), expression of no 
confidence in the government passed by the parliament (art. 97), rejecting the bill by the 
citizens in referendum (art. 105), not passing state budget by the parliament within two 
months since the beginning of the financial year (art. 119) [2]. 
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The state is divided for twelve electoral districts. Candidates for deputies can be 
nominated by parties or coalitions in party lists or as independent candidates in the order 
specified by the nominating. Independent candidates can be nominated also by 
individually by citizens. Each party can act within only one coalition and each candidate 
may stand only from one list of candidates in electoral district, or from electoral district 
list and national list of candidates in cases where their names are identical. Party or 
coalition which has registered candidates in more than one electoral district is obliged to 
submit the national list of candidates. In order to be put on the list, a candidate must have 
Estonian citizenship, and must agree to stand for the election. Every candidate from the 
list is obliged to pay a deposit equal to the minimum monthly salary [2]. The deposit is 
returned to a candidate when he or she will collect a number of votes equal to at least half 
of the simple quota or when the list of candidates from which he or she stood takes part 
in the distribution of compensation mandates [6]. 

Electors vote in electoral districts relevant to their place of residence. In order to 
confirm their address, every voter should present an identity document. A citizen with 
the right to vote receives one ballot paper and casts their vote personally. In order to 
enable secret ballot, electors are provided with voting booths. The National Electoral 
Committee prepares and distributes ballot papers to voting districts. A voter ballots for a 
particular candidate by writing a register number of the candidate he or she supports in 
the designated space on the ballot paper. Consolidated list of candidates with personal 
data and register number of each candidate in a particular district is placed on the wall of 
the voting booth. If a voter makes a mistake while writing on a ballot paper, he or she has 
the right to receive a new one. In this case the first ballot paper should be returned to the 
member of voting district committee. National elections are supervised by National 
Electoral Committee which comprises seven members, i.e. two judges, advisors to the 
Chancellor of Justice, an official of the State Audit Office, an official of the Chancellery 
of Riigikoku, an official of the State Chancellery (art. 14) [12]. 

Citizens may vote in a traditional manner, i.e. in polling places or using alternative 
ways, i.e. postal voting, proxy voting or e-voting.  

E-voting is one of the most recent forms of voting. It was applied for the first time 
during the parliament elections in 2007, when more than thirty thousand from more than 
a half million of citizens with a right to vote decided to vote on-line. This procedure 
requires electronic IDs along with PIN numbers. In order to vote electronically, must 
have certificate for using digital signature which enables identification. Technical 
arrangements for e-voting begin a few days before the day of standard election [3; 4; 5]. 
On-line voting begins ten days before the election day at 9:00 and continues without a 
break until the fourth day before the election at 20.00. Citizen votes on the official 
website of the National Electoral Committee and confirms his or her choice with a valid 
certificate compatible with the Digital Signatures Act. An on-line vote may be changed 
in the same way. Additionally, an electronic vote may be changed by casting a vote 
personally in a polling place. The Chairman of National Electoral Committee signs a list 
of voters who voted on-line and delivers the list to the voting district committees no later 
than two days before the day of elections [3; 4]. 

National Electoral Committee verifies the number of votes cast for particular 
candidates in particular districts. Mandates are distributed according to the proportional 
representation. Firstly, a simple quota for a particular district is calculated by dividing the 
number of valid votes cast in the district by the number of mandates assigned to the district. 
A candidate is elected when the number of votes cast in favour of him or her is at least 
equal to the simple quota. Compensate mandates are calculated using modified d’Hondt 
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method. Compensation mandates are distributed among the lists whose candidates received 
at least 5 % of valid votes in the country. National Electoral Committee is obliged to 
announce the results of the election in the official journal «Riigi Teataja» [7]. 

Regardless of whether the parliament is unicameral or bicameral, it always 
establishes certain formal frames which determine the work of other state bodies and 
institutions. Advocates of unicameralism claim that the legislative process in unitary 
systems does not require functioning of two chambers of parliament. If both chambers 
are formed in the elections, they duplicate the political composition to a greater or lesser 
extent. It is hard to expect that voters will choose different political parties for different 
chambers, thus the existence of two representations of the same interest in unnecessary. 
On the contrary, advocates of bicameralism claim that the second chamber provides an 
opportunity to introduce amendment motions, especially in the situations of legislative 
haste. As a result, the second chamber is responsible for the quality of the established 
law, while the first chamber does not need to pay special attention to the correctness of 
the bills. However, examining the function and internal structed of Estonian parliament it 
can be concluded that unicameralism encourages the speed of legislative process. 
Riigikoku is an independent, strong and effective authority of legislative power, which 
determines functioning of other constitutional authorities and fosters political stability.  
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УНІКАМЕРАЛІЗМ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ 
ПАРЛАМЕНТУ ЕСТОНІЇ 

Ю. Цєхановська 
Жешувський університет, 

ал. Тадеуша Рейтана, 16C, Жешув, 35001, Республіка Польща, 
e-mail: justyna.mokrzycka@gmail.com 

Досліджено правову природу парламенту Естонської Республіки, в першу чергу таку 
рису парламенту, як унікамералізм. Проаналізовано законодавчі норми та практики 
діяльності естонського парламенту з акцентом на типових особливостях однопалатних 
парламентів. Незалежно від того, чи є парламент однопалатним чи двопалатним, він 
завжди встановлює певні формальні межі, які визначають роботу інших державних 
органів та установ. Прихильники унікамералізму стверджують, що законодавчий процес 
в унітарних системах не вимагає функціонування двох палат парламенту. Якщо обидві 
палати формуються на виборах, вони більшою чи меншою мірою дублюють політичну 
композицію. Прихильники бікамералізму стверджують, що друга палата дає можливість 
вносити пропозиції про поправки, особливо в ситуаціях законодавчого поспіху. Внаслідок 
цього, друга палата відповідає за якість прийнятого закону. Проте, вивчаючи функцію та 
внутрішню структуру парламенту Естонії, можна зробити висновок, що однопалатний 
процес стимулює швидкість законодавчого процесу.  

Вибори до парламенту Естонії є вільними, загальними, прямими, а голосування є 
таємним. Право голосу мають громадяни Естонії, які не пізніше дня виборів досягли 18-
річного віку. Виняток становлять громадяни, визнані судом недієздатними. Відповідно до 
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закону, виборчі права осіб, засуджених судом до ув’язнення, можуть бути обмеженими. 
Вибори до парламенту проводять в першу неділю березня, через чотири роки після 
попередніх виборів. Офіційну дату виборів оголошує Президент Республіки щонайменше 
за три місяці до дня виборів. Конституція передбачає також позачергові вибори, які 
можна проводити не раніше ніж за двадцять днів і не пізніше, ніж через сорок днів після 
їх призначення. Держава поділена на дванадцять виборчих округів. Виборці голосують у 
виборчих округах відповідно до місця проживання. Громадяни можуть голосувати традиційим 
способом, наприклад, у місцях голосування або альтернативними способами, тобто голосу-
вати поштою, за посередництвом або шляхом електронного голосування. 

Естонський парламент Riigikoku має сильну позицію та компетенцію, яка дозволяє 
йому значно впливати на функціонування інших органів публічної влади. Будучи однопа-
латним парламентом, він володіє всіма законодавчими повноваженнями. Важливою 
функцією парламенту є функція контролю, яка виявляє досить сильну позицію парла-
менту щодо виконавчої влади. Наведене дає змогу парламенту впливати на склад 
найважливіших органів влади. Riigikoku є сильним і незалежним органом, що сприяє 
політичній стабільності держави. 

Ключові слова: парламент, Естонська Республіка, влада, законодавча влада. 
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The article examines the process and consequences of the integration of the Aland Islands 
into the European Community.  

The author considers the special position of the Aland Islands in the Finnish and 
international law as well as the ever-growing demand to respond to the process of globalisation 
and Europeanisation. Its legal position and adopted model of autonomy is unique as it is an 
example of an arrangement through which a territorial conflict between two states, namely 
Sweden and Finland, was settled in a peaceful way. Additionally, its status is connected with the 
idea of demilitarisation and neutralisation of the archipelago.  

In the article much attention is paid to the stages of the integration process as well as the 
adoption of the Aland Protocol. The author describes the peculiarities of the negotiation 
objectives, the role of Finland in the accession of the autonomy and the structure and the main 
content of the Aland Protocol. The autonomy strengthen its position in the international area but 
also gained additional guarantees for its demilitaralised and neutralised status. However the 
inhabitants of the Aland Islands would still expect the Finnish to allow them to have their own 
representative in the European Parliament.  

Keywords: the Aland Islands, Finland, autonomy, the European Union, derogations 

The main subject of this article is to characterize the integration processes of the 
Aland Islands and consequences they have brought to its small community. The analysis 
covers legal circumstances, including especially status of the archipelago under 
international law, as well as internal factors determining attitude towards the integration. 
In the article there is adopted a research hypothesis stating that the accession to the 
European Union strengthened the international legal position of the Aland Islands, and 
guaranteed protection of the unique, in the country, Swedish identity of the inhabitants of 
the autonomy and secured their economic interests. 

In comparison to other European autonomies, the Aland Islands differentiate with 
particular reasons for gaining independence, as well as with its demilitarized and 
neutralized status [7, p. 470–472]. Granting autonomy to the Aland Islands was an 
outcome of political forces developed after the World War I, the conflict of interests 
between Sweden and Finland, and the need to safeguard the strategic area for the security 
of the region [17, p. 64]. 

The archipelago was in the Swedish sphere of influence till the moment when 
Sweden lost Finland and Aland Islands in favour of Russia in Crimean War in 1809. The 
legacy of this long-term dependence of the archipelago is Swedish language and culture 
which is predominant here. The archipelago was demilitarized in 1856. In 1921 under the 
decision of the League of Nations, rights to the Aland Islands were granted to Finland 
which had already provided the archipelago with certain autonomy a year earlier [15, p. 107]. 
Helsinki agreed to preserve Swedish identity, culture and language of the inhabitants of 
the autonomy. 
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According to Filip Jasinski the developed «Aland model is an example of effective 
cooperation between the autonomous region and the rest of the country» [9, p. 12]. 
Undoubtedly, both parties act with respect for the fundamental principles of the rule of 
law, democracy and pluralism.  

The most important national legal act determining the status of the archipelago is the 
Constitution of the Republic of Finland of 11 June 1999. Under section 120 of the 
Constitution of Finland «[t]he Aland Islands have self-government in accordance with 
what is specifically stipulated in the Act on the Autonomy of the Aland Islands». In 
addition, according to section 75 of the Constitution, «[t]he legislative procedure for the 
Act on the Autonomy of the Aland Islands and the Act on the Right to Acquire Real 
Estate in the Aland Islands is governed by the specific provisions in those Acts. The right 
of the Legislative Assembly of the Aland Islands to submit proposals and the enactment 
of Acts passed by the Legislative Assembly of Aland are governed by the provisions in 
the Act on the Autonomy of the Aland Islands» [13, p. 90, 105]. 

The current Self-Government (Autonomy) Act (Ahvenanmaan itsehallintolaki/ 
Självstyrelselag för Aland) was enacted by the Parliament of Finland on 16 August 1991 
(No. 1144/1991) and entered into force on the 1st of January 1993. So far it has been 
amended five times [18, p. 86]. The two last amendments introduced in 2004 and 2009 
resulted as a consequence of the EU accession of Finland and the Aland Islands. 

Finland was one of the metropolitan states which left autonomies free to decide 
whether they want to participate in the European integration process or not [24, p. 134–
136]. The Aland Islands decided independently about accession to the EU structures 
considering that potential economic and political benefits, especially reinforcement of the 
autonomy, outweigh possible obligation to conform to norms and standards of European 
cooperation and trade. 

It should be emphasized that in the age of ongoing globalization and 
Europeanisation, autonomous territories are showing increasing aspirations to mark their 
presence on the international scene. Whereby, membership in the EU structures has an 
institutional character and is an act of will, whereas globalization progresses in and of 
itself, and at grassroots. Therefore, the Aland Islands’ accession to the European Union 
constituted an act of conscious acceptance of possible inconveniences which may result 
from this decision. 

Finland is obliged to respect the autonomous status of the Aland Islands in its 
foreign policy. A representative of the Aland Islands participates in international 
relations in which government of Finland is a party, and which may affect the autonomy. 
International agreements concluded by Finland which would be contrary to the Self-
Government Act of the Aland Islands do not come into force on the territory of the 
autonomy [22, p. 121 et al.]. This particular position of the Aland Islands in the 
metropolitan state is a consequence of National League’s decision and provisions of 
international law [10, p. 88–90]. The European Union accepted and recognized this 
special international legal position of the Aland Islands during accession process of the 
Republic of Finland. What is more, the Aland Islands are the only autonomous territory, 
which status is guaranteed by the primary Community law [6, p. 65]. 

The agreement on the future status of the Aland Islands in the EU structures was 
subject to complex negotiations. Difficulties resulted from technical and legislative 
issues [8, p. 81]. A thorough analysis of the Aland Islands’ accession process allows 
distinguishing its three basic stages. In the initial stage, from August 1992 till October 
1993, internal negotiations were held between the Aland Islands and Finland. Then, 
Finland entered into negotiations with the Member States of the European Union, which 
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lasted from October 1993 till February 1994. In the last stage controversial issues 
regarding membership in the EU structures were resolved between the metropolis and the 
autonomy. It concerned questions, which according to the Self-Government Act, 
remained under exclusive legislative powers of Finland (February–November 1994) [5, 
p. 190]. Developing a joint approach of Finland and the Aland Islands towards the 
accession forced introduction of formalized contact in form of communications between 
local parliament and government.  

The Aland authorities were aware of the far-reaching consequences of the EU 
membership. There was a concern regarding especially the implementation of 
Community customs regulations which may have had a negative impact on the broader 
touristic sector. Therefore, the autonomy adopted an active approach in the negotiations 
with the European Union. Contrary to the metropolitan country, which described its 
expectations of the accession rather in a general way, the autonomy assumed reaching 
certain goals and specific derogations of the EU law [14, p. 132]. Membership in the EU 
constituted a chance for economic development for the Aland Islands and an opportunity 
to strengthen position of the autonomy on the international front. Implementation of the 
following postulates was to guarantee the fulfillment of the goals: 

– demilitarized and neutralized status of the archipelago; 
– protection of the legislative autonomy before the Community law; 
– preservation of Swedish as the only official language; 
– limitations in holding local and municipal elections, 
– restrictions related to acquisition and ownership of a real estate; 
– restrictions as regards right of trade on the territory of the archipelago; 
– right to own separate fiscal and trade provisions; 
– the Aland Islands’ influence on decision-making process of the European Union. 
The Aland government stressed that the fulfillment of the abovementioned 

postulates would be possible only with the active cooperation of Finnish government. In 
face of ambitious requirements made by the Aland Islands, among 30 groups responsible 
for preparing negotiations regarding Finland’s accession to the EU there was created an 
Aland working party so called Jääskinen Group. The Aland government was also 
allowed to participate in numerous negotiations held by the metropolis [2, p. 71].  

The accession to the EU was preceded by referendums. The Aland voted twice – first on 
the 16th of October 1994 on Finland’s accession to the EU. The turnout was 61,2 %. 51,9 % 
of the entitled to vote were in favour of the accession. Finally, on the 18th of November 1994 
the parliament of Finland has approved the Accession Treaty [11, p. 387]. 

The next referendum, this time regarding the accession of the Aland Islands was set 
at 20th of November 1994 [24]. The date was set intentionally on such a day to ensure the 
community of archipelago gets familiar with the results of the accession referendum 
which had been held a week before in Sweden [3, p. 161]. The fact that the Swedish 
supported the idea of their accession to the Community was an additional argument for 
the Aland Islands in favour of the integration [4, p. 30]. Therefore, with the turnout of 
49,1% the considerable majority, almost 73,6 % of all the voting in the Aland Islands 
endorsed the accession efforts [8, p. 82]. 

Due to the lack of detailed regulations regarding the accession of an autonomy to 
supranational organizations, the procedure of the Aland Islands’ accession to the EU was 
conducted pursuant to Article 59 of the Self-Government Act of the Aland Islands. This 
stipulates that in case an agreement or another international commitment which are 
binding Finland include regulations being in competence of the Aland Islands, the 
permission of the local parliament for its validity on the territory of the archipelago is 
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necessary. Moreover, if the provisions of such an agreement enter in conflict with the 
Self-Government Act, they come into force only if the parliament of the autonomy 
accepts them with the qualified majority of 3/4 (75 %) votes cast, and if Eduskunta 
approves them in the manner provided for in Article 95 (2) of the Constitution of the 
Republic of Finland [13, p. 97]. Therefore, the cooperation between the metropolis and 
the autonomy was indispensable. Especially in these circumstances when Helsinki 
needed the required support of Aland deputies.  

On the 2nd of December 1994 the vast majority of the Aland Parliament voted in 
favour of the accession to the Community, there were 28 votes for and 4 against [19, 
p. 125]. On the 1st of January 1995 Finland and the Aland Islands became full members 
of the European Union. 

The legal basics of the unique status of the archipelago are included in the Protocol on 
the Aland Islands. The document constitutes an integral part of Finnish Accession Treaty. 
Under the Protocol the autonomy was granted derogations in several key problem areas. The 
privileges given to the Aland Islands have been firmly rooted in in the Community legal order 
since the mentioned documents forms a part of primary European Union law. 

It consists of three articles preceded by a preamble. There are reasonable doubts 
already as to the wording of the introduction, which states that the Aland Islands have a 
unique status in the international law. In Fiona Murray’s opinion this statement 
constitutes an attempt to justify granting the autonomy broad range of derogations within 
the European Union legislature [14, p. 136]. In the academic literature it is rightly noted 
that such a clear emphasis put on the unique status of the archipelago within international 
law aims to avoid considering this case as a precedent for other territories [1, p. 108]. 

At the same time, it is this provision that creates the greatest controversy and 
divergences in the interpretation between Finnish and Aland parties [19, p. 138]. Broad 
interpretation of the preamble indirectly confirms the demilitarized and neutralized status 
of this area. However, this solution is not beneficial from the point of view of Finland, 
where the postulates of restoring sovereignty over the Aland Islands in terms of military 
have appeared.  

Another relevant issue which needed to be agreed was, taking into consideration 
non-discriminatory nature, leaving it for proper Aland authorities to decide about right of 
acquisition of land by natural persons who do not enjoy regional citizenship in Aland 
Islands (hembygdsrätt) and their right to run business and provide services. These 
restrictions resulted from the need to protect unique identity and culture of the Swedish-
speaking community, as well as maintaining the ownership right to a real estate in 
domestic hands [16, p. 136]. The change in the ownership may cause serious, also 
negative, consequences when it comes to small, in terms of numbers, communities living 
in the autonomous territories. As a result, it could lead to a change in the distinctive 
character of a given territory.  

The rights deriving from a domicile (regional citizenship) constitute elements of 
Aland autonomy. People having the right of domicile enjoy special privileges in 
comparison to other citizens of Finland. It should be noted that the regional citizenship is 
a prerequisite for the right to stand and vote in elections for the Lagting and municipal 
elections. Regarding the latter, before the accession to the EU citizens of Finland, 
Sweden, Denmark, Norway and Iceland, who lived in the territory of the Aland Islands 
could participate in these elections. However, the Protocol on the Aland Islands did not 
confirm these privileges.  

Eventually, exceptions from the general rules of an EU citizen’s right to vote or to 
stand as a candidate in local government elections were allowed with the agreement of 
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the European Union. As a consequence, people with rights of domicile or people living in 
the Aland Islands for at least 3 years may participate in local government elections, 
whereas only people with rights of domicile and Finnish citizens may take part in 
elections to the Aland parliament. 

Article 2 of the Protocol provides guarantees for development and competitiveness 
of the local economy. The archipelago was exempted from the EU regulations regarding 
VAT, excise duty and other forms of indirect taxation. The Aland Islands were described 
as a third country which is not covered by the harmonizing directive for indirect taxes. 
Trade in goods between the Aland Islands and other EU countries is based on a Single 
Administrative Document (SAD). The exception constitutes trade with Finland, to which 
greatly simplified rules are applied. It can be considered to be a success that tax free sales 
on board aircraft and ferries were preserved. The European Union stressed that granted 
derogations should not have any negative impact on the interests of the EU and its 
common policy. The document restates and emphasizes the non-discrimination principle 
[5, p. 209; 14, p. 138;]. 

In response to Aland authorities’ requests for increasing the autonomy’s 
participation in decision-making mechanisms at the national level in questions regarding 
membership in the European Union, the provisions of the chapter 9a called European 
Union affairs of the Self-Government Act were reviewed [20, p. 44]. The Aland 
government was granted the right to access information about European institutions’ 
works on issues that concern them. Furthermore, the government was ensured to 
participate in Finnish government’s projects concerning European matters as far as may 
affect the archipelago [23, p. 30]. The provisions included in this chapter regulate issues 
concerning violations of the Treaty and determine the Aland Islands’ joint share of the 
state’s responsibility, in proportion to acts or omissions of this dependent territory. The 
autonomy has got also a representative in the Committee of the Regions [7, p. 476]. 

The Aland government insisted on creating a separate electoral constituency for the 
elections to the European Parliament [10, p. 100–101]. Finland repeatedly expressed their 
opposition against transferring one of the Finnish mandates in the European Parliament 
to the Aland Islands. This attitude was harshly criticized by the Aland authorities. 
Dissatisfaction among inhabitants led to low attendance in the elections to European 
Parliament in 1999 and 2004. It amounted to 22 % in 1999 and slightly over 35 % in 
2004. Only in subsequent elections conducted in 2009 and 2014 the number of the voting 
increased. The turnout reached the level of 48,2 % and 57, 3%, respectively [21, p. 31]. 

The significant stage of the integration was the Aland Islands’ entry into the euro 
area in 2002. The Aland were not particularly attached to the Finnish Mark, especially as 
that there is Swedish Kroner still in circulation. The Aland parliament accepted the 
adoption of the Amsterdam Treaty, the Nice Treaty, and the Lisbon Treaty. 

The adoption of the latter document was used as a pretext to strengthen the position of 
the Aland Islands. It was eventually adopted by the Aland Islands, however only after 
intentionally extended work of the Parliamentary Commission [12]. At that time Aland 
authorities demanded the extension of powers of the autonomy to right of the defence before 
the Court of Justice (ECJ) on issues related to competencies respective to the Aland Islands. 
Before in the cases in ECJ the Aland Islands were represented only by Finland. It was also 
requested to approve of the possibility to use Swedish language for matters concerning the 
violations of the EU provisions [23, p. 30]. Both proposals were finally adopted by the 
Finnish parliament and they come into force on the 1st of December 2009. 

The Aland Islands are obliged to implement Union legislature, however only in 
those areas which belong to the competencies respective to the government of the 
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autonomy. In case of such a small bureaucratic apparatus the implementation of the 
European Union legislature is a very time-consuming process and requires many material 
and technical measures. In practice, however, the Aland Islands transferred fewer 
legislative powers to the European Union than Finland did, because the majority of 
powers being proper for the autonomy fall outside the Union competence. 

The decision regarding integration proved to be desirable both from economic and 
from political point of view of the Aland Islands. Concerns that the accession could 
weaken the distinct cultural identity of the Aland or threaten its trade interests turned out 
to be unfounded. On the contrary, by being incorporated to aquis communitaire the 
autonomy strengthened its position on the international stage, and what is particularly 
relevant, it received a confirmation of its demilitarized and neutralized status. The Aland 
authorities proved excellent negotiating skills and led to adopt solutions beneficial for the 
autonomy. It was of particular importance to secure the archipelago against weakening 
and or even losing its unique Swedish nature. This was achieved through negotiating 
restrictions related to the right to acquire land and right to run business by persons 
without the right of domicile.  

The already existing solutions applied on the Aland Islands were respected by the 
European Union, including duty-free trade of goods. Additionally, the Aland Islands 
were exempted from harmonizing legislation regarding indirect taxation. Unfortunately, 
they still have no representation in the European Parliament. Certainly it would 
strengthen the Aland Islands’ voice in the European institutions and their influence on 
shaping mutual policy. However, having a representative in an advisory body called the 
Committee of Regions may be considered as a certain form of compensation. 

The accession to the EU is evaluated positively by the inhabitants of the Aland 
Islands themselves. An opinion poll conducted in 2013 showed that 51 % of the Aland 
considered membership in the EU structures as beneficial, whereas a negative opinion 
was expressed by 20 % of the respondents.  

The case of the Aland Islands is extremely interesting also in respect of the 
remaining Nordic autonomies – Greenland and Faeroe Islands. Communities of Danish 
autonomies have formed negative views on integration with the European Union. The 
reasons for that were similar concerns regarding possible loss of entity as well as 
significant influence of Brussels on the primary sector of the economy or access to 
mineral resources. The Aland Islands becoming a member of the EU proved that it is 
possible to combine the Europeanization processes with the protection of economic 
interests, culture and preservation of a unique identity. What is more, The Aland Protocol 
constitutes an integral part of Finnish Accession Treaty, therefore any amendment 
requires an agreement of all State Members of the European Union, including Finland 
and the Aland Provincial Government. 
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НАСЛІДКИ ЧЛЕНСТВА АЛАНДСЬКИХ ОСТРОВІВ 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
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Розглянуто процес та наслідки інтеграції Аландських островів до Європейського 
співтовариства. Ця фінська автономія вирішила вступити до Європейського Союзу разом 
з Гельсінкі після ретельного розгляду можливих переваг та недоліків такого рішення. Для 
мешканців архіпелагу цей крок створював загрозу чіткому шведському характеру 
території, а також її економіці, яка сильно залежить від туризму. 

Розглянуто особливий статус Аландських островів у фінському та міжнародному 
законодавстві, а також постійно зростаючу вимогу реагувати на процес глобалізації та 
європеїзації. Варто зазначити, що Аландські острови є найстаршою і найменшою 
автономією Північного регіону, та єдиною, яка приєдналася до Європейського Союзу й 
залишалася в ній. Її правовий статус та прийнята модель автономії є унікальною, 
оскільки це є прикладом вирішення територіального конфлікту між двома державами, а 
саме Швецією та Фінляндією, який був врегульований мирним шляхом. Окрім того, її 
статус пов’язаний з ідеєю демілітаризації та нейтралізації архіпелагу. З цих причин 
рішення про вступ до ЄС мало вирішальне значення для нинішнього та майбутнього 
статусу Аландських островів. 

Значну увагу приділено етапам інтеграційного процесу, а також прийняттю 
протоколу про Аланди. Описано особливості переговорів, роль Фінляндії в процесі 
приєднання автономії та структуру і основний зміст протоколу в Аланді. Цей документ 
має особливе значення, оскільки він сильно вплинув на позицію Аландських островів у 
межах Європейського Союзу. Варто наголосити, що цей короткий акт є частиною 
первинного законодавства Співтовариства та містить спеціальні відступи від положень 
ЄС. Про всяк випадок, виняток з правил ЄС стосовно ПДВ, акцизного збору та інших 
форм непрямого оподаткування, а також залишення правильним органам влади в 
Аланді щодо прийняття права на придбання землі фізичними особами, які не мають 
регіонального громадянства та їх право розпочати бізнес і надавати послуги. 

Отже, вибір шляху європейської інтеграції виявився корисним для Аланд. Автономія 
не тільки зміцнила свої позиції на міжнародній арені, але й отримала додаткові гарантії 
щодо її демилітаризованого та нейтралізованого статусу. Вступ до ЄС не порушив 
культурну ідентичність мешканців та не становив загрози економіці. Навпаки, 
Аландським островам вдалося отримати істотні відступи, які захищають їх автономію, 
економіку та шведський характер. Проте мешканці Аландських островів все ж 
сподівалися, що їм дозволять мати свого представника в Європейському парламенті. 

Ключові слова: Аландські острови, Фінляндія, автономія, Європейський Союз. 
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Встановлено і проаналізовано історичні етапи формування та розвитку інформаційно-
аналітичної діяльності правоохоронних органів на території сучасної України від початку 
XVIII століття до теперішнього часу, з урахуванням створення у 2015 році Національної 
поліції України. Зважаючи на окремі аспекти історичного, політичного та технічного прогре-
су суспільства, запропоновано виокремити п’ять етапів такого розвитку, до кожного з яких 
подано характерні особливості як до формування інформаційних ресурсів, так і до діяль-
ності підрозділів, що забезпечували їх накопичення, зберігання та використання. Особливу 
увагу приділено питанню створення й удосконалення інформаційних ресурсів Міністерства 
внутрішніх справ (МВС) України, ролі процесів інформатизації у підвищенні ефективності 
діяльності Національної поліції у сфері протидії злочинності. На основі аналізу сучасного 
стану інформаційного забезпечення підрозділів Національної поліції встановлено підґрунтя 
щодо розроблення нових правових та організаційних засад її інформаційної діяльності, що 
своєю чергою дасть змогу задовольнити не лише теоретичні, а й практичні потреби 
подальшого реформування як Міністерства внутрішніх справ, так і в його складі – 
Національної поліції України. 

Ключові слова: інформаційна діяльність, інформаційні ресурси, правоохоронна діяльність, 
інформаційні обліки. 

Соціально зумовлена необхідність перетворення Національної поліції України 
з міліцейського підрозділу радянського зразка в європейське правоохоронне 
відомство, відповідно до завдань правової демократичної держави, потребують 
проведення адекватних змін у всіх сферах її діяльності. Сьогодні, у час стрімкої 
інформатизації усіх без винятку сфер суспільства, однією з найактуальніших сфер 
такої діяльності Національної поліції є її діяльність у сфері обігу інформації, 
оскільки від її ефективності багато в чому залежить кінцевий результат. На цей час 
без комплексного підходу до дослідження питання використання інформаційних 
ресурсів Національною поліцією унеможливлюється ефективна робота слідчих, 
оперативних, управлінських підрозділів, які зобов’язані сприяти утвердженню 
законності у суспільстві, а отже зміцненню нашої держави. 

Інформація відіграє важливу роль у діяльності Національної поліції, адже роз-
криття, запобігання, профілактика правопорушень передбачає її постійну обробку та 
аналіз. Інформаційна діяльність у Національної поліції є широкою та багатогранною 
сферою виконання правоохоронних функцій. Головною метою цієї діяльності є 
отримання максимально корисного результату від інформації з метою правильної 



С. Сеник 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 129 

оцінки ситуації, можливості передбачити перспективи її розвитку, що врешті ство-
рює умови для прийняти правильних управлінських рішень. Протягом останніх 
кількох років, у зв’язку з реформуванням міліції в Національну поліцію, створенням 
нових підходів до її функціонування, виникла необхідність розробки нових правових 
та організаційних засад інформаційної діяльності, що своєю чергою дасть змогу 
задовольнити не лише теоретичні, а й практичні потреби подальшого реформування 
як Міністерства внутрішніх справ, так і в його складі – Національної поліції України. 
Такі дослідження треба проводити на основі та з урахуванням багаторічного досвіду 
використання інформаційних ресурсів різними правоохоронними структурами, які 
функціонували та території сучасної України. Тому питання дослідження генезису 
такої діяльності є сьогодні надзвичайно актуальним. 

Дослідження у сфері обігу інформації в діяльності правоохоронних органів, у 
тому числі в діяльності МВС України, є порівняно новим напрямом для правової 
науки. Проте останніми роками цим проблемам приділяють усе більше уваги в 
методичній, навчальній та науковій літературі. У дослідженні процесів обігу 
інформації, його генезису в діяльності поліції (на той час органів внутрішніх справ) 
помітний слід залишили В. М. Глушков, В. В. Дурдинець, О. М. Іщенко, М. Я. Швець, 
а згодом їхню справу продовжили В. П. Захаров, А. В. Мовчан, В. Г. Хахановсь-
кий, В. А. Бужинський, Д. В. Дабіджа та ін. 

Водночас, незважаючи на значний вклад цих та інших науковців у дослід-
ження питання обігу інформації в правоохоронній діяльності України, низка проб-
лем, у тому числі пов’язаних зі створенням нових структур Національної поліції в 
системі МВС України, на сьогодні залишаються актуальними та невирішеними.  

Мета цієї статті – встановити та охарактеризувати історичні етапи розвитку 
інформаційної діяльності правоохоронних органів на території сучасної України, 
МВС України, зокрема, історії створення й удосконалення інформаційних ресурсів, 
що дає можливість сформувати підґрунтя для подальших наукових розробок 
нормативних та організаційних засад обігу інформації в діяльності Національної 
поліції України. 

На нашу думку, генезис становлення інформаційної та інформаційно-аналітичної 
діяльності в органах правопорядку на території сучасної України доцільно дослід-
жувати у площині історичного, політичного, економічного, науково-технічного прог-
ресу нашого суспільства. Проаналізувавши стан розвитку вказаних аспектів, уважаємо 
за доцільне виділити п’ять яскраво виражених етапів такого становлення. 

Перший етап (дореволюційний) з XVIII століття до 1917 року – це період, 
якому притаманна перша систематизація знань про боротьбу зі злочинністю, а саме 
перші системи криміналістичної реєстрації за антропологічними даними, фотогра-
фіями, відбитками пальців рук тощо. Становлення і розвиток інформаційної 
діяльності органів правопорядку у цей період на території сучасної України 
припадає на 1721 рік. Тоді Петро І у Російській Імперії, до складу якої на той час 
входила більша частина території сучасної України, утворив регулярну поліцію, а у 
1811 році, за правління Олександра І, створено Міністерство поліції та третє 
відділення у його складі, яке займалося збором інформації щодо вчинених злочинів 
та правопорушень [4, с. 148]. У 1826 році створено третє відділення на базі Особ-
ливої канцелярії, одним із основних завдань якого став збір інформації, що 
стосувалася різних сфер діяльності поліції, а саме: статистичні відомості; факти 
про вчинені правопорушення; осіб, які перебували під наглядом поліції тощо. 
Також було засновано три архіви, два із яких таємні. Згодом почали формувати 
картотеки з фотографіями злочинців.  
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На початку ХХ століття при МВС Російської Імперії сформовано Центральне 
реєстраційне бюро та розшукове відділення, до функцій якого належала реєстрація 
злочинців, підозрюваних у вчиненні злочинів. Саме у цей період розпочався 
процес централізації обліків та створення реєстраційної мережі, що стало основою 
сучасної інформаційно-аналітичної роботи.  

Другий етап (ранній Радянський) з 1917 року до початку 1970-х років. Це 
період, який охоплює формування правоохоронних органів Радянського Союзу. 
Характерною особливістю цього періоду є те, що після 1917 року обліки царської 
поліції були знищені, а це суттєво ускладнило боротьбу зі злочинністю, яка на той 
час почала сягати значних масштабів. У зв’язку з цим у 1918 році організовано 
створення обліково-реєстраційної служби, одним із основних завдань якої стало 
проведення алфавітної та дактилоскопічної реєстрації злочинців [5, с. 36]. Так 
розпочався період формування оперативно-розшукових та довідкових обліків. 
Інструкція щодо організації обліку і статистики заарештованих зобов’язувала облі-
ково-реєстраційні апарати вести облік осіб, які проходили за цензурними матеріа-
лами, виселених, порушників кордону, агентурних і слідчих справ, осіб, яких 
розшукували. Обліково-реєстраційні апарати контролювали за виконанням судо-
вих рішень, дотриманням термінів ведення слідства, організацією зберігання мате-
ріалів слідства та архіву.  

У 1928–1929 роках завдання з підготовки статистичних звітів покладали на 
адміністративні відділи НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) УРСР та 
його окружні адміністративні відділи. Згодом було створено статистичне бюро, 
завданням якого стало вивчення стану злочинності та результатів розкриття злочи-
нів. Карний розшук у цей період залишався центральним суб’єктом інформаційно-
аналітичної роботи. 

У 1935 році, у зв’язку з об’єднанням в одне відомство (НКВС) органів 
державної безпеки, міліції, підрозділів виконання покарань, введено обов’язкове 
дактилоскопіювання осіб у таборах, колоніях, тюрмах. Це призвело до створення 
єдиного дактилоскопічного обліку. Одночасно заповнювали алфавітні картотеки на 
осіб як у центральному апараті НКВС, так і в територіальних підрозділах.  

У 1938 році утворено Перший спецвідділ НКВС як головний інформаційно-
аналітичний орган у правоохоронній сфері. У 1939 році в Перших спецвідділах 
розпочався централізований облік заарештованих, які перебували під слідством. На 
цей спецвідділ покладали функції контролю за дотриманням термінів ведення слідства, 
за проходженням справ НКВС у прокуратурі та судових органах. Починаючи з 
1939 року, після затвердження Інструкції «Про постановку на всесоюзний розшук 
особливо небезпечних державних злочинців», створено підрозділ розшуку [11]. 

На початку 1940 року в системі НКВС на основі Першого спецвідділу ство-
рено єдиний центр обліку злочинів, до якого відійшли оперативно-довідкова, 
алфавітна, дактилоскопічна картотека та картотека з обліку ув’язнених. Архіви 
НКВС також підпорядковувалися Першому спецвідділу: їм надавали статус опера-
тивних архівів. Статистика залишалася самостійним підрозділом НКВС. Реєстра-
ційно-облікові апарати правлінь робітничо-селянської міліції ліквідовували. 

Під час Другої світової війни (1941–1945 роки) частина інформаційних обліків 
була знищена, а частина евакуйована до Союзних республік Середньої Азії. 

У повоєнний період у зв’язку з реорганізацію МВС до системи Міністерства 
державної безпеки (МДБ) у 1949 році передано прикордонні війська та міліцію 
разом із архівними матеріалами, оперативно-довідковими та дактилоскопічними 
картотеками. Для створення обліків МВС розпочався процес перереєстрації 
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засуджених, які перебували в тюрмах, виправно-трудових установах, виправно-
трудових колоніях.  

У квітні 1953 року після об’єднання МДБ і МВС картотеку Першого 
спецвідділу передано до Управління виправно-трудових таборів та колоній, яке 
підпорядковувалося Міністерству юстиції. Центральна алфавітна оперативно-до-
відкова картотека та дактилоскопічна картотека МВС знову переходили у 
підпорядкування Першого спецвідділу МВС.  

У 1954 році після виділення із МВС Комітету державної безпеки та передачі 
картотеки персонального обліку засуджених до Першого спецвідділу розпочався 
перегляд карток оперативно-довідкової картотеки. До 1 червня 1955 року із 
картотеки МВС, УМВС були вилученні картки осіб, засуджених за невироблення 
мінімуму трудоднів, на виселених під час 1929–1933 років, на виселених осадників 
та інших осіб за 1939–1940 роки, репатрійованих. 

У зв’язку з реорганізацією МВС та пошуком оптимальних рішень для 
виконання покладених функцій підпорядкованість статистичних апаратів та архівів 
неодноразово змінювалися. У 1956 році до Першого спецвідділу з Головного 
управління міліції були передані обліково-реєстраційні підрозділи, на основі яких 
створено підрозділи статистики. У 1957 році вперше було розроблено Положення 
про Перший спецвідділ, у якому визначали головні завдання служби, а саме: 
алфавітний та дактилоскопічний облік злочинців, засуджених, заарештованих; 
облік кримінальних справ та справ оперативної роботи; розшук злочинців; 
підготовка статистичних звітів; систематизація і зберігання архівних справ. 

Третій етап (автоматизації інформаційної діяльності) охоплює початок 
1970-х років до початку 1990-х років – характерний стрімким розвитком інфор-
маційно-аналітичної роботи завдяки розвитку електронно-обчислювальних систем 
[7, с. 4]. Завдання впровадження систем автоматизації у діяльність міліції на 
початках не лише не сприймалася, а навіть певною мірою відторгувалася. Перший 
спецвідділ, який завжди входив до центрального апарату Міністерства внутрішніх 
справ, було виведено з нього. Значну частину офіцерів виводили зі штату і розатес-
тували. Робилось усе це для того, щоб відрегульована система інформаційно-аналі-
тичного забезпечення перестала діяти на користь примарної ідеї автоматизації. 

Так чи інакше, розвиток подій у цей період призвів до створення на початку 
1970-х років інформаційних центрів, які зосередили у собі тридцять різних карто-
тек, хоча загалом їх було близько сімдесяти. Тоді ж і було започатковано сучасні 
основи інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ Украї-
ни. Першими було створено автоматизовані системи «Профілактика–Розшук», 
«Розшук», «Статистика» тощо. У 1974 році за клопотанням керівництва МВС 
СРСР постановою Державного Комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці від 
5 лютого 1974 року № 7 [6]. Республіканський інформаційний центр переймено-
вано у Республіканський науково-дослідний центр при МВС СРСР. Головними 
функціями діяльності цього центру стали: керівництво обліково-реєстраційною та 
інформаційно-довідковою діяльністю органів внутрішніх справ (ОВС); надання 
керівництву міністерства оперативно-довідкової, розшукової, статистичної, науко-
во-технічної та іншої інформації; збір, обробка, зберігання та аналіз інформації про 
злочини і злочинців; розгляд матеріалів, підпорядкованих ОВС про оголошення і 
припинення всесоюзного розшуку, викрадених речей, зброї тощо. 

У 1988 році розпочалась інтенсивна діяльність у сфері інформаційної діяль-
ності ОВС. Інформацію, яка надходила традиційними методами, не опрацьовували 
оперативно, що спричинило втрату її актуальності. Такий стан речей зумовив 
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необхідність розроблення інформаційних банків даних для карного розшуку, під-
розділів боротьби з економічними злочинами, чергової частини та інших 
оперативних підрозділів.  

Четвертий етап (інформатизації ОВС України) охоплює початок 1990–2015 
роки. Цей період характерний прийняттям нових нормативно-правових актів, які 
вплинули на розвиток інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ 
України. До таких документів, зокрема, належать Конституція України [3], Закони 
України «Про міліцію» [15], «Про інформацію» [14], «Про оперативно-розшукову 
діяльність» [17], «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах» [13], «Про державну таємницю» [8] тощо. Характерною рисою окресленого 
періоду стало створення міжвідомчих обліків, інтегрованих банків даних 
Інтерполу, розвиток комп’ютерної розвідки та аналітичних технологій, створення 
відомчих та міжвідомчих комунікаційних та інформаційних мереж. У 1990 році 
розпочалося забезпечення ОВС України персональною комп’ютерною технікою, 
що зумовило роздроблення обліків. Зі зростанням кількості інформаційних 
реєстрів, обліків та збільшення обсягів інформації в правоохоронній діяльності 
автоматизація та комп’ютеризація інформаційної діяльності значно полегшила 
їхню роботу в контексті систематизації, обробки та використанні інформації. У 
1993 році було створено Інформаційне бюро, яке відповідало за інформаційне 
забезпечення підрозділів ОВС, а у 1997 році його перейменовано на Управління 
оперативної інформації при МВС України. У цей період Управління оперативної 
інформації при МВС України виконувало функції підготовки нормативних актів з 
питань інформаційної служби; розроблення і впровадження типових автоматизо-
ваних інформаційних систем; координації діяльності щодо впровадження та 
використання засобів комп’ютерної техніки; забезпечення правоохоронних органів 
оперативно-довідковою, статистичною, управлінською інформацією; формування, 
ведення та використання інформаційних систем оперативно-розшукового призна-
чення; збору, обробки, зберігання інформації про засуджених осіб; розроблення 
концепції комп’ютеризації ОВС України. 

У цьому ж році розпочалася робота зі створення інтегрованих банків даних та 
міжвідомчих інформаційних систем, а також розпочалася розробка Концепції 
розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС на 1998–2000 роки, яка у 
подальшому була затверджена наказом МВС від 14 травня 1998 року № 357 [9]. 

На початку 2000-х років головним інформаційним підрозділом МВС України 
став Департамент інформаційних технологій, який було створено у 2002 році. 
Основним напрямом діяльності цього Департаменту стало надання допомоги 
правоохоронним органам у виконанні ними завдань, що вимагають виявлення 
ознак, складу обставин злочину у кожному випадку вчинення протиправного 
діяння, вжиття заходів щодо встановлення події злочину, осіб, винних у скоєному, 
а також всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи. 

У Департаменті були створені і велися спеціалізовані обліки (криміналістич-
ний, оперативний та профілактичний облік правопорушників в обсязі, структурі й 
порядку окреслених завданнями міліції України), покликані максимально спрости-
ти роботу низових підрозділів ОВС, спрямовану на боротьбу зі злочинністю та 
забезпечення правопорядку у суспільстві, суттєво зміцнити їх спроможність проти-
діяти злочинним проявам. 

У 2000–2002 роках в умовах некерованого стихійного розвитку регіональних 
інформаційних систем було розроблено та впроваджено у всіх областях України 
єдине програмне забезпечення для ведення одного з найстаріших та 



С. Сеник 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 133 

найпроблемніших на той час обліків ОВС – «Оперативно-довідкової картотеки» 
(«ОДК»), який понад вісімдесят років функціонував чи не повністю у паперовому 
вигляді. Також доцільно виділити розробку та впровадження у цей період 
автоматизованої інформаційної системи «Рубін» – віддаленого робочого місця, яке 
забезпечило скерування авторизованими користувачами запитів до системи «ОДК» 
та опрацювання отриманих відповідей за єдиною встановленою технологією. 
Наступним кроком стало введення в дію у 2004 році повноцінної серверної версії 
автоматизованої дактилоскопічної системи «Дакто-2000», яку поповнювали дакти-
лоскопічною інформацією, що надходила з обласних ОВС електронними каналами 
зв’язку. Це дало можливість швидко поновлювати та актуалізувати масив дакти-
лоскопічної інформації в масштабах усієї країни, що своєю чергою сприяло 
інформаційному супроводженню кримінальних та оперативно-розшукових справ.  

Також у 2002 році було створено корпоративну інформаційну мережу ОВС на 
основі регіональних локальних інформаційних мереж ГУ МВС України, а в 2006 її 
удосконалено до Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі та 
об’єднання у неї понад 1 500 органів і підрозділів ОВС [11]. 

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій у цей період призвів до 
ініціювання МВС України створення Інтегрованої інформаційно-пошукової 
системи органів внутрішніх справ [18] (ІІПС ОВС), метою якої стало об’єднання 
існуючих в органах та підрозділах ОВС України інформаційних ресурсів у єдиний 
інформаційно-аналітичний комплекс з використанням інформаційних технологій, 
комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання для підтримки оперативно-
службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ суттєвого зміцнення 
їхньої спроможності протидії та профілактики злочинності [1, с. 338]. 

Період створення та впровадження описаної системи розтягнувся на шість 
років. З метою пришвидшення її розроблення у 2006 році МВС України прийняло 
окрему Програму [12]. У 2007 році в міських, районних, лінійних органах 
внутрішніх справ України створено сектори інформаційних технологій для її 
обслуговування. А у 2009 році Наказом МВС України від 12.10.2009 року № 436 
[10] завершилося впровадження цієї системи. 

Окрім цієї системи, Департамент інформаційних технологій продовжив 
розробляти та впроваджувати інші інформаційно-пошукові системи, наприклад, у 
2010 році впроваджено інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну 
систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають 
державний кордон (систему «Аркан»). Вона призначена для автоматизації процесів 
міжвідомчого обміну інформацією між Адміністрацією Держприкордонслужби, 
МЗС, СЗРУ, МВС тощо. Сьогодні підсистема «Аркан-МВС» функціонує не лише в 
апараті МВС, а й на регіональному рівні, забезпечуючи обслуговування запитів, 
що надходять з підрозділів Національної поліції. 

Остаточне формування інформаційної служби окресленого періоду заверши-
лося у квітні 2011 року реорганізацією Департаменту інформаційних технологій у 
Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Підсумовуючи сказане можна констатувати, що створені у цей період 
апаратно-програмні комплекси (обліки) дають змогу отримувати й аналізувати 
інформацію, відібрану за кількома взаємопов’язаними критеріями з інтегрованих 
банків даних, зібраних і систематизованих відповідно, яка прямо чи опосередко-
вано може сприяти розкриттю злочину. Наприклад, допомогти за схожістю ознак 
вчинених правопорушень визначити коло осіб з кримінального осередку, які 
можуть бути причетними до їх вчинення. 
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П’ятий етап (інформаційного забезпечення Національної поліції України). Це 
період з 2015 року дотепер. Окремо цей період виділяють у зв’язку зі створенням 
Національної поліції країни та розмежування доступу до інформаційних ресурсів 
між МВС України та Національною поліцією. Це пов’язано з тим, що відповідно до 
ст. 25 Закону України «Про національну поліцію» [16], інформаційні ресурси 
єдиної інформаційної системи належать до МВС України, а поліція, в межах своєї 
інформаційно-аналітичної діяльності, формує та використовує бази (банки) даних, 
що входять до цієї системи. Окрім цього, відповідно до п. 3 цієї статті, поліція 
може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної 
діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управ-
лінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-
аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. Так 
виникла потреба в узгоджені використання інформаційних ресурсів між МВС 
України та Національною поліцією. 

Для вирішення окресленого питання у структурі МВС України та у структурі 
Національній поліції [19] створені відповідні підрозділи. У структурі МВС України 
– Департамент інформаційних технологій, який у 2017 році реорганізовано у 
Департамент інформатизації та Департамент аналітичної роботи й організації 
управління; у структурі Національної поліції – Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення та оперативного реагування. 

На цей час триває розроблення і впровадження нормативно-правового забезпе-
чення щодо взаємодії даних підрозділів у сфері інформаційно-аналітичної діяль-
ності, розподілу інформаційних ресурсів між МВС України та Національною 
поліцією, функцій щодо забезпечення правоохоронної діяльності. 

Отже, дослідивши історичні, політичні, економічні аспекти генезису право-
охоронної сфери на території сучасної України, а також врахувавши стан 
інформаційно-технічного прогресу, пропонуємо виокремити п’ять етапів станов-
лення інформаційно-аналітичної діяльності органів правопорядку: дореволюційний 
(початок XVIII століття – 1917 рік); ранній Радянський (1917 – початок 1970-х 
років); автоматизації інформаційної діяльності (початок 1970-х – початок 1990-х 
років); інформатизації ОВС України (початок 1990–2015 роки); інформаційного 
забезпечення Національної поліції України (2015 – дотепер). 

На основі аналізу характерних особливостей формування, накопичення, збері-
гання та використання інформаційних ресурсів для кожного з етапів, встановлено 
підґрунтя щодо подальшого розроблення нових правових та організаційних засад 
інформаційно-аналітичної діяльності, що своєю чергою дасть змогу задовольнити 
не лише теоретичні, а й практичні потреби щодо проведення реформ як у 
Міністерстві внутрішніх справ, так і в його складі – Національній поліції України. 
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The historical stages of formation and development of information analytics of law 
enforcement bodies in the territory of modern Ukraine from the beginning of the 18th century 
to the creation of the National Police of Ukraine in 2015 have been established and analyzed. 
Taking into account certain aspects of society's historical, political and technical progress, five 
stages of such development have been suggested to distinguish. The first stage (pre-
revolutionary) from the 18th century to 1917 is a period characterized by the first 
systematization of knowledge about the fight against crime, namely the first systems of 
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forensic registration for anthropological data, photographs, fingerprints, etc. The second stage 
(early Soviet) from 1917 to the early 1970's is a period that encompasses the formation of law 
enforcement bodies of the Soviet Union. A characteristic feature of this period is that after 
1917, records of the royal police were destroyed, which greatly complicated the fight against 
crime, which at that time began to reach a large scale. Such a development led to the period 
of the formation of operational search and reference records. The third stage (information 
activity automation) covers the beginning of the 1970's and the beginning of the 1990's and is 
characterized by the rapid development of information and analytical work due to the 
development of electronic computing systems, as well as the creation of specialized 
information centers. During this period, modern foundations of information and analytical 
support of the bodies of internal affairs of Ukraine were launched. The fourth stage 
(informational support of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine) covers the beginning of the 
1990's to 2015. This period is characterized by the adoption of new legal acts that have 
influenced the development of informational support for the Ukrainian law enforcement bodies, 
and the intensive creation of autonomous, integrated information retrieval systems. The fifth 
stage (informational support of the National Police of Ukraine). This period is from 2015 until 
now. Separately this period is distinguished in connection with the creation of the National 
Police of the country and solving the problems of delimiting access to information resources 
between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police. 

Characteristic features of both the formation of information resources and the activities of 
the units that ensure their accumulation, storage and use are distinguished for each of the 
considered periods. Particular attention is paid to the issue of creation and improvement of 
information resources of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the role of informational 
support processes in increasing the effectiveness of the National Police in the field of 
counteraction to crime. On the basis of the analysis of the current state of information 
provision of the National Police units, the basis for the development of new legal and 
organizational principles for its information activity has been established. This in turn will 
enable to meet not only theoretical but also practical needs for further reformation both within 
the Ministry of Internal Affairs and its constituent – the National Police of Ukraine. 

Keywords: information activity, information resources, law enforcement activity, 
information records. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДОБРОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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e-mail: a.shkolyk@gmail.com 

Окреслено сутність концепції доброго адміністрування, що вважається необхідною 
складовою міжнародного стандарту доброго врядування. Добре адміністрування 
розглядають не лише як наукову доктрину, спрямовану на покращення діяльності публічної 
адміністрації. У юридичному контексті це, з одного боку, суб’єктивне право приватних осіб 
вимагати доброго адміністрування від органів публічної адміністрації та їх службовців, а з 
іншого боку – обов’язок цих органів діяти відповідно до встановлених принципів та правил. 

Поза цим, добрим варто вважати публічне адміністрування, що не лише ґрунтується 
на юридичних приписах, але максимально враховує конкретні фактичні обставини з метою 
найповнішого та найшвидшого задоволення як інтересів приватних осіб, так і публічного 
інтересу. Тобто, добрим є адміністрування як законне, так і правильне та справедливе. 

Названо основні акти м’якого права Ради Європи та Європейського Союзу, в яких тою 
чи іншою мірою викладено зміст принципів та правил доброго адміністрування. Положення 
цих актів без сумніву мають бути враховані при доопрацюванні українського законопроекту 
про загальну адміністративну процедуру. 

Kлючові слова: адміністративна процедура, добре адміністрування, добре врядування, 
погане адміністрування. 

Добре адміністрування (англійською – good administration) в українській 
адміністративно-правовій літературі переважно перекладається як належне 
адміністрування, адміністрація або ж управління. У ХХІ столітті воно стало 
надзвичайно популярною концепцією, яку можна зустріти як у програмно-політич-
них, так і юридичних документах різних міжнародних та європейських інституцій. 
Ця концепція вважається аспектом ширшого поняття доброго врядування 
(англійською – good governance), яке, окрім адміністрування, охоплює передусім 
політичну діяльність і розглядається як одна з підвалин розвитку будь-якої 
держави. Обидва названі терміни та відповідні концепції висвітлено певною мірою 
і в українській фаховій літературі з теорії публічного управління й адміністрування 
[2] та адміністративного права [6, с. 147–171], однак цього навряд чи достатньо на 
сучасному етапі. 

У ст. 3 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, що 
була ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року та набула чинності 
1 вересня 2017 року, добре врядування поряд із верховенством права названо 
головним принципом для посилення відносин між сторонами [5]. Із норми 
зазначеної статті логічно випливає, що Україна повинна керуватись і концепцією 
доброго адміністрування як складовою частиною доброго врядування, при тому як 
у процесі адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу, 
так і практиці діяльності уповноважених органів публічної адміністрації.  

З іншого боку, у розділі V Загальнодержавної програми адаптації законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом від 
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18 березня 2004 року [3] серед сфер адаптації, пріоритетних на виконання 
програми, не знаходимо безпосередньої вказівки на законодавство про адміністра-
тивну процедуру, в якому низка складових доброго адміністрування набуває 
юридичної форми.  

Незважаючи на таку норму, вважаємо реалізацію концепції доброго адмініст-
рування як у нормативно-правових актах, так і практичній діяльності уповноваже-
них органів публічної адміністрації доцільною та життєво необхідною для України. 
Зобов’язання, які на себе взяла наша держава останніми роками стосуються не 
лише адаптації національного законодавства до acquis communautaire, але й 
наближення практики функціонування уповноважених органів до стандартів, яких 
досягли адміністративні органи Європейського Союзу та держав-членів. 

Однак передусім варто з’ясувати сутність поняття доброго адміністрування, 
яке є відносно новим у теорії публічного управління та адміністрування (або ж 
науці державного управління, відповідно до переважної в Україні термінології) та 
юридичній і, зокрема, адміністративно-правовій доктрині. Як зазначають румунсь-
кі науковці А. Матеі та Р. Баєшіу, добре адміністрування є фундаментальним пра-
вом, принципом та концепцією в адміністративних науках [11, c. 684]. З огляду на 
таку багатоаспектність, у нас немає ілюзії щодо можливості формулювання повної 
та вичерпної дефініції цього поняття, однак виділити ключові ознаки в цьому 
дослідженні усе ж таки можливо та доцільно.  

По-перше, добре адміністрування є характеристикою способу здійснення, а 
точніше – якості публічного адміністрування. Cвоєю чергою під публічним 
адмініструванням ми розуміємо спрямовану на приватних осіб діяльність уповно-
важених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших 
суб’єктів, що виконують надані або делеговані державою адміністративні функції і 
спрямовані на задоволення публічного інтересу. 

По-друге, добре адміністрування протиставляють його антоніму – поганому 
(інакше кажучи – неякісному, неефективному і т. д.) адмініструванню, що 
англійською формулюється одним складеним словом maladministration. Під таким 
адмініструванням розуміють, зокрема, упередження, неуважність, затримку, 
некомпетентність, повільність, відхід від усталеної практики, порочність, 
свавільність [12, c. 555].  

По-третє, у правовому вимірі поганим вважається адміністрування у випадках, 
коли органу публічної влади не вдається діяти згідно з правилами або принципами, 
які їх зобов’язують [17, c. 556]. Відповідно, vice versa дотримання уповноваженими 
суб’єктами встановлених правил та принципів адміністративної процедури харак-
теризує добре адміністрування. 

По-четверте, добре адміністрування полягає не лише у формальному 
дотриманні згаданих правил та принципів і загалом – юридичних приписів. Як 
зазначив грецький професор Т. Фортсакіс, адміністративні органи мають обов’язок 
виконувати покладені на них існуючими законами та правилами повноваження так, 
щоб уникнути надмірно жорсткого або ж формального застосування (overly rigid 
application) законодавчих положень. Іншими словами, вони мають не лише уника-
ти несправедливого доктринального підходу, але також повинні намагатися прис-
тосувати юридичні приписи до соціальних та економічних реалій [16, c. 207]. 

По-п’яте, добре адміністрування максимально враховує публічний інтерес, але 
також і приватні інтереси усіх осіб, котрих може стосуватися прийняття рішення 
або вчинення фактичної дії уповноваженим суб’єктом. 
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Узагальнюючи окреслені характеристики, можна сформулювати принаймні 
базове розуміння аналізованого нами поняття. Добрим варто вважати публічне адмі-
ністрування, що ґрунтується на юридичних приписах, але ними не обмежується і 
максимально враховує конкретні фактичні обставини з метою найповнішого та най-
швидшого задоволення як інтересів приватних осіб, так і публічного інтересу. Прості-
ше кажучи, добрим є адміністрування, як законне, так і правильне та справедливе. 

Концепцію доброго адміністрування було не лише розроблено науковцями, але й 
закріплено в документах європейських інституцій, які належать передусім до soft law, 
хоча й ним не обмежуються. Міжнародні документи, що безпосередньо відображають 
зміст цієї концепції в європейських країнах варто поділити принаймні на дві групи, що 
взаємопов’язані між собою. До першої віднесемо рекомендації органів Ради Європи 
державам-членам, які мають пряме відношення до України у зв’язку з нашим 
членством у цій міждержавній інституції [4]. До другої – правові акти Європейського 
Союзу, до яких Україна зобов’язалась адаптувати національне законодавство. 

У належних до першої групи актах м’якого права добре адміністрування вперше 
було згадано в ухваленій ще у 2003 році Рекомендації Парламентської Асамблеї 
Ради Європи про інституцію омбудсмана [13]. У цьому документі цей міждержавний 
орган зобов’язав Комітет Міністрів Ради Європи розробити та прийняти Модельний 
кодекс доброго адміністрування. Навіть більше, Парламентська Асамблея 
рекомендувала урядам держав-членів Ради Європи на базі такого Модельного 
кодексу закріпити на конституційному рівні індивідуальне право на добре 
адміністрування, а також схвалити та повністю імплементувати кодекс доброго 
адміністрування, належно його оприлюднити задля інформування громадськості про 
їх права та законні очікування у цьому контексті. На цьому етапі лише зауважимо, 
що у другому розділі Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і 
громадянина» права на добре адміністрування до цього часу немає, а більшість не 
лише пересічних громадян, але й юристів не чула про таке поняття. 

Повертаючись до актів м’якого права Ради Європи, у 2007 році Комітет 
Міністрів виконав вимогу згаданої вище Рекомендації Парламентської Асамблеї та 
схвалив Рекомендацію CM/Rec(2007)7 державам-членам про добре адміністру-
вання [14], що містила в якості додатку Модельний кодекс.  

У преамбулі цієї Рекомендації визначено, що її прийнято для того, щоб 
визначити зміст основоположного права на добре адміністрування і таким 
способом полегшити ефективну імплементацію цієї концепції на практиці. У 
названій Рекомендації узагальнено, систематизовано та удосконалено положення, 
що містились у низці документів Комітету Міністрів Ради Європи, прийнятих у 
попередні тридцять років та дотичних до регулювання діяльності публічної адмі-
ністрації. Зокрема, тут згадуються перекладені на українську мову в публікаціях 
Центру політико-правових реформ резолюції та рекомендації про: захист особи 
відносно актів адміністративних органів (1977), здійснення дискреційних повнова-
жень адміністративними органами (1980), адміністративні процедури, які сто-
суються великої кількості осіб (1987), статус публічних службовців (2000), кодекси 
поведінки для публічних службовців (2000) та ряд інших [1]. 

Рекомендація CM/Rec(2007)7 передбачає, щоб уряди держав-членів сприяли 
реалізації права на добре адміністрування в інтересах усіх, через закріплення 
стандартів, викладених у модельному кодексі – додатку до Рекомендації, а також 
забезпечення їх ефективної імплементації службовцями держав-членів і вчинення 
будь-яких дозволених дій у межах конституційної та правової системи відповідної 
держави, щоб регіональні та місцеві адміністрації закріпили такі ж стандарти. 
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Викладений у додатку до Рекомендації модельний кодекс доброго адміністру-
вання встановлює принципи і правила, які повинні застосовуватися публічною 
адміністрацією (в англійському оригіналі тексту – public authorities, але сферою 
застосування кодексу є адміністрування) у їхніх відносинах з приватними особами 
(індивідами та юридичними особами). Далі текст Модельного кодексу поділено на 
три частини: у першій викладають загальні принципи доброго адміністрування, у 
другій – правила щодо адміністративних рішень, третю ж присвячено питанням 
оскарження адміністративних рішень та відшкодування шкоди, заподіяної 
рішеннями, діями чи бездіяльністю публічної адміністрації. Перелік загальних 
принципів, що містяться у першій частині модельного кодексу, передбачає не лише 
загальновідомі для фахівців з адміністративного права засади (законності, рівності, 
безсторонності, пропорційності, правової визначеності, виправданого (розумного) 
строку прийняття рішень), але й інші, зумовлені впливом згаданої вище ширшої 
концепції доброго врядування. Маємо на увазі, передусім, принципи участі 
(participation) та відкритості (transparency). 

Загальний принцип участі треба відрізняти від процедурного принципу «бути 
почутим», який міститься у другій частині модельного кодексу. У ст. 8 принцип 
участі тлумачиться так: «за винятком випадків необхідності прийняття нагальних 
рішень, публічна адміністрація повинна забезпечити приватним особам можливість 
участі в підготовці та імплементації адміністративних рішень, що впливають на їх 
права чи інтереси». Таке формулювання пов’язане із тим, що в Рекомендації 
CM/Rec(2007)7 під адміністративним рішенням розуміють як індивідуальні, так і 
нормативні акти публічної адміністрації (regulatory or non-regulatory decisions), що 
істотно відрізняє її від попередніх резолюцій та рекомендацій Комітету Міністрів 
Ради Європи, положення яких стосувалися переважно індивідуальних адміністра-
тивних актів. Тобто, у зв’язку з поширенням дії аналізованої Рекомендації на нор-
мативні акти публічної адміністрації зрозумілим є тренд до забезпечення більшого 
демократизму через участь заінтересованих осіб в процедурі їх прийняття. 

Викладені у названій Рекомендації принципи доброго адміністрування, станом на 
сьогодні варто вважати основним орієнтиром як de lege ferenda – для майбутнього 
правового регулювання в частині формування національного законодавства про 
адміністративну процедуру, так і правозастосування – практики діяльності уповнова-
жених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України.  

Як уже зазначалося вище, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи Реко-
мендація CM/Rec(2007)7 врахувала чимало положень попередніх резолюцій та 
рекомендацій цього органу, але цим не обмежилася. На її зміст, та й загалом на 
удосконалення концепції доброго адміністрування справили програмно-політичні та 
юридичні документи органів Європейського Союзу. Серед найважливіших назвемо: 

– Білу книгу Європейського врядування, схвалену Європейською Комісією 
25 липня 2001 року [8]; 

– Європейський кодекс доброї адміністративної поведінки, розроблений 
Омбудсманом Європейського Союзу і схвалений Європейським Парламентом 
6 вересня 2001 року [9];  

– Резолюцію Європейського парламенту від 15 січня 2013 року з рекоменда-
ціями Комісії з адміністративно-процедурного права в Європейському Союзі [10]. 

До цього обов’язково треба додати, що право на добре адміністрування безпо-
середньо передбачене у ст. 41 та випливає із положень ст. 43 Хартії основополож-
них прав Європейського Союзу від 18 грудня 2000 року [7]. Зокрема, у ст. 41 цього 
документа передбачено, що кожен має право на вирішення справи в інституціях та 
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органах Європейського Союзу безсторонньо, справедливо і в межах виправданого 
часу (within a reasonable time). Також це право охоплює: 

– право кожного висловити власну думку (бути почутим) перед вчиненням 
будь-якого індивідуального заходу, який може на нього негативно вплинути; 

– право доступу кожного до документів, що його (її) стосуються, з урахуванням 
обґрунтованих інтересів конфіденційності, професійної та комерційної таємниці; 

– обов’язок адміністрації обґрунтування прийнятих рішень; 
– право на відшкодування шкоди, заподіяної інституціями Європейського 

Союзу та її службовцями при виконанні своїх обов’язків. 
У ст. 43 згаданої Хартії основоположних прав передбачено право кожного 

громадянина Європейського Союзу, а також фізичних та юридичних осіб, зареєст-
рованій в одній із держав-членів право на подання Омбудсману випадків поганого 
адміністрування (maladministration) в діяльності інституцій чи органів Європейсь-
кого Союзу. Інакше кажучи, норма цієї статті доповнює положення статті 41 
Хартії, закріплюючи право на оскарження Омбудсману діяльності публічної адмі-
ністрації, у випадках, якщо остання не забезпечує права на добре адміністрування.  

Отже, аналізовану концепцію у документах Ради Європи та Європейського 
Союзу розглядають, принаймні, у двох взаємозалежних аспектах: 

– як право громадян та інших суб’єктів права вимагати доброго адміністру-
вання від органів публічної адміністрації та їхніх службовців;  

– як обов’язок органів публічної адміністрації та їхніх службовців діяти 
відповідно до принципів, що становлять зміст доброго адміністрування. 

Названі вище принципи, які в Рекомендації CM/Rec(2007)7 поділено на загаль-
ні та процедурні, також можна розглядати в якості критеріїв, за якими треба 
оцінювати діяльність органів публічної адміністрації щодо відповідності такої 
діяльності ідеалу доброго адміністрування. 

Будь-яке дослідження у сфері права має значення лише у випадку, коли воно 
не носить схоластичного характеру, тобто, може вплинути на практику функціону-
вання органів публічної влади або ж реалізацію чи захист прав і свобод громадян 
та інших суб’єктів права. Тому спробуємо відповісти на запитання, як концепція 
доброго адміністрування може вплинути на практику функціонування публічної 
адміністрації в Україні. Адже, з одного боку, наша держава, ратифікувавши Угоду 
про асоціацію з Європейським Союзом та будучи членом Ради Європи, взяла на 
себе певні зобов’язання в цьому напрямі. З іншого ж, перспектива членства 
України в Європейському Союзі видається достатньо віддаленою, беручи до уваги, 
наприклад, досвід Турецької Республіки. 

Незважаючи на останнє твердження, вважаємо, що концепція доброго адмі-
ністрування, яка за змістом не має політичного забарвлення, а є найсучаснішою 
сукупністю ідей та положень, спрямовані на покращання практики діяльності пуб-
лічної адміністрації у будь-якій країні, може і повинна бути застосована в Україні.  

Аби показати передумови для реалізації цієї концепції, коротко зупинимося на 
чинних нормативно-правових актах в Україні, які станом на сьогодні відображають 
(чи не відображають) ідею доброго адміністрування. Передусім нагадаємо, що за 
відсутності загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, єдиним 
місцем, де систематизовано принаймні загальні принципи, якими мають керува-
тись органи публічної адміністрації при прийнятті рішень та вчиненні інших дій, 
залишається п. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України. Однак 
цього явно недостатньо, тим паче що в спеціальних та рамкових законодавчих 
актах, що регулюють порядок діяльності окремих органів публічної адміністрації 
чи їх груп містяться лише окремі принципи (наприклад, законності чи рівності). 
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Повертаючись до попереднього аналізу документів європейських інституцій, 
зазначимо, що у державах із розвинутим адміністративно-процедурним законо-
давством роль названих у цій статті документів є значно меншою, їх застосовують 
субсидіарно, передусім з питань, що не регулюються загальним законом (кодек-
сом) про адміністративну процедуру. Для України ж роль, наприклад, Рекомендації 
CM/Rec(2007)7 про добре адміністрування, є значно вищою. Адже за відсутності 
законодавчого закріплення, положення цього документа мали б застосовуватись 
органами публічної адміністрації безпосередньо, тим більше, що наша держава, як 
і інші члени Ради Європи, зобов’язалась її реалізовувати у практиці діяльності 
своїх органів. На жаль, до цього часу на офіційному сайті Верховної Ради України 
відсутній цей документ (схвалений у Раді Європи понад десять років тому) в 
українському перекладі. 

З іншого боку, не варто переоцінювати ролі закону для реалізації аналізованої 
концепції, навіть такого важливого як загального закону (кодексу) про адміністра-
тивну процедуру. Як зауважував свого часу заступник Омбудсмана (Rzecznika Praw 
Obywatelskich) Республіки Польща Єжи Швьонткєвіч, адміністративні процедури 
впливають в обмежений спосіб у справах, у яких адміністративні органи діють у 
межах адміністративного розсуду, керуючись доцільністю, яка не визначається 
юридичними приписами [15, c. 10].  

Однак уважаємо, що в Україні без ухвалення загального закону (кодексу) про 
адміністративну процедуру, який із нечисленними винятками поширить свою дію на 
переважну більшість органів публічної адміністрації, буде досить складно реалізува-
ти концепцію доброго адміністрування. Певною традицією, що має свої коріння в 
радянському періоді нашої історії, є застосування публічними службовцями не лише 
спеціального законодавства, але в першу чергу деталізуючих та конкретизуючих 
його приписи інструкцій, затверджених на рівні відповідного міністерства. 
Переважна більшість із обох категорій нормативно-правових актів в Україні не 
містить більшості принципів, що становлять зміст аналізованої нами концепції. 

У такій ситуації вважаємо прийняття загального закону (кодексу) про адмі-
ністративну процедуру необхідною умовою реалізації концепції доброго адмініст-
рування в Україні. Не можемо пропускати цього етапу, навіть беручи до уваги 
чималу затримку в законодавчому процесі. Можемо навіть знайти перевагу такої 
ситуації: новий закон (кодекс) має шанс врахувати найновіший європейський 
досвід і документи. 

Наприклад, у названій вище Резолюції Європейського парламенту від 15 січня 
2013 року з рекомендаціями Комісії з адміністративно-процедурного права в 
Європейському Союзі передбачено, що загальний акт про адміністративну процедуру 
повинен містити універсальний набір принципів і окреслювати процедуру, яку 
застосовують як положення de minimis, якщо не існує lex specialis. Окрім того, гарантії 
реалізації прав громадян, визначених у межах секторних інструментів (спеціальних 
нормативно-правових актів), не можуть передбачати меншої охорони, ніж гарантії, 
передбачені в загальному акті про адміністративну процедуру. 

Також у цій Резолюції узагальнено попередній досвід реалізації двох 
провідних концепцій реформування публічної адміністрації: нового публічного 
менеджменту (new public management) i згаданого уже неодноразово доброго 
врядування (good governance). Як наслідок, Резолюція передбачає як традиційні 
для міжнародних документів принципи (недискримінації та рівного трактування, 
безсторонності та ін.), так і принципи, характерні для названих концепцій 
(ефективності, ввічливості та ін.) [10]. 
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Завершуючи цей короткий огляд концепції доброго адміністрування, дохо-
димо до висновку, що численні елементи висвітлених у цій статті міжнародних 
документів європейських інституцій можуть і повинні бути використані в новому 
загальному законі (кодексі) про адміністративну процедуру. Не маємо ілюзій, що 
це стане панацеєю від поганого адміністрування (maladministration), але щонай-
менше істотним кроком до реалізації проаналізованого у статті ідеалу. Крім того, 
до часу прийняття загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, 
вважаємо, що органи виконавчої влади і місцевого самоврядування України, а 
також інші уповноважені суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані керуватись у 
своїй діяльності перерахованими в статті документами soft law, принаймні ухва-
леними органами Ради Європи.  
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The article deals with the contemporary concept of good administration that is considered 
as necessary part of broader international standard, i.e. good governance. The Association 
agreement between Ukraine and the European Union names good governance among main 
values for strengthening of mutual relations. So for Ukraine good administration is one of the 
tools to come closer to the European Union. 

Good administration is not only scientific concept aimed at improvement of public 
administration`s activities. In the legal sense, it can be seen as subjective right of private 
persons to demand proper administration from public authorities and, on the other hand, as 
duty of these authorities to work according to the principles and rules, provided by law. 
Moreover, public administration can be considered as good one not only when it is based on 
legal norms but also as much as possible takes into account actual circumstances for more full 
and fast realization of private and public interests. Thus good administration is not only lawful 
but also right and just.  

Also numeral soft law acts that have been adopted by the bodies and institutions of the 
European Union and the Council of Europe and are related to the contemporary concept of 
good administration are re-counted in the article. It is outlined that the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe already in 2003 recommended for the governments of member states 
to adopt at constitutional level an individual right to good administration and to adopt and 
implement fully a code of good administration, to be effectively publicised so as to inform the 
public of their rights and legitimate expectations. The Model code of good administration was 
elaborated and included to the appropriate Recommendation of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe in 2007. However, both recommendations have not been implemented 
into Ukrainian legislation and are hardly known to public officials.  

Taking into consideration the membership of Ukraine in the Council of Europe and our 
obligations on adaptation of Ukrainian legislation to law of the European Union, the author 
comes to the conclusion of necessity of implementation of this concept`s provisions into 
legislation, and particularly in general law (code) on administrative procedure. Besides, it is 
proposed for responsible executive bodies and local governments to be governed by norms of 
above mentioned international acts in their practical activities, even before adopting of such 
the law (code). 

Keywords: law of administrative procedure, good administration, good governance, 
maladministration 
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ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» 
У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 

ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
Н. Янюк 

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

e-mail: n.yanyuk@gmail.com 

Виокремлено основні підходи до розуміння поняття «конфлікт інтересів», які містять 
міжнародно-правові акти та вітчизняне законодавство у сфері запобігання корупції на 
публічній службі. Це допоможе: 1) з’ясувати, наскільки чинне адміністративне законодавст-
во відображає європейські стандарти у механізмі запобігання конфлікту інтересів на 
публічній службі (на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування – як 
основних складових), а також 2) виявити прогалини та проблеми врегулювання відповідних 
питань і запропонувати шляхи їх вирішення.  

Серед заходів, які спрямовані на недопущення зловживання владою, є законодавчо 
визначений механізм врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. Загалом у 
Законі України «Про запобігання корупції» враховано міжнародно-правові підходи щодо 
поняття конфлікту інтересів. Однак українське законодавство, на відміну від законодавства 
багатьох країн Європейського Союзу, сьогодні ще не виробило достатньої нормативно-
правової бази щодо способів запобігання конфлікту інтересів, ще потребує удосконалення 
нормативно-правова база у сфері запобігання конфлікту інтересів при прийнятті та під час 
проходження публічної служби. 

Ключові слова: публічна служба, запобігання корупції, професійна етика, антикоруп-
ційне законодавство.  

Про руйнівний характер корупції для морального стану суспільства, підрив 
демократії та руйнування верховенства права йдеться у Лімській декларації по 
боротьбі з корупцією (VІІІ Міжнародна конференція по боротьбі з корупцією. 
Ліма, Перу, 7–11 вересня 1997 року). Корупція, так чи інакше, пов’язана з 
неналежним користуванням владою, мінімумом якої наділяється кожен публічний 
службовець (державний службовець чи посадова особа місцевого самоврядування) 
з моменту призначення на посаду. При цьому надання такої влади має цільове 
призначення і пов’язане з виконанням завдань органу публічної влади, а також 
обмежене часом використання та сферою посадових обов’язків конкретного служ-
бовця. Свідоме порушення публічним службовцем встановлених вимог у викорис-
танні владних повноважень є формою корупції. Корупція безпосередньо порушує 
рівновагу у відносинах «громадянин–публічний службовець–держава», у такий 
спосіб посилюючи недовіру громадян як безпосередньо до публічних службовців, 
так і до органів публічної влади. Попри те, що вживаються певні заходи протидії 
корупції, однак показники рівня корупції в Україні залишаються високими, а це 
зумовлює необхідність використання додаткових запобіжних заходів з метою 
усунення корупційних ризиків на публічній службі.  

На жаль, ще жодній країні світу не вдалось остаточно подолати корупції, 
однак завдяки багатостороннім зусиллям державних, міжнародних, різних неуря-
дових організацій було сформовано певні програми і створені механізми протидії 
цьому явищу, що допомогло у деяких країнах знизити його рівень. За результатами 
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таких заходів було сформовано певні правові стандарти протидії проявам корупції, 
серед яких – запобігання виникненню і врегулюванню конфлікту інтересів на 
публічній службі.  

Сам термін «конфлікт інтересів» з’явився в національному адміністративному 
праві відносно недавно. Найчастіше це поняття досліджують у контексті стан-
дартів адміністративного права і державної служби, зокрема як елемент механізму 
недопущення зловживання державними повноваженнями чи як принцип доброчес-
ності державної влади. Поняття «конфлікт інтересів» знайшло відображення у 
працях багатьох теоретиків і представників адміністративного права та державного 
управління. Серед науковців, які приділяли увагу цьому питанню, можна назвати 
Б. Авер’янова, Л. Білу-Тіунову, С. Дубенко, Т. Коломоєць, В. Колпакова, І. Лопу-
шинського, В. Тимощука, Г. Ткач, О. Томкіну та ін. 

Метою цієї статті є виокремити підходи до розуміння «конфлікту інтересів», 
які склалися на основі міжнародно-правових актів у сфері протидії корупції і 
вітчизняного законодавства. Своєю чергою це допоможе: 1) з’ясувати, наскільки 
чинне адміністративне законодавство відображає дотримання європейських стан-
дартів у механізмі запобігання конфлікту інтересів на публічній службі (на держав-
ній службі і службі в органах місцевого самоврядування – як основних складових); 
2) виявити прогалини та проблеми врегулювання відповідних питань і запро-
понувати шляхи їх вирішення.  

Зокрема, В. Колпаков, досліджуючи європейські стандарти адміністративного 
права, виділив стандарти забезпечення законності, серед яких назвав заборону злов-
живання владою. При цьому наголосив, що оскільки державні службовці є «носіями 
державних повноважень, а не просто працівниками державних установ», то вони 
«покликані забезпечити застосування стандартів адміністративного права в поточній 
діяльності державної адміністрації». Водночас професор акцентував, що наявність 
державної служби у країні визначається за наявністю головних стандартів державної 
служби, серед яких названо «стандарти створення механізмів контролю та підзвітності 
з тим, щоб не допустити зловживань державними повноваженнями», а також «стан-
дарти створення іміджу державної адміністрації» [4, с. 11, 14].  

Серед заходів, які спрямовані на недопущення зловживання владою, є 
законодавчо визначений механізм врегулювання конфлікту інтересів на публічній 
службі. Виникнення конфлікту публічного та приватного інтересів впливає на 
об’єктивність, справедливість та повноту виконання особою державно-владних 
повноважень. Саме на публічній службі існує високий ризик виникнення конфлік-
ту інтересів. Як слушно зазначає Ю. Битяк, «прийняття управлінських рішень, тим 
більше вирішення ряду проблем, в яких зацікавлені юридичні особи і громадяни, 
може здійснюватися лише посадовими особами органів виконавчої влади або 
місцевого самоврядування», що безпосередньо пов’язане з розпорядженням вла-
дою, матеріальними та людськими ресурсами [1, с. 190]. Публічні службовці мають 
широкий доступ до інформації, яка стає відомою з огляду на виконані функції. Усе 
це потенційно створює умови для виникнення конфлікту інтересів, а відтак 
виникає потреба у нормативному закріплені запобіжних заходів чи їх розв’язання 
на користь інтересів суспільства.  

У Конвенції ООН проти корупції (31 жовтня 2003 року) наголошено важли-
вість закріплення у внутрішньому законодавстві норм зі запобігання конфлікту 
інтересів. У ч. 5 ст. 8 Конвенції наголошено на запровадженні заходів і систем, які 
«зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам 
декларації, inter alia про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та 
про суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку з якими може виникнути конфлікт 
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інтересів стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб». У Конвенції окремо 
окреслено ситуації, у яких існує потенційний ризик виникнення конфлікту інтересів, 
тобто в яких існують корупційні ризики, хоча про корупцію ще не йдеться.  

Виникнення конфлікту інтересів пов’язане з етичним моментом, коли прагнен-
ня задоволення власних інтересів і отримання матеріальних благ виступає на пер-
ший план, витісняючи добросовісне виконання службових обов’язків і підпорядку-
вання інтересам держави та суспільства. Найпоширенішими формами є працевлаш-
тування чи сприяння у працевлаштуванні близьких осіб на посади в органи влади, 
кадровий протекціонізм, «спрощена процедура» отримання матеріальних благ чи 
послуг. Грань між публічними і приватними інтересами при прийнятті рішень чи 
вчинення дій (або бездіяльності, наприклад, не виконання заходів інспекційного 
характеру) є дуже тонкою і на практиці не завжди однозначно можна встановити 
рівень балансу між публічним і приватним інтересом службовця. Саме через це 
законодавець має прописати критерії оцінювання подібних ситуацій.  

У Міжнародному кодексі поведінки державних посадових осіб, як Додатку 
Резолюції 51/59 Боротьби з корупцією (від 12 грудня 1996 року), також першо-
чергово виділено питання запобігання конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 5 Міжна-
родного Кодексу державні посадові особи «повинні повідомляти про ділові, 
комерційні або фінансові інтереси чи діяльність, що реалізується для отримання 
фінансового прибутку, які можуть призвести до ймовірного конфлікту інтересів». 

Враховуючи всю гостроту питання, Комітет Міністрів Ради Європи прийняв 
Рекомендації №R (2000) 10 (від 11 травня 2000 року) «Про кодекси поведінки 
державних службовців». У Додатку до Рекомендації №R (2000) 10 Модельному 
кодексі поведінки для публічних службовців наголошено на необхідності своєчас-
ного врегулювання конфлікту інтересів публічного службовця, який може переш-
коджати належному виконанню службових обов’язків.  

Міжнародний досвід був урахований при прийнятті нового Закону України 
«Про державну службу» (2015 року), у результаті чого серед принципів державної 
служби у ст. 4 названо і принцип доброчесності, що визначений як «спрямованість 
дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного 
службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому 
повноважень». З цього приводу О. О. Томкіна висловила думку про те, що добро-
чесність державної влади може означати «високоморальну характеристику її пред-
ставників, діяльність яких спрямована на досягнення добра (блага) як для кожної 
окремої людини, так і суспільства в цілому» [5, с. 70].  

Радою Організації економічного співробітництва та розвитку у 2003 році було 
підготовано Настанови з питань врегулювання конфлікту інтересів на державній 
службі [6]. У Настановах зазначено, що чільне місце у збереженні довіри громадян 
до органів державної влади належить ефективному врегулюванню конфлікту 
інтересів. Вартим уваги є твердження про те, що хоча конфлікти інтересів ще не є 
корупцією, однак неадекватне врегулювання конфліктів між приватними інтере-
сами та державними обов’язками публічних службовців може стати джерелом 
корупції (п. 4 Посібника). У п. 11. Посібника міститься застереження, що приватні 
інтереси не повинні обмежуватися фінансовими чи матеріальними вигодами або 
тими інтересами, які забезпечують одержання безпосередньої персональної вигоди, 
але й «правомірними діями цього чиновника як приватної особи, її належністю до 
інших організацій або зв’язками з ними, родинними інтересами, якщо ці інтереси 
можна розглядати як такі, що з певною вірогідністю реально здатні спричинити 
неналежний вплив на офіційне виконання державною посадовою особою своїх 
функціональних обов’язків». Окрема увага приділена питанню працевлаштування 
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такої особи після припинення державної служби чи служби в органах місцевого 
самоврядування, оскільки домовленості про майбутню роботу у певних структурах 
ще до звільнення з посади в усіх країнах тлумачать як ситуацію, пов’язану з 
конфліктом інтересів (сьогодні це обмеження передбачене у ст. 26 Закону України 
«Про запобігання корупції»).  

Враховуючи важливість міжнародної співпраці у подоланні корупції 10 верес-
ня 2003 року країни з перехідною економікою, у тому числі й Україна, підписали 
План дій з боротьби проти корупції. Серед заходів, спрямованих на розвиток ефек-
тивних і прозорих систем державної служби, було визначено створення системи 
врегулювання конфлікту інтересів.  

Уперше нормативне використання терміна «конфлікт інтересів» в українсь-
кому законодавстві відбулося у Положенні про організацію внутрішнього аудиту в 
комерційних банках України, затвердженому Постановою Національного банку 
України № 114 від 20 березня 1998 року, зокрема декілька разів згадано про заходи 
щодо уникнення конфлікту інтересів, аби приватні інтереси не перешкоджали 
об’єктивному виконанню обов’язків банку (у пунктах: 10, 12, 16, 19). А пізніше це 
поняття було використане у ст. 10 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг» від 1.07.2001 року. 

Серед нормативно-правових актів у сфері державної служби, які вперше 
використали поняття «конфлікт інтересів», були Загальні правила поведінки 
державного службовця, затверджені наказом Головного управління державної 
служби України № 58 від 23 жовтня 2000 року. Правовий акт слугував узагальнен-
ням стандартів поведінки та доброчесності державних службовців. У п. 21. 
Загальних правил передбачалося, що державний службовець повинен на вимогу 
заявляти про наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів. При цьому, 
«конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли державний службовець має приват-
ний інтерес, тобто переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи 
осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що 
впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових 
обов’язків». Однак у Загальних правилах не зазначено способи урегулювання 
такого конфлікту, до того ж ішлося про вирішення конфлікту «до прийняття на 
державну службу чи призначення на нову посаду», але нічого не згадувалося про 
врегулювання конфлікту інтересів при проходженні державної служби. 

Пізніше у новій редакції Загальних правил поведінки державного службовця 
№ 214 від 4 серпня 2010 року, було розширено розуміння конфлікту інтересів, 
зокрема у п. 3.1. Загальних правил передбачалося, що в основі конфлікту інтересів 
були як «реальні» так і ті, що «видаються реальними», протиріччя між приватними 
інтересами та службовими повноваженнями. Однак на законодавчому рівні 
питання не вирішувалося. 

У прийнятому 7 квітня 2011 року Законі України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» законодавець обмежився лише поняттям «реальний конфлікт». 
Законодавець не визначив способів врегулювання конфлікту інтересів, хоча у 
ст. 14 Закону згадувалося, що порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів 
мають передбачити закони та інші нормативно-правові акти, які визначають 
повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів 
діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. 
Ситуація не змінилась і з прийняттям 17 травня 2012 року Закону України «Про 
правила етичної поведінки». У ст. 15 цього закону містилося положення про вжит-
тя «вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів» без відповідного 
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уточнення таких заходів. Відсутність законодавчо визначених способів врегулю-
вання конфлікту інтересів та механізму їх реалізації зводили нанівець інші 
антикорупційні заходи, які декларувалися у законі. 

Суперечності і прогалини, які містило існуюче законодавство, були враховані 
у Законі України «Про запобігання корупції» 14 жовтня 2014 року, у якому 
розмежовано поняття «потенційного» і «реального конфлікту інтересів». В основні 
конфлікту інтересів завжди лежить певне протиріччя між приватними та 
публічними інтересами уповноваженої на виконання завдань держави чи місцевого 
самоврядування особи. За результатами дій в умовах протиріччя розмежовують 
«потенційний» і «реальний конфлікт інтересів». Законодавець наголошує, що 
реальний конфлікт інтересів «впливає на об’єктивність або неупередженість прий-
няття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень», а потенційний конфлікт – «може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень».  

Юридичні наслідки за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту 
інтересів також різні, зокрема адміністративна відповідальність настає лише за 
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання реального конфлікту 
інтересів, що випливає зі змісту ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) (хоча назва статті має ширше формулювання, 
оскільки не конкретизує види конфлікту інтересів). Варто зауважити, що на 
відміну від розуміння конфлікту інтересів, яке міститься в антикорупційному 
законодавстві, у КУпАП дещо звужено об’єктивну сторону адміністративного 
правопорушення, що вчиняється в умовах конфлікту інтересів, оскільки згадано 
вплив реального конфлікту інтересів на вчинення дій чи прийняття рішень, але про 
«невчинення дій» – не згадується. 

У ст. 32 Закону України «Про державну службу» передбачено обмеження 
щодо призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпо-
рядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані такі особи. 
Наявність такого обмеження безпосередньо є запобіжним заходом щодо виник-
нення конфлікту інтересів на державній службі.  

У ст. 29. Закону України «Про запобігання корупції» (2014 року) визначені 
способи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Загалом 
ці способи відповідають положенню, передбаченому у п. 3 ст. 13 Додатку до 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про статус публічних службовців у 
Європі №R (2000) 6, а відповідно й у Модельному кодексі поведінки для публічних 
службовців, зокрема серед таких вимог: пильнувати за можливістю виникнення 
будь-якого реального або потенційного конфлікту інтересів; вживати заходів для 
уникнення такого конфлікту; повідомляти свого безпосереднього керівника про 
будь-який конфлікт, як тільки йому про це стало відомо; виконати будь-яке 
остаточне рішення щодо виходу з цієї ситуації або відмовитися від переваг, що 
спричиняє конфлікт [5].  

Вагоме значення для вітчизняної практики у сфері протидії корупції загалом і 
запобігання конфлікту інтересів зокрема має опанування зарубіжного досвіду та 
його застосування в наших реаліях. Хоча варто погодитися з думкою Л. Головко 
про те, що «конфлікт інтересів на державній службі є досить частим явищем, 
запобігти якому повністю навряд чи можливо», однак автор зауважує, що «вивчен-
ня та втілення у життя зарубіжного досвіду запобігання виникненню і врегулю-
вання конфлікту інтересів на державній службі» забезпечить «зведення негативних 
наслідків до мінімуму». Л. Головко аналізує практику Франції у запобіганні 
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конфлікту інтересів на публічній службі, зокрема обмеження щодо працевлашту-
вання після виходу на пенсію, дотримання питань професійної етики, декларування 
доходів публічних службовців [2, с. 4]. У Законі про права і обов’язки службовців 
Франції ретельно виписані вимоги до поведінки публічного службовця й 
обмеження щодо участі у прибутковій діяльності, зобов’язання зберігати професій-
ну таємницю щодо усієї інформації, про яку дізналися під час виконання службо-
вих обов’язків. У ст. 25 цього закону визначено основну вимогу – при виконанні 
професійної діяльності докладати зусиль зі запобігання конфлікту інтересів [7].  

Подібними є застереження щодо недопущення конфлікту інтересів на 
публічній службі у Польщі (цивільній службі, як визначає закон). Зокрема у Законі 
про цивільну службу Польщі наголошено, що службовець при виконанні професій-
них обов’язків не має права керуватися приватними інтересами (Art. 78). Закон 
також прописує обмеження щодо службового підпорядкування з особами до 
другого рівня спорідненості включно, а також враховує осіб, з якими службовець 
перебуває у відносинах усиновлення, опіки чи піклування (Art. 79) [8]. Окрім 
вимог щодо запобігання конфлікту інтересів, які регламентує законодавства про 
публічну службу, у Польщі діє окремий Закон про організацію ведення господарсь-
кої діяльності особами, які виконують публічні функції. У цьому законі визначена 
сфера, де діють відповідні обмеження, недотримання яких спричиняє виникнення 
конфлікту інтересів, що може завдати шкоди авторитету органу влади (Art. 4). 
Закон визначив порядок контролю за дотриманням встановлених приписів і 
систему спеціальних органів такого контролю [9].  

Загалом у Законі України «Про запобігання корупції» враховані міжнародно-
правові підходи щодо поняття і врегулювання конфлікту інтересів. Проте деякі 
положення варто уточнити, зокрема, положення у п. 2 ч. 1 ст. 28 цього Закону 
потребує конкретизації коло суб’єктів, яких потрібно повідомити про наявність 
конфлікту інтересів (особливо – якщо йдеться про посадових чи службових осіб 
колегіальних органів). Виникають також питання щодо форми повідомлення про 
конфлікт інтересів (письмова, усна, електронна), наприклад, у ст. 59-1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено – «публічне ого-
лошення», а це може стосуватися заяви про наявність конфлікту інтересів на 
пленарному засіданні, чи щодо часу подання такого повідомлення – у п. 2 ч. 1 
ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» названо «не пізніше наступного 
робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів», а якщо про 
конфлікт інтересів особа дізналася під час прийняття рішення? Вирішення таких 
питань має суттєве значення, оскільки на практиці грань між потенційним і реаль-
ним конфліктом інтересів часто встановлюється на підставі інформації, викладеної 
у протоколі про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, але не завжди вона є достатньою для об’єктивного вирішення справи.  

Про наявність окремих прогалин в антикорупційному законодавстві свідчить і 
кількість звернень Національного агентства з питань запобігання корупції до 
науковців з проханням висловити наукову позицію, зокрема щодо суміщення посад 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самовря-
дування, щодо уточнення співвідношення категорій «близькі особи» і «члени сім’ї» 
суб’єкта декларування, щодо моніторингу способу життя декларанта та деякі інші. 
Сьогодні Національне агентство формулює певні методичні розробки, але іноді цього 
замало, необхідним є врегулювання відповідних питань на законодавчому рівні.  

Відтак основними завданнями щодо запобігання конфлікту інтересів на пуб-
лічній службі залишається: нормативне закріплення чітких правил врегулювання 
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конфлікту інтересів на публічній службі; узгодження ст. 172-7 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення з положеннями Закону України «Про запо-
бігання корупції»; визначення заходів з виявлення корупційних ризиків, які 
можуть спричинити потенційні конфлікти з метою їх усунення. Проте залишається 
незмінним факт, що реалізація навіть найкращого антикорупційного законодавства 
значною мірою залежить від доброї волі тих, хто його застосовує.  
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The purpose of this article is to identify the main approaches to understanding the concept of 
«conflict of interests», which are contained in international legal acts and domestic legislation in the 
field of corruption prevention in the public service. This will help: 1) to determine the extent to which 
the current administrative legislation reflects the observance of European standards in the 
mechanism of preventing conflict of interest in the public service (in the civil service and in the 
service of local self-government bodies as the main constituents); 2) to identify gaps and problems 
in regulating the relevant issues and to suggest means to resolve them. 

Among the measures aimed at preventing abuse of power, there is a legally defined 
mechanism for resolving conflict of interest in the public service. The emergence of a conflict 
of public and private interest affects the objectivity, justice and completeness of the person, 
performing public authority. It is the public service, where a high risk of conflict of interest 
emerges, as the public officials have the opportunity to take control of power and to participate 
directly in the management of significant financial and human resources. 

The important statement is: While a conflict of interest is not ipso facto corruption, there is 
increasing recognition that conflicts between the private interests and public officials, if 
inadequately managed, can result in corruption. The immediate objective should be to 
maintain the integrity of official policy and administrative decisions and of public management 
generally, recognizing that an unresolved conflict of interest may result in abuse of public 
office (Annex to the Recommendation of the council on OECD guidelines for managing 
Conflict of Interest in the public service, 4). 

In general, the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» takes into account 
international legal approaches to the concept and resolution of the conflict of interests. 
However, Ukrainian legislation, in contrast to the legislation of many European Union 
countries, has not yet developed a sufficient legal and regulatory framework to prevent conflict 
of interest, and still needs to improve the regulatory framework in the area of conflict 
prevention in the context of admission and during public service. There is a need to specify 
ways of resolving the conflicts of interest in Ukraine, as well as defining the forms and limits of 
the control over adherence to anti-corruption legislation by specialized bodies. 

Keywords: public service, prevention of corruption, public interest, profession ethics, 
anticorruption legislation. 
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ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ 
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

УДК 342.7  

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
КОЖНОГО ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ 

ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
Н. Корнієнко-Зєнкова 

Київський університет туризму, економіки і права, 
вул. Генерала Жмаченка, 26, Київ, 02192, Україна, 

e-mail: zenkova@v.rada.gov.ua  

Розглянуто норми Цивільного процесуального кодексу України і Кодексу адміністра-
тивного судочинства України в частині знання учасниками процесу їхніх прав та обов’язків. 
Виявлено зв’язок вказаних положень із гарантованим статтею 57 Конституції України 
правом кожного знати свої права й обов’язки. З’ясовано, що такий аналіз є необхідним для 
розкриття змісту цього конституційного права людини через співвідношення його з 
кореспондуючими йому обов’язками у відповідних правовідносинах.  

Пропонуючи провести порівняльний аналіз зазначених положень у цих кодексах, оха-
рактеризовано, що судом роз’яснюються не тільки процесуальні права та обов’язки 
учасників процесу, а й ті матеріальні права та обов’язки сторін і третіх осіб, з приводу яких 
відбулося рішення суду.  

Зроблено висновок, що за таких умов не може діяти презумпція знання своїх прав і 
обов’язків кожною людиною, а також що самого тільки її прагнення знати закони замало. 
Необхідно, щоб потреба конституційної законності спрямовувала державу на максимально 
ефективне виконання її обов’язку зі забезпечення реального знання кожною людиною 
своїх прав та обов’язків в тих конкретних правових відносинах, у яких вона перебуває з 
іншими суб’єктами права. 

Ключові слова: учасники процесу, процесуальний статус, презумпція знання, юридична 
фікція, судове роз’яснення. 

Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» визначив їхню нову редакцію, 
що набрала чинності з 15 грудня 2017 року [3]. Названі процесуальні кодекси 
України містять, серед інших, положення, які стосуються знання учасниками 
процесу їхніх прав та обов’язків. У зв’язку з цим постає питання про зв’язок цих 
положень із гарантованим статтею 57 Конституції України правом кожного знати 
свої права та обов’язки.  

Завдання цієї статті полягає в тому, щоб на основі аналізу положень нової ре-
дакції зазначених процесуальних кодексів, які стосуються забезпечення консти-
туційного права кожної людини знати свої права та обов’язки, з’ясувати відпо-
відні характеристики змісту вказаного права, визначені законодавцем стосовно 
реалізації цього права учасниками цивільного та адміністративного судочинства. 
Таким способом конкретизуються уявлення про сутність гарантованого статтею 57 



Н. Корнієнко-Зєнкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

156 

Конституції України права кожного знати свої права та обов’язки через його зако-
нодавче регулювання. 

Ознайомлення з відповідними публікаціями останнього часу показує, що дос-
лідження у вказаному напрямі досі не проводили не тільки через незначний строк 
існування нової редакції вказаного вище процесуального законодавства, а й через 
брак уваги дослідників до з’ясування дійсного змісту, закріпленого в Конституції 
України права кожного знати свої права та обов’язки. 

Зважаючи на недослідженість поставленої проблеми та необхідність конкрети-
зації уявлення про одне з найважливіших прав людини, яким є її право знати свої 
права та обов’язки, ця стаття має на меті дослідити відповідні положення вказаних 
процесуальних кодексів і зробити висновки щодо характеристики змісту названого 
права людини. 

На нашу думку, аналіз вказаних положень процесуальних кодексів є необхід-
ним для розкриття змісту цього конституційного права людини через співвідно-
шення його з кореспондуючими йому обов’язками у відповідних правовідносинах.  

Проаналізуємо для цього зазначені положення процесуальних кодексів.  
Згідно з Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК) судова по-

вістка про виклик повинна, серед іншого, містити роз’яснення про наслідки неявки 
особи, яку викликають, залежно від процесуального статусу (накладення штрафу, 
примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і 
про обов’язок особи повідомити суд про причини неявки (пункт 9 частини першої 
статті 129 ЦПК).  

Так само у Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), 
крім роз’яснення в повістці наслідків неприбуття до суду передбачено, що коли 
разом із повісткою надсилають копії документів, у ній вказують їх перелік і має 
бути роз’яснене право подати заперечення та докази на їх підтвердження (пункт 8 
частини першої та частина третя статті 125 КАСУ).  

У підготовчому засіданні суд роз’яснює учасникам справи, які обставини вхо-
дять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасни-
ком справи (пункт 5 частини другої статті 180 КАСУ). На початку проведення 
першої спільної наради із врегулювання спору суддя роз’яснює сторонам мету, 
порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права та обов’язки 
сторін (частина третя статті 203 ЦПК, частина третя статті 186 КАСУ).  

Відповідно до ЦПК, під час розгляду справ окремого провадження суд зобо-
в’язаний роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки, сприяти у 
здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод 
чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, пов-
ного й об’єктивного з’ясування обставин справи (частина перша статті 294 ЦПК). 
У разі якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір 
про право, який вирішують у порядку позовного провадження, суд залишає заяву 
без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати 
позов на загальних підставах (частина шоста статті 294 ЦПК). Якщо під час 
розгляду справи буде встановлено, що заява ґрунтується на спорі, який розгля-
дають у порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яс-
нює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних 
підставах (частина третя статті 349 ЦПК). 

У зв’язку з відмовою позивача від позову чи визнанням відповідачем позовних 
вимог суд до ухвалення судового рішення роз’яснює сторонам наслідки відповідних 
процесуальних дій (частина друга статті 206 ЦПК, частина друга статті 189 КАСУ). Так 
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само, у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди (примиренням сторін) до 
ухвалення судового рішення суд роз’яснює сторонам наслідки такого рішення 
(частина третя статті 207 ЦПК, частина четверта статті 190 КАСУ). 

Головуючий роз’яснює учасникам справи право заявляти відводи (частина 
перша статті 220 ЦПК). Такий припис стосується учасників справи, які прибули в 
судове засідання (частина друга статті 202 КАСУ). Водночас, роз’ясненню прав 
та обов’язків присвячена окрема стаття в кодексах, які аналізуємо. Зокрема, за 
правилами ЦПК головуючий з’ясовує обізнаність учасників справи з їхніми пра-
вами та обов’язками і роз’яснює їх у разі необхідності, крім випадків, коли 
учасника справи представляє адвокат (частина перша статті 221 ЦПК). Анало-
гічне формулювання використано в адміністративному судочинстві, але без об-
меження випадками, коли учасника справи представляє адвокат (частина перша 
статті 203 КАСУ). 

Відомості щодо роз’яснення учасникам справи їхніх процесуальних прав та 
обов’язків поза судовим засіданням фіксують у протоколі вчинення окремої проце-
суальної дії (пункт 6 частини другої статті 250 ЦПК, пункт 6 частини першої 
статті 234 КАСУ). 

Суд, відмовляючи у відкритті провадження у справі з підстав, що заява (позов) 
не підлягає розгляду за правилами цивільного чи адміністративного судочинства, 
повинен роз’яснити заявнику, до юрисдикції якого саме суду віднесено розгляд 
справи (частина п’ята статті 186 ЦПК, частина шоста статті 170 КАСУ). Так само, 
при закритті провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в порядку 
цивільного або адміністративного судочинства, суд має роз’яснити позивачеві, до 
юрисдикції якого суду належить розгляд справи (частина перша статті 256 ЦПК, 
частина перша статті 239 КАСУ). 

Кодексами також встановлено, що головуючий роз’яснює зміст рішення у 
справі, порядок і строк його оскарження (частина третя статті 268 ЦПК, частина 
третя статті 250 КАСУ). 

Окрім того, дія роз’яснення судом прав не обмежується сторонами процесу, а 
стосується також свідків у справі. Перед допитом свідка у цивільній справі голо-
вуючий роз’яснює його права і з’ясовує, чи не відмовляється свідок із встанов-
лених законом підстав від давання показань (частина третя статті 230 ЦПК). 
Натомість, за правилами КАСУ головуючий роз’яснює свідкові не тільки його 
права, а й обов’язки (частина третя статті 212 КАСУ). У випадку подання заяви про 
відновлення судового провадження, втраченого до закінчення судового розгляду, 
суд роз’яснює заявникові право звернутися до суду з новим позовом в установле-
ному цим Кодексом порядку (частина п’ята статті 492 ЦПК, частина п’ята статті 
388 КАСУ). У випадку недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення 
втраченого судового провадження суд відмовляє у відновленні втраченого провад-
ження і роз’яснює учасникам справи право на повторне звернення з такою самою 
заявою за наявності необхідних документів (частина третя статті 494 ЦПК України, 
частина третя статті 390 КАСУ). 

У разі застосування застави та у випадку взяття особи на поруки суд письмово 
роз’яснює іноземцеві чи особі без громадянства покладені на неї обов’язки 
(частина четверта статті 289 КАСУ). 

Також варто вказати на вимоги при розгляді цивільних і адміністративних 
справ щодо забезпечення права неповнолітніх осіб. Зокрема, суд роз’яснює мало-
літній або неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника 
або законного представника у разі, якщо за віком вона може усвідомити їх 
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значення (частина друга статті 45 ЦПК). Для забезпечення прав неповнолітніх 
свідків головуючий роз’яснює особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, 
необхідність давати правдиві показання, однак не попереджає їх про відпові-
дальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання та 
не приводить свідка до присяги (частина друга статті 232 ЦПК, частина друга 
статті 214 КАСУ).  

Постановляючи ухвалу про скасування судового наказу, суддя також пови-
нен роз’яснити заявникові (стягувачеві) його право звернутися до суду з тими 
самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження (частина третя 
статті 171 ЦПК). 

З цих положень чинного процесуального законодавства можна зробити 
декілька висновків стосовно розуміння змісту права кожного знати свої права та 
обов’язки та його конституційної гарантії.  

Перший висновок полягає в тому, що роз’яснення прав та обов’язків у право-
відносинах, пов’язаних із цивільним і адміністративним судочинством, становить 
обов’язок суду, який має зберігати об’єктивність і неупередженість. При цьому в 
ЦПК встановлено, що суд «роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового 
процесу їхні процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 
процесуальних дій» (пункт 3 частини п’ятої статті 12 ЦПК). Також у КАСУ 
застосована така формула: «Головуючий з’ясовує обізнаність учасників справи з 
їхніми правами та обов’язками та роз’яснює їх у разі необхідності» (частина перша 
статті 203 КАСУ).  

Отже, вказаний обов’язок суду по-різному сформульовано в кодексах. Згідно з 
ЦПК, обов’язок суду виникає «у випадку необхідності»; а згідно з КАСУ, суд 
зобов’язаний з’ясувати обізнаність учасників справи з їхніми правами та обов’яз-
ками й у разі її відсутності роз’яснити учасникам процесу ці права та обов’язки. 
Однак тут не сказано, що йдеться винятково про процесуальні права, а також суд 
не роз’яснює наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, як передба-
чено в ЦПК.  

З нашого погляду, ці відмінності формулювань у двох кодексах не ґрун-
туються на принципових підставах, а є наслідком техніко-юридичних підходів 
їхніх авторів. Очевидно, що зміст обов’язку суду в обох випадках повинен бути 
один: суд зобов’язаний не тільки з’ясувати обізнаність учасників справи з їхніми 
процесуальними правами та обов’язками, а й роз’яснити учасникам процесу ці 
права, а також наслідки вчинення або невчинення ними процесуальних дій. Таке 
роз’яснення не можна обмежувати лише загальним перерахуванням процесуальних 
прав учасника процесу, воно повинно містити вказівку на правові наслідки 
вчинення або невчинення процесуальних дій кожним конкретним учасником 
процесу, оскільки різні учасники мають різний процесуальний статус. 

Це обумовлено тим, що процесуальні права та обов’язки диктує спеціальна 
процедура судочинства, яка встановлена для вирішення справи у суді. Переважна 
більшість громадян не тільки не знайома з нею, а й у своєму житті взагалі не 
стикається з судовим процесом.  

Окрім того, суд є органом, який вирішує остаточно питання про права та 
обов’язки учасників правовідносин, у тому числі правовідносин людини з держа-
вою, а тому цей орган повинен бути об’єктивним і неупередженим, гарантуючи 
рівність учасникам процесу, в тому числі й рівність у частині знання ними своїх 
процесуальних прав і обов’язків незалежно від статусу.  
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Наступний висновок щодо забезпечення кожному права знати свої права та 
обов’язки в цивільному й адміністративному судочинстві полягає в тому, що 
судове роз’яснення процесуальних прав та обов’язків стосується не тільки сторін, 
а й інших учасників судового процесу, незалежно від того, чи мають вони в цьому 
процесі матеріальні права, щодо яких вирішує питання суд. Ідеться насамперед про 
права осіб, які фігурують у якості свідків у справі. Оскільки останні мають певні 
процесуальні обов’язки і несуть за їх порушення юридичну відповідальність, суд 
зобов’язаний забезпечити знання ними своїх процесуальних прав.  

У цьому разі не може діяти презумпція знання своїх прав та обов’язків кожною 
людиною, навіть якщо сторона в справі була б юрисконсультом чи суддею і мала 
науковий ступінь з юридичних наук. Така презумпція існує тільки стосовно 
адвокатів і прокурорів, як учасників судового процесу, які за їхнім процесуальним 
статусом повинні мати належне знання своїх процесуальних прав та обов’язків і 
тому не потребують їх роз’яснення судом. 

З аналізу наведених положень ЦПК і КАСУ можна зробити висновок також 
про мету й зміст роз’яснення процесуальних прав учасникам процесу. Роз’яснення 
суду не повинно обмежуватися перерахуванням прав і обов’язків або відсиланнями 
до статей кодексів. За змістом статті 45 ЦПК, суд роз’яснює малолітній або 
неповнолітній особі її права та можливі наслідки дій її представника або законного 
представника у разі, якщо за віком вона може усвідомити їх значення.  

Тобто, роз’яснення судом учасникам процесу їхніх процесуальних прав і 
обов’язків спрямовані на усвідомлення ними їх значення та свідоме оперування 
ними, з розумінням можливих наслідків своїх дій чи дій свого представника. При 
цьому особи у віці до шістнадцяти років у якості свідків не несуть відповідальності 
за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання. У цьому 
випадку законодавець керується тим, що такі особи можуть не цілком розуміти 
значення своїх дій та наслідків своєї поведінки, розуміти їх саме як свої юридичні 
права чи обов’язки, за які вони несуть юридичну відповідальність.  

Підтвердженням того, що роз’яснення судом учасникам процесу їхніх проце-
суальних прав і обов’язків спрямовані саме на усвідомлення ними їх значення та 
свідоме оперування ними, з розумінням можливих наслідків своїх дій чи дій свого 
представника, є правило, за яким головуючий зобов’язаний роз’яснити зміст 
рішення у справі. Таким способом, роз’яснюють не тільки процесуальні права та 
обов’язки учасників процесу, а й ті матеріальні права та обов’язки сторін і третіх 
осіб, з приводу яких відбулося рішення суду.  

Положення вказаних процесуальних кодексів також вказують на те, що 
обов’язок роз’яснювати учасникам процесу їхні процесуальні права має забезпе-
чувати суд неодноразово, а на кожній стадії процесу, і навіть щодо кожної 
процесуальної дії, з якою пов’язують ті або інші юридичні наслідки для кон-
кретної людини як учасника судового процесу. У тому числі ця вимога сто-
сується роз’яснення учасникам справи їхніх процесуальних прав та обов’язків 
поза судовим засіданням, що повинно фіксуватися в протоколі вчинення окремої 
процесуальної дії. 

Аналогічні висновки можна зробити, аналізуючи відповідні положення 
Господарського процесуального кодексу України, нову редакцію якого також було 
ухвалено названим Законом України. 

Пропоновані висновки повніше розкривають зміст передбаченого в статті 57 
Конституції України права кожного знати свої права та обов’язки.  



Н. Корнієнко-Зєнкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

160 

В Основному Законі України зі знанням своїх прав та обов’язків тісно пов’я-
заний конституційний обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції та 
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 
Адже стаття 68 Конституції України містить положення, згідно з яким незнання 
законів не звільняє від юридичної відповідальності. Отже, Конституція припускає 
можливість незнання суб’єктами права законів, їхніх прав та обов’язків, хоча й 
гарантує кожному право знати останні.  

Постає наступне запитання: в чому сенс такої гарантії цього права, яка допус-
кає фактичне незнання суб’єктами своїх прав та обов’язків, чи не є ця «гарантія» 
тільки декларацією? Зрештою, як без знання законів України виконувати обов’язок 
«неухильно додержуватися» їх?  

Можливо саме тому деякі автори розглядають цю суперечливу ситуацію як 
аномальне в праві, як правову або юридичну фікцію, під якою розуміють поло-
ження, що насправді не існує, однак йому правом надано значення факту. Чинне 
фінансове законодавство України, стверджує А. Й. Іванський, вказує на існування 
фікцій, які виражені у вигляді припущень. Яскравим прикладом останніх є 
презумпція знання усіма фінансового закону. Якщо проаналізувати це припущення 
(про знання закону всіма громадянами), то виходить дуже цікавий висновок – 
презумпція знання фінансового закону зовсім ніяка не презумпція, а фікція. Склад-
но уявити, що не тільки пересічні громадяни, а навіть професійні юристи знають 
усі фінансові закони своєї держави. Однак цього і не вимагається, достатньо того, 
що кожному надано можливість ознайомитися з нормативно-правовими актами. 
Отже, зробив висновок автор, це і є юридична фікція [1, с. 204–205].  

Такий висновок, на мою думку, є безпідставним. Якщо знання усіх фінансових 
законів усіма громадянами не вимагається, і громадяни не знають цих законів, то 
фактичне положення не відрізняється від положення, яке «вимагається». У чому ж 
тут є фікція? Можна говорити про презумпцію знання фінансових законів усіма 
громадянами лише в аспекті положення, згідно з яким незнання ними цих законів 
не виключає їх юридичної відповідальності. 

Насправді, не існує в принципі вимоги до всіх людей знати всі закони держави, 
оскільки це неможливо, а головне, в цьому немає потреби, в тому числі з правового 
погляду. Абсолютна більшість людей не володіє знанням встановленої законом 
судової процедури, або не знає про вимоги закону, які стосуються укладання чи 
розірвання шлюбу, про норми спадкового законодавства чи фінансових законів, доки 
вони не стикаються на практиці з ситуацією, яка потребує такого знання.  

Це означає, що потреба знати закон тісно пов’язана з практичним життям 
людини, з тим, у якій ситуації вона перебуває в цей момент і який елемент свого 
правового статусу реалізує. Якщо людина звертається до суду, або укладає чи 
розриває шлюб, або набула статусу спадкоємця чи статусу платника податку, вона 
опиняється в конкретних правовідносинах з іншими суб’єктами. Тоді в межах 
відповідних правовідносин у неї виникає конкретна потреба знати закони, якими 
ці відносини регулюються, знати свої права та обов’язки.  

Отже, необхідним для людини з правового погляду є не «взагалі знання зако-
нів», а таке конкретне знання прав та обов’язків, якого вимагає ситуація, пов’язана 
з реалізацією нею свого правового статусу. У зв’язку з цим А. О. Шепель наголо-
шує, що демократичний режим конституційної законності й правопорядку «не 
може будуватися лише на правосвідомості громадян та інших осіб, впевненості в 
тому, що вони знають закони України. Держава доводить до їх свідомості, їх 
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відома закони, але людина, з свого боку, повинна в першу чергу в своїх інтересах 
прагнути знати ці закони» [2, с. 166–167].  

Водночас, самого тільки прагнення людини знати закони замало. Необхідно, 
щоб потреба конституційної законності спрямовувала державу на максимально 
ефективне виконання її обов’язку зі забезпечення реального знання кожною 
людиною своїх прав та обов’язків у тих конкретних правових відносинах, у яких 
вона перебуває з іншими суб’єктами права. 

Положення чинних процесуальних кодексів України дають достатній матеріал 
для наукового аналізу й оцінки законодавчого визначення обов’язку держави щодо 
забезпечення реального знання кожним його прав та обов’язків у цивільному та 
адміністративному судочинстві. 

По-перше, суд має обов’язок не просто повідомляти, а роз’яснювати права та 
обов’язки учасникам відповідних процесуальних правовідносин. 

По-друге, обов’язок роз’яснювати учасникам процесу їхні процесуальні права 
має забезпечувати суд на кожній стадії процесу і щодо кожної процесуальної дії, з 
якою пов’язуються ті або інші юридичні наслідки для людини, яка бере участь у 
судовому процесі. 

По-третє, роз’ясненню підлягають не тільки процесуальні права та обов’язки 
учасників процесу, а й матеріальні права та обов’язки сторін і третіх осіб, з 
приводу яких відбулося рішення суду. 

По-четверте, презумпція знання законів не передбачає вимоги до кожного 
знати всі закони держави, в цьому немає потреби з правового погляду. Необхідним 
для людини з правової точки зору є не «взагалі знання законів», а таке конкретне 
знання прав та обов’язків, якого потребує ситуація, пов’язана з реалізацією її 
правового статусу в конкретних правовідносинах.  
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The article deals with the provisions of Civil Code of Ukraine and Code of Administrative 
Procedure Ukraine in terms of participants` in procedure knowledge of their rights and duties. 
A connection between these provisions and the guaranteed by Article 57 of the Constitution of 
Ukraine right of everyone to know their rights and duties is substantiated. It is revealed that 
such an analysis is necessary to disclose the content of this constitutional human right through 
its correlation with the obligations corresponding to it in legal relations. 

It was suggested to carry out a comparative analysis of these codes provisions. Thus, 
revealing the common and different in both codes, it is noted that the explanation by the court 
of rights and obligations in legal relations related to civil and administrative proceedings shall 
be provided by court, but this obligation is differently formulated in the mentioned codes. It is 
noted that the duty of a judge (court) is to clarify not only the procedural rights and obligations 
of the parties, but as well the legal consequences of the relevant procedural actions. 

The author arrives at the conclusion that judicial clarification of procedural rights and 
duties is provided not only for the parties, but as well it deals with those substantive rights of 
the other parties (the third parties), which are decided by court. The procedural statuses of 
foreigners and stateless persons, minors are mentioned separately. In this case, the court 
guarantees the equality of the parties to the process, including equality in the knowledge of 
their procedural rights and duties, regardless of status. 

The provisions of the abovementioned procedural codes aw well read that the duty to 
explain to the participants in the process their procedural rights should be carried out by the 
court not once, but at every stage of the process, as well as in respect of every procedural act, 
which is associated with one or another legal consequence for a particular person as a 
participant in the trial. 

The rule under which the presiding judge shall explain the content of decision confirms that 
the court clarification of participants` procedural rights and duties is aimed at their awareness of 
importance of these rights and duties and conscious using them, with the understanding of the 
possible consequences of their actions or actions of their representatives. Thus, it shall be 
explained not only the procedural rights and duties of procedure participants, but as well those 
substantive rights and duties of the parties and third parties, which are decided by court. 

It is analyzed that under such conditions the presumption of knowledge of one's rights 
and duties by every person cannot operate, and that the mere desire to know the laws is not 
enough. It is necessary that the need of constitutional legality should direct the state to the 
maximal effective fulfillment of its duty to ensure the real knowledge of own rights and duties 
by every person within the specific legal relations in which this person takes part with the other 
subjects of law. 

Keywords: participants in procedure, procedural status, presumption of knowledge, legal 
fiction, judicial clarification. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 
СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ 

І. Олексів 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, 
e-mail: ihorOleksiv93@gmail.com 

Розглянуто підстави та умови використання строкових трудових договорів при прий-
нятті на роботу. Зазначено, що в умовах глобалізації ринку праці зростають випадки 
розширення сфери застосування строкових трудових правовідносин, які нерідко призво-
дять до зниження соціальних і правових гарантій найманих працівників. Запропоновано 
варіанти вдосконалення правового регулювання відносин найму робочої сили на підставі 
трудових договорів строкового характеру з використанням досвіду зарубіжних країн та 
чіткого дотримання міжнародних стандартів, що панують у цій сфері. 

Значну увагу присвячено проблемам вирішення трудових спорів, які пов’язані з необ-
ґрунтованим укладенням строкових трудових договорів з працівниками. Судова практика 
тут показує, що переважно суди керуються формальними обставинами справи, а це не 
сприяє захисту прав найманих працівників. Запропоновано, при вирішенні таких категорій 
справ, з’ясовувати процедуру, що передувала укладенню трудового договору та виявляти 
наявність та/або відсутність у працівника волевиявлення на укладення саме строкового 
трудового договору. 

Ключові слова: трудовий договір, строк трудового договору, порядок укладення трудо-
вого договору, прийом на роботу, заява працівника. 

Трудовий договір вважається найпоширенішою формою реалізації права на 
працю. І саме завдяки гарантіям, встановленим законодавством про працю для 
осіб, які уклали трудовий договір досягається стабільність трудових правовідносин 
у суспільстві, а отже й ефективність трудової діяльності найманих осіб. У цьому 
аспекті, завданням кожної соціально-орієнтованої держави має стати забезпечення 
якомога вищого рівня стабільності трудових правовідносин для працівника, що, 
зокрема може бути досягнуто шляхом вдосконалення правового регулювання зай-
нятості в тому числі і на умовах строкового трудового договору. 

Норми чинного законодавства про працю України, які регламентують умови, 
за яких дозволено укладення строкових трудових договорів не є достатньо визначе-
ними та більшою мірою слугують забезпеченню інтересів роботодавця, а не найма-
ного працівника. З огляду на це, існує потреба з’ясування сфери застосовування 
строкових трудових договорів. 

У науковій літературі до питання про строк трудового договору та сфери його 
застосування зверталися такі українські науковці, як Н. Болотіна, П. Пилипенко, 
С. Вишновецька, С. Сільченко, Н. Москалик та ін. 

Метою статті є з’ясування проблеми укладення строкових трудових договорів 
з працівниками в умовах глобалізації ринку праці та вироблення пропозицій, спря-
мованих на вдосконалення правового регулювання трудових відносин. 
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Кодекс законів про працю України (надалі – КЗпП України) встановлює, зо-
крема, що трудові договори можуть бути безстроковими, такими, які укладають на 
невизначений строк; укладеними на визначений строк, встановлений за погод-
женням сторін, та такими, що укладаються на час виконання певної роботи [2]. 

Зазначене у такий спосіб правило ч. 1 ст. 23 КЗпП України, свідчить, що 
законодавець повністю покладається на волю сторін під час вибору строку 
договору і крім того, можна зробити висновок, що будь-який із трудових договорів 
(безстроковий чи строковий) за ступенем гарантій трудових прав працівників є 
рівнозначними. Бо цілком логічно, що працівник навряд чи погодився б на 
укладення строкового трудового договору, якби той передбачав менше гарантій, 
ніж безстроковий трудовий договір. 

Насправді ж аналіз подальших статей КЗпП України та практики його застосу-
вання в частині гарантованості прав та інтересів найманих працівників у правовід-
носинах строкового характеру засвідчує протилежне. Вже саме строк договору 
(тривалість правовідносин) можна вважати відповідним погіршенням правового 
становища працівника порівняно з трудовим договором, укладеним на невизначе-
ний термін. Адже укладення строкового трудового договору презюмує його припи-
нення відразу по завершенні терміну його тривалості і закон тут не передбачає 
особливих винятків, навіть попри якісь додаткові преференції, що встановлені для 
певних категорій працівників. 

Та обставина, що ст. 23 КЗпП України передбачає можливість укладення дого-
вору на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, де «погоджувати» 
мало б означати одержувати чиє-небудь схвалення або згоду на щось, зовсім не 
означає, що отримання роботодавцем згоди особи на укладення строкового трудо-
вого договору виражає волю цієї особи на добровільне погіршення власного 
становища у трудових правовідносинах та позбавлення її певних гарантій. 

Тому, для ефективного захисту трудових прав працівників у таких випадках 
потрібно чітко розрізняти реальне волевиявлення особи, яка приходить на роботу 
на укладення саме строкових трудових правовідносин і відмежовувати від «погод-
ження» на необґрунтоване укладення строкового трудового договору, що на прак-
тиці досить складно. 

Більше того, у ч. 2 ст. 23 КЗпП України йдеться про те, що строкові трудові 
договори укладають у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встанов-
лені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 
виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодав-
чими актами. А отже, не важко дійти висновку, що сфера укладення строкових 
трудових договорів є обмеженою. 

І в контексті такого формулювання диспозиція ч. 1 цієї статті вже не виглядає 
такою безспірною за логікою свого викладу. Бо якщо строковий договір можна 
укладати лише як виняток, у випадках зазначених у другій її частині, то погоджен-
ня сторін на укладення строкового договору поза такими випадками має розгля-
датись як порушення правил прийому на роботу. 

Адже тут матимемо зловживання роботодавця своїми правами і порушення права 
особи – контрагента на укладення трудового договору на невизначений термін. 

До речі, у такій своїй редакції ст. 23 КЗпП України постала у кодексі у зв’язку 
зі змінами, що були внесені до неї 20 березня 1995 року [2]. 

Попередня її редакція містила лише одну частину, де п. 2 передбачав 
можливість укладення строкового виду трудового договору за погодженням сторін, 
але не більше як на три роки. І очевидно, законодавче обмеження терміну 
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тривалості строкового договору трьома роками, було теж свого роду юридичною 
гарантією щодо обмеження сфери використання строкових договорів у трудових 
правовідносинах. Логічно, що укладення договору на строк понад три роки підпадав 
під правила, якими регламентувалися трудові відносини безстрокового характеру. 

Як відомо, трудове законодавство покликане забезпечити передусім інтереси 
працівника, для якого бажаним є укладення трудового договору на невизначений 
строк, саме з огляду на відповідні гарантії, що передбачені законодавством про 
працю та поширюються на його відносини з певним роботодавцем. 

Такий працівник, зазвичай матиме більшу впевненість у своїй можливості в 
майбутньому отримувати доходи та доступ до підвищення кваліфікації (навчання, 
тощо), порівняно з працівником, який працює за строковим трудовим договором. 
Та й зрештою, обмежуючи сферу укладення строкових трудових договорів, 
законодавець розумів необхідність такого обмеження, з огляду на велике бажання 
роботодавців укладати строкові трудові договори у випадках, коли мали б бути 
укладені трудові договори невизначеної тривалості. 

Внесення змін до ст. 23 КЗпП України у 1995 році про обмеження сфери вико-
ристання строкових трудових договорів випливало з Рекомендації Міжнародної 
організації праці (надалі – МОП) щодо припинення трудових відносин з ініціативи 
роботодавця № 166, яка доповнює однойменну Конвенцію МОП № 158. У ній, 
зокрема йдеться про необхідність передбачити відповідні заходи, щоб обмежити 
необґрунтоване використання строкових трудових договорів, метою яких є 
ухилення від надання захисту працівникам, передбаченого Конвенцією 1982 року і 
самою Рекомендацією, де пропонувалося: 

а) обмежити застосування договорів про найняття на певний термін випад-
ками, коли, враховуючи рід майбутньої роботи або умови її виконання чи інтереси 
працівника, ці трудові відносини не можуть встановлюватися на невизначений 
термін; 

b) вважати договори про найняття на певний термін, за винятком випадків, перед-
бачених у п. a) цього параграфа, договорами про прийняття на невизначений термін; 

c) вважати договори про найняття на певний термін, які подовжувалися один 
чи кілька разів, за винятком випадків, зазначених у п. а) цього параграфа, догово-
рами про найняття на невизначений термін [3; 5]. 

Встановлення виняткових випадків, за наявності яких дозволено укладення 
строкового трудового договору та інших пов’язаних правових гарантій на 
міжнародному та національному рівнях мало на меті сприяння забезпеченню 
стабільності трудових відносин для працівників та винятком можливостей 
укладення строкових трудових договорів у випадках, коли трудові відносини 
можуть бути встановлені на невизначений строк. 

Насправді, чинне законодавство України про працю в частині відображення у 
відповідній статті кодексу Рекомендацій МОП видається не зовсім вдалим, 
оскільки не містить достатньо чіткої та детально регламентованої сфери укладення 
строкового трудового договору. Хоча у ч. 2 ст. 23 КЗпП України й подано винят-
кові випадки, за наявності яких дозволено укладати строковий трудовий договір, 
проте, чимало термінологічних понять, які використано у цій статті явно не спри-
яють належному забезпеченню прав працівників та подекуди дозволяють робото-
давцям зловживати укладенням строкових трудових договорів з працівниками, поз-
бавляючи їх гарантій стабільності трудових відносин. 

Спробу втрутитися у роз’яснення деяких термінів та принаймні конкретизу-
вати поняття, що містяться у ч. 2 ст. 23 КЗпП України зробило Міністерство праці 
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та соціальної політики України, яке у своєму Листі № 06/2–4/13 від 03.02.2003 року 
зазначило, що: 

– характер майбутньої роботи – означає, що робота не виконується постійно 
(наприклад, сезонні роботи); 

– умови виконання роботи – визначає роботу як постійну, але у зв’язку з 
конкретними умовами її виконання трудові відносини не можуть бути встановлені 
на невизначений термін; 

– інтереси працівника визначено, як зацікавленість працівника у встановленні 
трудових відносин не визначений термін, що зазвичай зумовлено сімейно-
побутовими обставинами [7]. 

Тут варто відзначити, що такі терміни, як «характер роботи», «умови її вико-
нання« та «випадки передбачені законодавчими актами», зумовлені зовнішніми 
чинниками, на відміну від «інтересів працівника», який має в основі своїй певні 
суб’єктивні чинники та який на відміну від інших умов укладення строкового 
трудового договору важко піддається встановленню. На практиці досить складно 
довести чи дійсно був у працівника так званий «інтерес» для укладення саме 
строкового трудового договору, тобто чи він мав бажання укласти саме трудовий 
договір визначеної тривалості. 

На відміну від КЗпП України, у якому йдеться про те, що строковий трудовий 
договір можна укладати в «інтересах» працівника, у проекті Трудового кодексу 
України, прийнятому у першому читанні, зазначено, що трудові відносини на 
визначений строк можуть установлюватися за «бажанням» працівника. Натомість, 
вже у тому варіанті проекту Трудового кодексу України, який поданий до другого 
читання, зазначено, що трудовий договір на визначений строк може бути 
встановлений за «ініціативою» працівника. Й у зв’язку з цим варто наголосити, що 
судова практика щодо розгляду трудових спорів, часто ототожнює такі поняття, як 
«інтерес» та «бажання». А тому, логіка законодавця тут теж потребує з’ясування. 

Безперечно, що вибір конкретного терміна, який найбільш повно характеризу-
ватиме ті суб’єктивні чинники, які дозволятимуть використання строкових трудо-
вих договорів матиме важливе значення не тільки під час їх укладення, а й при 
вирішенні різного роду трудових спорів. Тому, бажано з’ясувати сутність та зна-
чення вжитих у Проекті термінів та обрати той, який максимально чітко відобража-
тиме фактичний стан речей та захистить працівника від необґрунтованого укладен-
ня строкового трудового договору. 

Великий тлумачний словник української мови вказує на таке значення 
відповідних слів: 

– Інтерес – те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось 
прагненням, потребам; 

– Бажання – прагнення до здійснення чого-небудь;  
– Ініціатива – перший крок у якій-небудь справі, почин. Ініціативний – той, що 

перший починає будь-яку справу, робить почин [1]. 
Як бачимо, законодавцю не зайве буде переконатися, що слово «інтерес», яким 

послуговується КЗпП України для конкретизації сфери укладення строкових трудових 
договорів, не є достатньо чітким, з огляду на те, що у більшості випадків будь-який 
трудовий договір укладають в інтересах працівника. А тому навряд чи варто на ньому 
акцентувати увагу лише при укладенні строкових трудових договорів. 

Відмова від слова «бажання» при укладенні саме строкового договору у 
проекті ТК України, поданому до другого читання теж видається виправданою, 
оскільки за відсутності «бажання» особи укласти трудовий договір, він взагалі не 
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був би укладений. Тобто укладення будь-якого трудового договору неможливе без 
бажання працівника, а встановити чи дійсно він мав бажання укласти саме строко-
вий трудовий договір досить складно. 

На відміну від обох попередніх слів, «ініціатива» передбачає, що працівник 
самостійно робить певні дії, спрямовані на укладення саме строкового трудового 
договору. Такі дії можуть бути відображені у заяві про прийняття на роботу зі 
зазначенням тих конкретних причин, які виражають його волю укласти саме 
строковий трудовий договір. 

В Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ у справі № 202/5826/15–ц від 13.04.2016 року про скасування наказу 
про звільнення, поновлення на роботі та зобов’язання вчинити певні дії, ідеться 
про те, що: «Підставою для укладення строкового трудового договору на вимогу 
працівника є його заява про прийняття на роботу, у якій вказуються обставини або 
причини, що спонукають працівника найматися на роботу за строковим трудовим 
договором, а також строк, протягом якого він працюватиме» [6]. 

Аналогічна за своїм змістом позиція відображена в Постанові Пленуму Вер-
ховного суду України у справі № 308/8186/15 – ц від 13.09.2017 року про понов-
лення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу. Зокрема у ній 
зазначено, що «Підставою для укладення строкового трудового договору на вимогу 
працівника є його заява про прийняття на роботу, в якій вказуються обставини або 
причини, що спонукають працівника найматися на роботу за строковим трудовим 
договором, а також строк, протягом якого він працюватиме» [4]. 

Окрім цього, у цій же постанові зазначено, що «порядок оформлення трудових 
відносин за строковим трудовим договором такий же, як і за безстроковим. Але, 
при цьому факт укладення трудового договору на певний строк чи на час 
виконання певної роботи повинен бути відображений як у заяві працівника про 
прийняття на роботу, так і в наказі чи розпорядженні роботодавця, яким оформ-
ляється цей трудовий договір» [4]. 

Якщо ж у заяві про прийняття на роботу за строковим трудовим договором 
відсутні причини, що підтверджують ініціативу працівника спрямовану на 
укладення саме строкового трудового договору, така заява не є підставою вважати, 
що існують законні обставини для укладення строкового трудового договору. 

З огляду на це, не важко зробити висновок, що при вирішенні трудових спорів, 
які стосуються необґрунтованого укладення з працівниками строкового трудового 
договору, суди приймають за належний доказ волевиявлення працівника на 
укладення саме трудового договору на визначений термін, про що зазначається у 
власноруч написаній ним заяві про прийняття на роботу. Та навіть, попри факт 
написання такої заяви працівником власноруч, не можна достовірно стверджувати, 
що на нього під час прийняття на роботу не чинили тиск з боку роботодавця. 

Законодавство України покликане забезпечувати належний захист прав пра-
цівників у трудових відносинах, зокрема й шляхом обмеження необґрунтованого 
укладення з ними трудових договорів на визначений строк. Тут дуже важливо 
забезпечити належну процедуру укладення строкових трудових договорів, шляхом 
її детальнішої регламентації, вдосконалити понятійний апарат чинного законо-
давства та встановити додаткові гарантії для працівників, які працюють за трудо-
вими договорами строкового характеру. 

У цьому аспекті, позитивними є новели поданого до другого читання проекту 
Трудового кодексу України, де вказані конкретні випадки укладення трудових 
договорів на визначений строк. 
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The article considers the grounds and conditions for the usage of fixed-term employment 
contracts in hiring process. It is noted that in the conditions of globalization of the labor market 
cases of scope expansion of the fixed-term labor legal relations, which often lead to a 
decrease in social and legal guarantees of employees, are increasing. The author suggests 
ways to improve the legal regulation of hiring process based on labor contracts of a temporary 
nature using the experience of foreign countries and strict adherence to the international 
standards prevailing in this sphere. 

The employment contract is the most secure form of the right to work whether it is 
concluded for a fixed-term or permanent period. In fact, in both of these cases, the guarantees 
provided for by the labor legislation for employees are equivalent, but in the case of a fixed-
term employment contract, all these guarantees are only temporary. Therefore, usually an 
employee is more interested in entering into an employment contract for an indefinite period. 

The same legal position is enshrined in the current legislation on labor of Ukraine, in which 
the scope of employment contracts for a fixed-term period is limited, however, this approach in 
practice does not in all cases provide adequate protection of the interests of the employee. 

Thus, the article deals with the imperfection of the norms of the Ukrainian legislation on 
labor, which regulate the conditions under which fixed-term employment contracts with wage 
workers are permitted, which is more in the interests of employers. With this in view, it is 
proposed to improve the relevant norms of the Labor Code of Ukraine by identifying specific 
cases in which it is allowed to enter into contracts for a fixed-term period and to replace it's 
conceptual apparatus. 

In addition, the author stresses the need to take into account the provisions reflected in 
ILO Convention No. 158 concerning termination of employment at the initiative of the 
employerand the ILO's same recommendation in the process of making appropriate changes 
to the labor legislation of Ukraine. 

A separate aspect of the problem concerns the resolution of labor disputes, which are 
connected with the unreasonable conclusion of fixed-term labor contracts with employees. 
Analysis of judicial practice suggests that for the most part, courts are guided by formal 
circumstances of the case, which clearly does not contribute to the protection of the rights of 
employees. In view of this, in resolving such categories of cases, the emphasis was placed on 
the need to study the very procedure prior to the conclusion of an employment contract, which 
should indicate the presence and / or absence of the employee's will to conclude a fixed-term 
employment contract. 

Keywords: employment contract, the term of the employment contract, the procedure for 
the conclusion of an employment contract, the recruitment, the application of the employee. 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66. С. 170–178 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2018. Issue 66. P. 170–178 

© Раневич О., 2018 

УДК 349.3 

ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАЗІ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

О. Раневич 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено теоретичні та практичні аспекти конституційного права людини і громадя-
нина на соціальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездат-
ності. Висвітлено поняття, зміст та види непрацездатності як правової підстави виникнення 
права на соціальне забезпечення за законодавством України. Проаналізовано нормативне 
закріплення та наукове осмислення таких юридичних термінів, як «працездатність» та 
«непрацездатність», якими послугується право соціального забезпечення. 

Встановлено також, що право на соціальне забезпечення у разі втрати працездатності 
належить до комплексу соціальних прав людини та за своєю конституційно-правовою приро-
дою є структурним елементом права на соціальний захист. Працездатністю запропоновано 
вважати здатність кожної людини виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природ-
ним та соціальним властивостям. А непрацездатність з огляду на її особливу правову природу 
віднесено до однієї з юридичних підстав (соціальних ризиків), наявність яких зумовлює 
виникнення права на матеріальне забезпечення або надання соціального обслуговування. 

Ключові слова: соціальний захист, працездатність, соціальне право, непрацездатність, 
соціальний ризик. 

Право людини на соціальне забезпечення у разі втрати нею працездатності 
закріплено у ст. 46 Основного Закону, що вказує на належність цього права до 
основних соціальних прав, які отримали найвищий рівень юридичної сили в 
державі. Зокрема, Конституція України проголошує право громадян на соціальний 
захист, що охоплює право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимча-
сової втрати працездатності. 

У науковій літературі до питань, що стосуються соціального забезпечення 
особи у зв’язку з втратою працездатності зверталися такі науковці як П. Пилипен-
ко, С. Синчук, В. Бурак, І. Ласько, Н. Болотіна та інші. Однак поза увагою науко-
вих досліджень залишилася низка теоретичних та практичних проблем, які висвіт-
лено у цій статті. 

Метою статті є з’ясування теоретичних та практичних проблем закріплення і 
реалізації конституційного права людини та громадянина на соціальне забезпе-
чення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, а також 
визначення поняття, змісту та видів непрацездатності як соціального ризику за 
правом соціального забезпечення України. Охарактеризувати сферу використання 
таких термінів, як «працездатність» та «непрацездатність» у чинному законодавстві. 

Відомо, що конституційні приписи у найзагальнішому вигляді закріплюють 
право громадян на соціальне забезпечення в разі втрати ними працездатності, а 
конкретизація цього права відбувається в законах та підзаконних нормативно-
правових актах. Закон України встановлюють правові основи та гарантії функ-
ціонування системи соціального забезпечення громадян, визначають суб’єкти 
такого забезпечення, підстави та умови за наявності яких виникає право на 
отримання певного виду забезпечення та інше. 
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Реалізація права громадян на соціальне забезпечення у разі втрати ними пра-
цездатності досягається за допомогою комплексу організаційних, правових та фінан-
сових гарантій. При цьому, значна роль у реалізації цього права належить правовим 
гарантіям, серед яких знаходить своє місце система соціального страхування громадян 
на випадок втрати ними працездатності, а також встановлення додаткових соціальних 
преференцій для окремих категорій соціально вразливих громадян. 

З огляду на конституційно-правове регулювання суспільних відносин, які 
виникають у сфері соціального забезпечення особи у разі втрати нею працездат-
ності, безумовним залишається те, що конституційне право людини на соціальне 
забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності є важ-
ливим елементом соціальних прав людини як на міжнародному, так і внутрішньо-
державному рівнях.  

Перш за все, це зумовлюється неспроможністю людини самостійно проводити 
суспільно-корисну діяльність [1, с. 39]. Іншими словами, тут наявний соціальний 
інтерес до відновлення працездатності особи задля досягнення суспільної користі, 
зокрема, у розвитку життєдіяльності суспільства у різних сферах його діяльності зі 
залученням фізичної та розумової активності кожного його учасника. 

Обов’язок реалізації такого інтересу, як правильно вказує П. Пилипенко, 
гарантує держава шляхом забезпечення громадян, які досягли похилого віку або з 
інших причин (хвороба, каліцтво) втратили працездатність через виплату пенсій чи 
надання інших соціальних пільг для неімущих та непрацездатних [10, с. 12]. 

У зв’язку з цим, важливим є з’ясування сутності таких юридичних категорій, 
як «працездатність» та «непрацездатність» людини, якими послуговується право 
соціального забезпечення. Термін «працездатність», вживають у міжнародних та 
національних актах у переважній більшості для позначення юридично значущого 
факту втрати людиною своєї здатності до праці, тобто настання непрацездатності.  

Цим терміном оперують як Конвенція МОП № 102 [6], так і Закон України 
«Про прожитковий мінімум» [12], які забезпечують правове регулювання суспіль-
них відносин щодо збереження, відновлення та поліпшення працездатності. 
Водночас, визначення самого поняття «працездатності» у міжнародних актах не 
наведено, а національні джерела права, тут обмежено лише рівнем підзаконних 
актів. Тому основні кваліфікуючі ознаки цього терміна розкрито переважно на 
доктринальному рівні. 

Якщо звернутися до Великого тлумачного словника української мови, то у 
ньому працездатність визначено як здатність людини працювати, бути активним 
учасником трудових процесів [3, с. 1103]. Тут працездатність розглянуто у 
біологічному аспекті, як природна здатність людини до суспільно корисної праці. 

Зокрема О. Заржицький та О. Козаков наголошують, що працездатність перед-
бачає перш за все біологічні чинники, пов’язані з організмом людини, тобто її 
біологічну здатність працювати. При цьому вони зазначають, що вона є 
індивідуальною для кожної особи з огляду на природні особливості організму, 
спосіб її життя, чинники, що не залежать від її волі, але з якими вона зіштовхується 
і які впливають на її працездатність [5, с. 98]. 

Як видається, такий погляд на працездатність значно звужує її зміст, адже 
визначає лише її біологічну сторону, тобто природні властивості людини, коли інші 
властивості людини не беруть до уваги під час оцінювання працездатності особи.  

Свого часу О. Смірнов обґрунтовував ідею про те, що здатність людини до 
праці оцінюють не лише за можливістю виконання роботи та функціональним 
станом організму, а й за додатковими критеріями [15, с. 70]. І такими, на його 
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думку, є стан здоров’я, професійні знання, вміння та досвід людини. Таке поняття 
працездатності розкриває широкий зміст цього терміна.  

Подібний підхід до визначення змісту працездатності використовують і в 
законодавстві України. Працездатність тут подано як соціально-правову категорію, що 
відображає здатність людини до праці та визначається рівнем її фізичного і духовного 
розвитку, а також станом здоров’я, професійними знаннями, умінням і досвідом [9]. 

Отже, з огляду на вищенаведені підходи до визначення працездатності 
людини, можна запропонувати розуміти під останньою здатність кожної людини 
виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природним та соціальним 
властивостям. Цей термін, як видається, за своїм змістом охоплює два юридично 
значущі аспекти, що впливають на визначення працездатності людини – 
природний (біологічний) та соціальний. 

У науці права соціального забезпечення прийнято поділяти працездатність на 
певні види. Зокрема, Н. Биба розрізняє: 1) загальну – здатність до виконання будь-
яких робіт у звичайних умовах праці; 2) професійну – здатність працювати за 
певною професією, спеціальністю, посадою; 3) спеціальну – здатність працювати у 
спеціальних і несприятливих умовах; 4) обмежену – здатність працювати з 
обмеженнями [4, с. 498]. 

Натомість В. Караваєв назвав ще й вікову працездатність, неповну й умовну. 
Під віковою він розуміє заборону приймати на роботу дітей і підлітків певного 
віку. За цією ж ознакою О. Смирнов своєю чергою поділяв її на фактичну здатність 
до праці (робоча сила) і здатність до праці, що визнається державою (трудова 
правосуб’єктність) [16, с. 20].  

На думку Т. Шкапко, працездатність за кількісною ознакою, тобто залежно від 
ступеня її зниження, поділяється на повну працездатність, часткову і повну непра-
цездатність. Часткова й повна непрацездатність залежно від тривалості такого стану 
може бути постійною (стійкою або тимчасовою непрацездатністю) [17, с. 26]. При 
цьому у законодавстві України також наявні такі види працездатності, як загальна, 
професійна, повна загальна, повна професійна, часткова та часткова загальна [9]. 

Беручи вищеподане до уваги, можна зробити висновок, що конституційні 
приписи ст. 46 Основного Закону гарантують забезпечення громадян України у 
разі втрати працездатності незалежно від того, до якого виду вона належить, тобто 
законодавець використовує узагальнююче поняття працездатності як здатності 
людини до праці, та за наявності хоча б одного юридичного факту (одного складу 
юридичних фактів), який підтверджуватиме повну, часткову або тимчасову втрату 
працездатності, в особи виникає право на соціальне забезпечення.  

Як вже зазначалося, у праві соціального забезпечення зміст працездатності більш 
повно розкривається через використання таких термінів як «непрацездатність» або 
«втрата працездатності». Це пояснюється, перш за все, інтенсивним використанням 
поняття непрацездатності як у міжнародній, так і в національній практиці, що дало 
змогу В. Андрєєву та Я. Фогелю сформулювати теорію непрацездатності, відповідно 
до якої відносини соціального забезпечення – це відносини щодо надання допомоги за 
рахунок суспільних фондів лише непрацездатним громадянам [2]. 

Використання обох термінів – «непрацездатність» та «втрата працездатності» 
у законодавстві нашої держави є непослідовним і вказує переважно на їх 
ототожнення. Конституція України, зокрема, використовує термін «втрата 
працездатності» як підставу виникнення права на соціальне забезпечення [7]. 
Тобто, втрата працездатності тут постає як соціальний ризик, з яким пов’язується 
виникнення, зміна чи припинення в особи права на соціальне забезпечення.  
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Як бачимо, втрату працездатності, у контексті її подання в Основному Законі, 
розглядають як завершену дія, внаслідок якої людина позбавляється властивостей, 
що надають їй змогу працювати, а отже, непрацездатність – це результат втрати 
працездатності, який у конституційному розумінні збігається у часі та наслідками з 
її втратою. Тому варто дійти висновку, що Основний Закон ототожнив відповідні 
поняття, чим на законодавчому рівні запобіг правовому плюралізму у використанні 
згаданого конституційного припису. 

Незважаючи на конституційне ототожнення «непрацездатності» та «втрати 
працездатності», все ж таки трапляється їх непослідовне використання в нормах 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». У 
ньому термін «втрата працездатності» використано при позначенні: видів соціаль-
ного страхування; потреб у соціальному забезпеченні або обслуговуванні (ст. 1); 
підстав виникнення права на певний вид соціального забезпечення (ст. 19); видів 
непрацездатності (ст. 39). Коли, термін «непрацездатність» у цьому ж Законі 
позначає листки непрацездатності (ст. 1), види втрати працездатності (ст. 16) та 
види матеріального забезпечення (ст. 20) [11]. 

Тобто, закріплюючи однакові за змістом правові явища, законодавець їх 
позначає різними термінами. Це простежується, навіть у тому, що в одній і тій же 
статті можуть бути використані обидва терміни, а це беззаперечно вказує на від-
сутність єдиного законодавчого підходу до їх змістовної диференціації. У зв’язку з 
чим, можна зробити висновок про те, що у законодавстві України для позначення 
стану людини, за якого вона втратила здатність працювати, використовуються такі 
терміни, як «непрацездатність» та «втрата працездатності». 

Попри відсутність законодавчого розмежування вищеподаних правових категорій, 
необхідним є їх теоретичне розмежування. Втрату працездатності варто розглядати як 
динамічну категорію, яка характеризується зниженням у людини здатності виконувати 
суспільно-корисну працю, внаслідок природних чи соціальних обставин. Вона слугує 
правовою підставою для визначення виду непрацездатності в особи та з’ясування 
можливості отримання нею матеріального забезпечення чи соціальних послуг. Своєю 
чергою непрацездатність – це результат втрати працездатності (соціальний ризик), з 
яким пов’язується виникнення в особи права на соціальний захист. Зокрема, під 
непрацездатністю необхідно розуміти біологічний або соціальний стан, у якому 
перебуває особа, що характеризується повною, частковою або тимчасовою втратою 
нею здатності виконувати суспільно-корисну працю. 

Хоча і термін «втрата працездатності» є конституційним, у нормативно-
правових актах здебільшого використовується термін «непрацездатність», сутність 
та ефективність запровадження якого у законодавчий обіг набуває наукових 
досліджень у праві соціального забезпечення. 

Наприклад, С. Синчук непрацездатність розглядає як соціально-фізіологічний 
стан людини, який визначається її об’єктивною втратою чи зменшенням природних 
функцій організму або зниженням кваліфікації, значним зменшенням обсягу чи 
припиненням трудової діяльності, у разі настання якого особа втрачає засоби до 
існування та потребує матеріального соціального забезпечення [13, с. 375]. 

Також науковець виділив ознаки непрацездатності як соціального ризику, до яких 
відніс: непрацездатність є винятково об’єктивною (настає незалежно від волі особи та 
не може бути усунена нею самостійно через зовнішні чинники, а не з будь-яких 
суб’єктивних причин); вона обмежує (чи порушує) життєдіяльність людини та зумов-
лює її соціальну незабезпеченість; закріплена національним законодавством як 
обставина, внаслідок настання якої особа може потребувати допомоги держави чи 
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суспільства; є потенційно закономірною для кожної людини, оскільки обов’язково або, 
як правило, трапляється чи може трапитися за певних обставин [13, с. 376]. 

Непрацездатність у праві соціального забезпечення постає як юридична 
підстава (соціальний ризик), наявність якої зумовлює виникнення в особи права на 
матеріальне забезпечення або надання соціального обслуговування, що своєю 
чергою слугувало проведенню низки досліджень причин її виникнення. 

Як уважає П. Пилипенко, непрацездатність може бути наслідком різних за 
природою юридичних фактів: загальносоціальних. Вони притаманні кожній людині, 
оскільки зумовлені її фізіологічною та соціальною природою (наприклад, старість, 
вагітність та пологи, травма, не пов’язана з виробництвом, та ін.); професійних. Вони 
є наслідком чи пов’язані з трудовою діяльністю, яку виконувала особа (нещасний 
випадок на виробництві, професійне захворювання); публічних. Вони пов’язані з 
наслідками економічних, технічних, соціальних подій у конкретній державі (техно-
генні катастрофи, військові конфлікти, стихійні лиха тощо) [10, с. 190]. 

Ці юридичні факти прямо чи опосередковано можуть впливати на працез-
датність людини, чим знижувати повністю чи частково здатність людини до вико-
нання трудових функцій. 

Окрім цього, за своїм змістом та правовою природою, непрацездатність роз-
глядають у двох аспектах. До цих аспектів належать – медичний та соціальний. 
Медичний аспект непрацездатності характеризує стан здоров’я особи. Непрацез-
датність з медичного погляду – це соціально-фізіологічний стан людини. Тому у 
медичному аспекті виділяють: об’єктивно-фізіологічний стан людини, який харак-
теризується втратою чи зменшенням природних функцій організму або зниженням 
кваліфікації, значним зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності; 
об’єктивно-юридичний стан людини, тобто, коли закон дозволяє вже не працювати 
незалежно від того, може чи не може особа виконувати певну трудову діяльність. 

Соціальний аспект поняття непрацездатності вказує на нездатність особи 
матеріально забезпечити себе та членів своєї сім’ї на рівні, визначеному достатнім 
для проживання людини (прожиткового мінімуму) в державі. Медичний та со-
ціальний аспекти непрацездатності визначають її зміст як соціального ризику, що 
дає право особі на певний вид соціального забезпечення за законодавством 
України [10, с. 223]. 

Окрім змісту, непрацездатність поділяється й на певні види. Відтак, такі види 
непрацездатності закріплені на конституційному рівні. У ст. 46 Основного Закону 
виділяють повну, часткову та тимчасову втрату працездатності. 

Щодо критеріїв поділу, якими керувався законодавець при визначенні видів 
непрацездатності у Конституції, то тут буде правильною думка П. Пилипенка, В. Бура-
ка, С. Синчук, які вважають, що ст. 46 Конституції України при визначенні видів не-
працездатності як підстави виникнення права на соціальний захист не використовує 
єдиного підходу: («...право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх 
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності...»). В одному випадку 
застосовують якісні характеристики непрацездатності (повнота та частковість), в іншо-
му – кількісні (тимчасовість). Очевидно, залишається лише презюмувати, що кількіс-
ною чи тривалісною ознакою повної та часткової втрати працездатності є її стійкість, а 
отже, йдеться про стійку втрату працездатності [10, с. 79]. 

Як з’ясовано, згідно з конституційними приписами непрацездатність може 
наставати у вигляді повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Ана-
логічні нормативні приписи містяться і в Основах законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Де закріплено те, що загаль-
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нообов’язкове державне соціальне страхування, як система прав, обов’язків і 
гарантій, передбачає надання соціального захисту, що охоплює матеріальне забез-
печення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працез-
датності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 
старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, 
які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим 
ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених 
законом (ст. 1) [8]. 

Поряд із законодавчим визначенням видів непрацездатності, у науці права 
соціального забезпечення класифіковано непрацездатність на такі види. А саме, 
С. Синчук, пропонує розрізняти об’єктивно-фізіологічну непрацездатність, тобто 
за станом здоров’я чи при неповнолітті та об’єктивно-юридичну, тобто, коли закон 
дозволяє вже не працювати незалежно від того, може чи не може особа виконувати 
певну трудову діяльність [14, с. 58]. 

Непрацездатність можна класифікувати також на реальну та презюмовану. 
Реальна відображається у відсотках втрати працездатності та визначається МСЕК. 
Презюмована непрацездатність настає при досягненні законодавчо визначеного віку. 
Презумпція вікової непрацездатності лежить в основі пенсії за віком; презумпція 
втрати професійної працездатності лежить в основі призначення пенсії за вислугу 
років, а також пенсії за віком, яку призначають на пільгових умовах. За тривалістю 
непрацездатність можна поділити на: постійну; стійку; тимчасову [10, с. 189]. 

Натомість О. Заржицький та О. Козаков вказують, що підходи до визнання 
особи непрацездатною й визначення рівня непрацездатності мають бути винятково 
індивідуальними, а не такими узагальненими, як у законодавстві. Критерієм поділу 
працездатності на види служить той факт, що сама по собі праця може бути 
фізичною або інтелектуальною. Фізична – це спроможність виконувати фізичну 
працю, безпосередньо пов’язану з можливістю особи виконувати певні рухи части-
нами тіла; інтелектуальна – це здатність здійснювати розумову працю, безпосе-
редньо пов’язану з інтелектуальними можливостями особи, її свідомістю, психіч-
ним станом. Втрата інтелектуальної працездатності може мати місце у випадках: 
втрати цивільної дієздатності; специфічних захворювань, що унеможливлюють 
розумову працю; втрати особою здатності до будь-яких рухів. Втрата фізичної 
працездатності можлива у разі: а) фізичних вад у особи, які заважають їй викону-
вати певну роботу, але можуть не заважати виконанню інтелектуальної праці; 
б) втрати цивільної дієздатності; в) досягнення певного віку, коли внаслідок 
старіння, що призводить до суттєвого зниження продуктивності праці, особа не 
може виконувати певну роботу [5, с. 99]. 

Отже, у ст. 46 Конституції України використано два критерії поділу, за яким 
класифікуються види непрацездатності. За якісним критерієм непрацездатність 
поділяється на повну та часткову втрату працездатності, а за кількісним – тимчасову. 

Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що у праві соціального 
забезпечення активно використовують такі терміни, як «працездатність» та «непра-
цездатність». Працездатність запропоновано розглядати як здатність кожної люди-
ни виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природним та соціальним 
властивостям. Поряд із цим, галузі права у переважній більшості відомі такі термі-
ни, як «втрата працездатності» та «непрацездатність». Хоча й на конституційному 
рівні проголошено втрату працездатності як соціальний ризик, настання якого 
надає особі право на соціальне забезпечення, у законодавстві України все частіше 
використовують термін «непрацездатність». 
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З метою теоретичного розмежування вищеподаних правових термінів, під 
втратою працездатності необхідно розуміти динамічну категорію, яка характери-
зується зниженням у людини здатності виконувати суспільно-корисну працю, 
внаслідок природних чи соціальних обставин. Вона слугує правовою підставою для 
визначення в особи виду непрацездатності та з’ясування можливості отримання 
нею матеріального забезпечення чи соціальних послуг. Своєю чергою непрацез-
датність – це результат втрати працездатності (соціальний ризик), з яким пов’я-
зується виникнення в особи права на соціальний захист. Зокрема, під непрацездат-
ністю необхідно розуміти біологічний чи соціальний стан, в якому перебуває особа 
та який характеризується повною, частковою або тимчасовою втратою нею 
здатності виконувати суспільно-корисну працю. 
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The article deals with theoretical and practical problems of the constitutional right of 
citizens to social security in the case of full, partial or temporary loss of their ability to work. 
Clarification of the basic features of working capacity revealed that it is the ability of each 
person to perform socially useful work due to their natural and social properties. 

The concept, content and types of disability as the legal basis of the right to social 
security under the laws of Ukraine are highlighted in the article. Disability due to its special 
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legal nature is attributed to one of the legal grounds (social risks), the existence of which leads 
to the emergence of the right to material support or provision of social services. 

The author analyzes the statutory and scientific understanding of such legal terms as 
working capacity and disability, which are used in social security law. In particular, it was 
discovered that the usage of both terms in the legislation of our state is inconsistent and they 
are mostly identified. Fixing the same content in legal phenomena, the legislator denotes them 
by different terms. Such situation is traced even in the fact that both terms may be used in the 
same article, which implicitly indicates the absence of unified legislative approach to their 
content differentiation. Therefore, it was concluded that in the legislation of Ukraine in order to 
describe the human condition in which they lost the ability to work are used such terms as 
«disability» and «loss of working capacity». Although the term «loss of working capacity» is 
constitutional, in the legal acts the term «disability» is mostly used. 

It is also established that the right to social security in case of loss of working capacity is 
related to the complex of social rights of human and the citizen and is a structural element of 
the right to social protection by its constitutional and legal nature. In view of this, under the 
constitutional right to social security in case of loss of working capacity, it is proposed to 
understand the legal possibility guaranteed by the Basic Law to receive material support and 
social services from social insurance subjects in order to maintain the proper conditions for 
human life and to promote the restoration of working capacity. This right is realized by means 
of a state-created complex of economic, organizational, legal and social guarantees designed 
to ensure the social protection of citizens who have been exposed to such a social risk. 

Keywords: social protection, working capacity, social law, disability, social risk. 
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ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
У РАЗІ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

НА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, БУДІВЛЮ АБО СПОРУДУ 
В. Федорович 

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

e-mail: volodymyr_fedorovych@ukr.net 

Охарактеризовано перехід права на земельну ділянку у разі набуття права власності 
на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній. За законодавством 
України земельні ділянки і будівлі на них є окремими об’єктами правового регулювання. 

Визначено співвідношення прав на земельну ділянку з правами на розташовану на ній 
нерухомість. Встановлено, що можливими є три моделі такого співвідношення: 1) земель-
на ділянка – головна річ, будівля – приналежність; 2) будівля – головна річ, земельна 
ділянка – приналежність; 3) земельна ділянка і будівля на ній – самостійні об’єкти обігу. У 
законодавстві України сформувався другий варіант, коли право на земельну ділянку 
автоматично переходить до набувача будівлі (споруди). 

Розкрито зміст принципу єдиної юридичної долі земельних ділянок і будівель чи спо-
руд, що на них розміщені, який діє у випадках, коли земельна ділянка і будівля (споруда) 
на ній належать на праві власності одній особі. 

Зроблено висновок про необхідність формування у законодавстві України єдиного об’єкта 
нерухомості, складовими частинами якого є земельна ділянка і будівля, що розміщена на ній. 

Ключові слова: земля, нерухомість, перехід права, єдина доля. 

В умовах розвитку ринку нерухомості актуальними стають питання про пере-
хід прав покупця будівлі або споруди на земельну ділянку, на якій вона розташо-
вана. Якщо порядок переходу права на будівлю чи споруду переважно питань не 
викликає, врегульований досить чітко й повно, то у сфері переходу прав на земель-
ну ділянку виникає чимало проблем. Пов’язані вони переважно з тим, що між 
земельним та цивільним законодавством у цій сфері існують певні суперечності, 
відчувається недостатня урегульованість таких відносин. 

Складною і суперечливою є практика застосування відповідних законодавчих 
положень. Земельна ділянка і розташована на ній будівля фактично становлять 
єдине ціле і використовуються за єдиним цільовим призначенням. Тому доцільно 
було б трактувати їх як елементи єдиного об’єкта нерухомості. І хоч останнім 
часом у земельному та цивільному законодавстві України все більше проявляється 
принцип їх єдиної юридичної долі, поки що земельні ділянки і розташовані на них 
будівлі чи споруди є самостійними об’єктами правового регулювання. На практиці 
така законодавча ситуація є причиною виникнення чисельних конфліктів, особливо 
коли земельна ділянка і будівля на ній належать різним особам. 

Метою статті є з’ясування взаємовідношення прав на земельну ділянку з 
правами на будівлі і споруди, що на ній розташовані, виявлення особливостей 
переходу прав на земельну ділянку у разі придбання будівлі чи споруди за 
законодавством України, подання пропозицій щодо вдосконалення законодавства 
України у зазначеній сфері. 

Чинний Цивільний кодекс України (надалі ЦК) [12] об’єднав земельні ділянки 
і розташовані на них будівлі чи споруди в одну категорію – «нерухомість». 
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Відповідно до ст. 181 ЦК до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) 
належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення. При 
цьому не зовсім визначеним є питання, що в цьому випадку, земельна ділянка чи 
споруда, є головною річчю, а що – приналежністю. 

У літературі виділяють декілька напрямів взаємодії прав на земельну ділянку з 
правами на розташовану на ній нерухомість [13, с. 258–270]. 

Аналіз положень цивільного та земельного законодавства України, свідчить, 
що співвідношення прав на земельну ділянку з правами на розташовані на ній 
будівлі чи споруди може бути різним. Можливими є декілька варіантів:  

Пріоритет прав на земельну ділянку порівняно з правами на будівлю чи 
споруду.У такому випадку головною річчю є земельна ділянка, а приналежністю – 
будівля чи споруда, яка слідує юридичній долі земельної ділянки. 

Наприклад, права на будівлі чи споруди є похідними від прав на земельну ділянку 
і слідують за нею при викупі земельної ділянки у зв’язку зі суспільною необхідністю 
(Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого май-
на, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» [10]). Об’єктом відчуження є земельна 
ділянка (її частина), житловий будинок, інші споруди, багаторічні насадження, що на 
ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. 

Порядок припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом 
для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхід-
ності земельної ділянки, на якій вони розміщені, визначено у ст. 351 ЦК. 

Якщо власник земельної ділянки, що підлягає викупу у зв’язку зі суспільною 
необхідністю, є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи насад-
жень, що розміщені на ній, вимогу про припинення права власності на ці об’єкти 
розглядають разом із вимогою про викуп земельної ділянки. 

Пріоритет прав на земельну ділянку закріплено й у деяких інших випадках, 
наприклад, відповідно до ст. 90 Земельного Кодексу України (надалі ЗК) [5], 
ст. 375 ЦК України власник земельної ділянки має право зводити на ній жилі 
будинки, виробничі та інші будівлі чи споруди. Право на забудову у такому випад-
ку є похідним від права власності на земельну ділянку. 

Земельна ділянка і розташовані на ній будівлі чи споруди є самостійними 
об’єктами цивільно-правового обігу. У такому випадку відсутній нерозривний 
зв’язок земельної ділянки й будівлі чи споруди, яка на ній розташована, як єдиного 
об’єкта нерухомості. 

Зокрема, до набрання чинності ЦК України, ст. 120 ЗК України у редакції 2001 
року допускала відчуження будівлі чи споруди без відчуження земельної ділянки. 
В ній було передбачено, що при переході права власності на будівлю і споруду 
право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі 
цивільно-правових угод, а право користування – на підставі договору оренди. Така 
норма фактично встановлювала необхідність укладення окремих договорів щодо 
земельних ділянок при придбанні будівлі чи споруди. Окрім того, відповідно до її 
змісту, земельна ділянка могла й не переходити до нового власника будівлі чи 
споруди, про що свідчили слова «може переходити». Питання набуття права 
власності на земельну ділянку сторони договору купівлі-продажу об’єкта 
нерухомості могли вирішувати окремо.  

Отже, ЗК України з 2002 до 2007 року визнавав земельну ділянку і будівлю чи 
споруду самостійними об’єктами обігу. Така ситуація знайшла своє відображення 
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й у законодавстві, що полягало в тому, що: порядок відчуження земельних ділянок і 
будівель був урегульований різними нормативно-правовими актами; різними був і 
порядок реєстрації права власності на будівлю і земельну ділянку; моменти виник-
нення права власності на земельну ділянку і будівлю чи споруду були теж різними і т.п. 

Водночас, «самостійність» земельної ділянки та розташованого на ній об’єкта 
нерухомості породжує чимало проблем теоретичного та практичного характеру: 

– це суперечить визначенню поняття нерухомості (ст. 181 ЦК), оскільки втра-
чається нерозривний зв’язок будівлі та земельної ділянки і така ознака нерухомості, 
як неможливість переміщення об’єктів без їх знецінення та зміни їх призначення; 

– у такій ситуації майже неможливо уникнути спорів про права на земельну 
ділянку між власником будівлі чи споруди і власником земельної ділянки. 

Такі конфлікти у разі недосягнення згоди між власниками земельної ділянки і 
будівлі (споруди) на ній можуть бути вирішені по-різному, зокрема, шляхом:  

1. Знесення будівлі або споруди; 
2. Викупу власником будівлі або споруди земельної ділянки; 
3. Викупу власником земельної ділянкм будівлі або споруди; 
4. Видання власнику будівлі титулу на користування земельною ділянкою [9, с. 36]. 
З набранням чинності ЦК України з 1 січня 2004 року положення ст. 120 ЗК 

України вступили в суперечність зі ст. 377 ЦК України, яка передбачала автома-
тичний перехід права на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, 
будівлі або споруди, що розміщені на ній. Проте, враховуючи, що в цій ситуації 
норми ЗК трактували як спеціальні, а норми ЦК – загальні, регулювання земельних 
відносин при придбанні будівлі чи споруди вирішувалося на користь ЗК України. 
Особа, яка ставала власником будівлі чи споруди, була змушена окремо врегульо-
вувати земельні питання з власниками землі, якими могли бути не тільки фізичні 
чи юридичні особи, а й органи державної влади чи місцевого самоврядування. Це 
істотно ускладнювало процес набуття прав на земельні ділянки, на яких були 
розташовані вказані об’єкти нерухомості. 

Пріоритет прав на будівлі чи споруди відносно прав на земельні ділянки, 
на якій вони розташовані. Це так званий «автоматичний» перехід, коли земельна 
ділянка слідує юридичній долі будівлі чи споруди, що розташовані на ній. Така 
модель юридичного співвідношення між земельною ділянкою та розташованим на 
ній об’єктом нерухомості закріплена сьогодні як у цивільному (ст. 377 ЦК 
України), так і у земельному законодавстві (ст. 120 ЗК України).  

За аналогічною моделлю подібні відносини були врегульовані й у радянському 
земельному законодавстві, що було обумовлено передусім винятково власністю 
держави на землю. Земельні ділянки надавали тільки у користування й не могли 
бути об’єктом цивільно-правових угод. Так, ст. 90 ЗК УРСР 1970 року закріплюва-
ла правило, відповідно до якого при переході права власності на будівлю пере-
ходило також і право користування земельною ділянкою або її частиною [6]. 

Окрім того, необхідно врахувати і те, що земельні ділянки були залучені до 
цивільно-правового обігу пізніше, ніж будівлі чи споруди, у зв’язку з чим і 
проявився у законодавстві пріоритет нерухомості щодо до земель. 

«Радянську» традицію переходу права на земельну ділянку при переході права 
на будівлю і споруду продовжив ЗК в редакції від 13 березня 1992 року [4], у ст. 30 
якого було вказано, що при переході права власності на будівлю і споруду разом з 
цими об’єктами переходить і право власності або право користувавння земельною 
ділянкою без зміни її цільового призначення і, якщо інше не передбачено в 
договорі відчуження будівлі та споруди.  
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У 2007 році було внесено зміни до ст. 120 ЗК, положення якої були узгоджені з 
вимогами ст. 377 ЦК. Відповідно до п. 1 ст. 120 ЗК у редакції 2007 році, до особи, 
яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходило право власності 
на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у 
розмірах встановлених договором. Якщо договором про відчуження житлового 
будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не було визначено, до 
набувача переходило право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята 
житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка 
необхідна для їх обслуговування. 

Отже, придбання за договором житлового будинку, будівлі або споруди перед-
бачало і перехід права власності на землю. При цьому сторони могли домовитися 
про розмір земельної ділянки. Законодавець керувався тим, що земельну ділянку не 
варто «відокремлювати» від нерухомості, що на ній розташована. 

Отже, узгодженням ст. 120 ЗК України зі ст. 377 ЦК України у 2007 році у 
законодавстві остаточно сформувався пріоритет прав на будівлю чи споруду перед 
правами на земельну ділянку. Внесення змін до ЗК безумовно було позитивним 
явищем з огляду на єдиний підхід до регулювання зазначених відносин. 

Положення про автоматичний перехід прав на земельну ділянку є універсаль-
ним і поширюється на всіх суб’єктів земельних правовідносин – громадян та 
юридичних осіб, територіальних громад і державу в особі їх органів, іноземних 
громадян та юридичних осіб, з урахуванням встановлених законодавством винят-
ків. Для переходу прав на землю в порядку, визначеному ст. 120 ЗК України, 
обов’язковою умовою є перехід прав на будівлю, споруду з підстав, визначених 
законодавством [2, с. 190]. 

По суті, ст. 120 ЗК України врегулювала дві ситуації, що стосуються взаємо-
зв’язку права власності на земельну ділянку і на об’єкти нерухомості (будівлі, 
споруди), що наявні на ній. Перша ситуація стосується випадків відчуження 
об’єктів нерухомості, що розташовані на земельній ділянці і належать її власникові 
(п. 1 ст. 120 ЗК). Друга ситуація – це випадки переходу права власності на 
житловий будинок, будівлю або споруду, які розміщені на чужій земельній ділянці, 
переважно наданій у користування. 

Відповідно до п. 1 ст. 120 ЗК України, до особи, яка придбала житловий будинок, 
будівлю або споруду, переходило право власності на земельну ділянку, на якій вони 
розміщенні, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. 

Звідси випливає, що якщо земельна ділянка надавалася для будівництва і роз-
ташування конкретної будівлі чи споруди, то вся земельна ділянка при відчуженні 
будівлі (споруди) повинна слідувати за нею. Розмір земельної ділянки у такому випад-
ку визначали у державному акті про право власності на земельну ділянку, і вона пере-
ходила повністю у власність набувача будівлі (споруди) без нового відведення. 

Якщо ж власник будівлі (споруди) разом із нею відчужував земельну ділянку 
меншого розміру, ніж вказано у державному акті (частину земельної ділянки), то 
виникало право спільної часткової власності на неї. У державному акті вказували 
межі земельної ділянки і частки співвласників. 

Значно складнішою є ситуація, коли договором про відчуження будівлі (спору-
ди) розмір земельної ділянки не був визначений. Законодавець зазначав, що у 
такому випадку до набувача будівлі переходить у власність та частина земельної 
ділянки, яка зайнята будівлею та яка необхідна для її обслуговування. Такий розмір 
може бути визначений тільки погодженим відповідними державними службами 
проектом відведення земельної ділянки. Розміри земельних ділянок, необхідних 
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для обслуговування будівель (споруд) повинні визначатися відповідно до зат-
верджених у встановленому порядку норм відведення земель для конкретних видів 
діяльності, відповідно до правил землекористування і забудови, землевпорядної, 
містобудівної і проектної документації тощо. Проте це потребує значного часу та 
коштів, тому говорити про визначення розміру земельної ділянки під час 
укладення договору не має сенсу. 

Інші проблеми виникали при переході прав на будівлю чи споруду, що 
розташовані на земельній ділянці, наданій у користування. Відчужувач будівлі не є 
власником земельної ділянки і його волевиявлення щодо земельної ділянки не має 
жодного юридичного значення. Розмір ділянки, яка була у попереднього корис-
тувача, теж не має значення. П. 2 ст. 120 ЗК вказував, що якщо житловий будинок, 
будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то в 
разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною 
земельної ділянки, на якій вони розміщені та частиною ділянки, яка необхідна для 
їх обслуговування. 

Проте, переважно, набувач будівлі чи споруди розраховував отримати земель-
ну ділянку у розмірі, що був у попереднього власника. Особливо коли набуття 
будівлі чи споруди відбувається заради земельної ділянки. Але вказана норма 
взагалі не передбачала переходу прав на земельну ділянку у повному розмірі. І 
хоча покупці будівель (споруд) часто звертаються до суду з позовом про визнання 
права власності на земельну ділянку зв’язку з набуттям права власності на будівлю 
чи споруду, жодних підстав для задоволення таких позовних вимог немає. 

У таких випадках знову виникала проблема визначення розміру земельних 
ділянок, необхідних для розташування будівлі чи споруди. Водночас, абсолютно 
незрозуміло, хто повинен звертатися у відповідні органи з клопотанням про виз-
начення розміру земельної ділянки. Відчужувач будівлі права розпорядження 
землею не має, власник землі не має жодного відношення до відчуження будівлі, а 
набувач будівлі (покупець) може в будь-який момент передумати. 

У літературі висловлено пропозицію про укладення попереднього договору 
оренди земельної ділянки між її власником і власником (продавцем) будівлі чи 
споруди. Тоді досить поставити питання про заміну сторін у зобов’язанні, і земель-
на ділянка на умовах оренди переходить у користування нового власника будівлі у 
передбаченому договором розмірі [11, с. 52]. 

Окрім того, необхідно мати на увазі, що термін «право користування», який 
використано у ст. 120 ЗК України, може означати не тільки право постійного 
користування, а й користування на умовах оренди чи суперфіцію. 

Загалом треба зазначити, що приведення змісту ст. 120 ЗК у 2007 році до 
вимог ст. 377 ЦК було позитивним явищем. По суті, йдеться про закріплення у 
законодавстві положення про єдину юридичну долю земельної ділянки і розташо-
ваного на ній об’єкта нерухомості. На відміну від ЗК Украни, ЗК Російської 
Федерації закріплює принцип єдності долі земельних ділянок і тісно пов’язаних із 
ними об’єктів, відповідно до якого такі об’єкти повторюють долю земельних 
ділянок, за винятком випадків, встановлених законом. Це означає, що відчуження 
будівлі, споруди, житлового будинку, розташованих на земельній ділянці і що 
належать одній особі, відбувається разом зі земельною ділянкою. Винятками 
можуть бути випадки відчуження частини споруди, будівлі, яка не може бути 
виділена разом із частиною земельної ділянки (наприклад, одного поверху 
багатоповерхової споруди); якщо земельна ділянка вилучена з обігу або обмежена 
в обігу і не може бути передана у власність громадян або юридичних осіб. У 
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зв’язку з цим ст. 35 ЗК Російської Федерації містить положення, відповідно до 
якого не допускається відчуження земельної ділянки без будівлі, споруди, що 
розташовані на ній, якщо вони належать одній особі [3]. 

У 2009 році ст. 120 ЗК та 377 ЦК були викладені в нових редакціях, чинних і 
сьогодні. Їхній зміст спрямований на подальше закріплення автоматичного перехо-
ду прав на земельну ділянку при набутті права на житловий будинок, будівлю або 
споруду, що розміщені на ній. 

Однак правила про автоматичний перехід дещо змінені і фактично спрямовані на 
закріплення в законодавстві України принципу єдності юридичної долі земельних 
ділянок і розташованих на них об’єктів (житлових будинків, будівель та споруд). 

Свідченням цього є положення зазначених статей про те, що розмір та кадаст-
ровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом 
права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами 
договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти. Фактично заборо-
няється відчуження житлових будинків, будівель, споруд без земельної ділянки, на 
якій вони розташовані. 

Закон передбачає перехід прав на земельну ділянку до нового власника будівлі 
чи споруди в розмірі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника 
(землекористувача). Це правило спрямоване на запобігання конфліктів, що виника-
ли у зв’язку з визначенням розмірів земельних ділянок, необхідних для обслугову-
вання житлових будинків, будівель чи споруд. Перехід права на частину земельної 
ділянки тільки після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку фактично 
повинен запобігти виникненню спільної часткової власності на земельну ділянку. 

Водночас не всіх проблем при цьому вдалося уникнути. Це переважно пов’язано з 
тим, що земельні ділянки й розташовані на них будівлі чи споруди й далі залишаються 
окремими об’єктами нерухомості, хоча фактично вони становлять одне ціле, є нероз-
ривно пов’язані один з одним. Цілком логічно було б розглядати їх як два елементи 
(складові частини) однієї нерухомої речі, єдиного об’єкта нерухомості. Принцип 
«єдиної долі» земельних ділянок і розташованих на них об’єктів означає, що ці два 
різні об’єкти нерухомості беруть участь в обігу разом і одночасно. Створення ж 
єдиного об’єкта нерухомості означає, що в обігу перебуває єдина нерухома річ – 
земельна ділянка з розташованою на ній будівлею (спорудою). Необхідно погодитися з 
тим, що єдиним об’єктом нерухомості може бути тільки одна єдина річ, складові 
частини якої не визнано окремими речами, не можуть мати своєї власної долі аж до 
моменту фізичного відокремлення, не можуть бути самостійними об’єктами не тільки 
права власності, а й інших речових прав. Передача такої речі завжди відбувається 
одномоментно, одним єдиним актом розпорядження [1, с. 167]. 

При цьому необхідно у певний спосіб змінити й законодавство, використавши 
досвід правового регулювання аналогічних відносин у багатьох країнах. У 
Німеччині нерухомими речами визнають земельні ділянки. Будівлі, споруди, 
багаторічні насадження не визнають ні нерухомими речами, ні рухомими. Вони 
поєднані зі земельними ділянками, з огляду на що втратили свою самостійність і не 
відповідають ознакам речей. Усі ці предмети вважають складовими частинами 
земельної ділянки. А складові частини, як відомо, не можуть бути об’єктами 
окремих прав, а беруть участь в обігу тільки всі разом, як одне ціле. 

У багатьох країнах будівлі та споруди на земельній ділянці визнають її 
покращенням, що впливає на ціну земельної ділянки. 

Фактичне закріплення у законодавстві України принципу «єдиної долі» є лише 
передумовою для формування єдиного об’єкта нерухомого майна. 
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Проблеми у сфері правового регулювання переходу прав на землю при 
переході прав на будівлю (споруду) існуватимуть доти, поки земельна ділянка і 
розташована на ній споруда визнаються законом самостійними об’єктами. Процес 
формування єдиного об’єкта нерухомості може бути реалізований тільки шляхом 
юридичного об’єднання земельних ділянок і будівель на них в один об’єкт. 

Список використаних джерел 

1. Герасин С. И. Проблемы формирования единого обьекта недвижимости в Российской 
Федерации // Право собственности на землю в России и ЕС: правовые проблемы: 
сборник статей / отв. ред. И. А. Иконицкая. Москва: Волтерс Клувер, 2009. 288 с. 

2. Земельне право України: підручник / за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. Вид. 2, 
перероб. і доп. Київ: Істина, 2009. 600 с. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. Москва, 2002. 80 с  
4. Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 р. // Відомості Верховної 

Ради України. 1992. № 25. Ст. 354. 
5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. 

2002. № 3–4. Ст. 273. З наст. змінами та доповненнями. 
6. Земельний кодекс Української РСР від 8 липня 1970 р. Київ: Видавництво політичної 

літератури України, 1970. 
7. Крассов О. И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. Москва: 

Юристь, 2002. 782 с. 
8. Мірошниченко А. М. Земельне право України: підручник. 3-тє видання, допов. і 

перероб. Київ: Алерта, 2013. 512 с. 
9. Мірошниченко А., Ріпенко А. Будівлі на чужій землі. Теоретичні перспективи, деякі 

практичні поради // Землевпорядний вісник. 2012. №2. С. 34–40. 
10. «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності»: Закон України від 17 листопада 2009 року // Відомості 
Верховної Ради України. 2010. № 1. Ст. 2. З наступними змінами та доповненнями. 

11. Спіцина Л. Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані будови, 
споруди, житлові будинки // Землевпорядний вісник. 2008. №3. С. 46–55. 

12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради 
України. 2003. № 40–44. Ст. 356. З наст. змінами та доповненнями  

13. Чубаров В. В. Проблемы правового регулирования недвижимости. Москва: Статут, 
2006. 336 с. 

References 

1. Gerasin, S. I. Problems of forming a single property object in the Russian Federation. (2009). 
Sb. Ownership of land in Russia and the EU: legal problems: a collection of articles. 
I. A  Ikonitskaya (Ed.). Moscov: Walters Clueur. 

2. Land law of Ukraine: Textbook. (2009). / O. O. Pogromnoy and І. І. Caracas (Ed.). Kyiv: Truth. 
3. The Land Code of the Russian Federation. (2002). Moscow. 
4. The Land Code of Ukraine in the wording of March 13, 1992. (1992). Bulletin of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, 25, Art. 354. 
5. Land Code of Ukraine. October 25, 2001. (2002). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

3–4, Art. 273. 
6. Land Code of the RSFSR of July 8, 1970. (1970). Kyiv: Publishing House of Political 

Literature of Ukraine. 
7. Krassov, O. I. (2002). Commentary on the Land Code of the Russian Federation. Moscov: Lawyer. 



В. Федорович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

186 

8. Miroshnichenko, A. M. (2013). Land Law of Ukraine: Textbook. Kyiv: Alerta. 
9. Miroshnichenko, A., Ripenko, A. (2012). Building on a foreign land. Theoretical 

perspectives, some practical tips. Land Management Bulletin, 2, 34–40. 
10. «On alienation of land plots, other objects of real estate that are located on them, which are in 

private ownership, for public needs or on grounds of social necessity». Law of Ukraine 
November 17, 2009. (2010). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1, Art. 2.  

11. Spitsina, L.(2008). Features of alienation of land plots, which are located buildings, 
buildings, residential buildings. Land Management Bulletin, 3, 46–55. 

12. The Civil Code of Ukraine. January 16, 2003 No. 435-IV. (2003). Bulletin of the Verkhovna 
Rada of Ukraine, 40–44, аrt. 356.  

13. Chubarov, V. V. (2006). Problems of legal regulation of real estate. Moscow: Statute. 

Стаття: надійшла до редакції 01.03.2018 
прийнята до друку 03.03.2018 

THE RIGHT TO A LAND PLOT IN CASE 
OF ACQUIRING A PROPERTY TITLE OVER A HOUSE, 

A BUILDING OR A STRUCTURE 
V. Fedorovych 

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

e-mail: volodymyr_fedorovych@ukr.net 

The article deals with the allotment of a right over a land plot in case of acquiring a 
property title over a house, a building or a structure located thereon. 

In the legislation of Ukraine land plots and the building thereon are the separate objects 
of the legal regulation. However, the rights to them interact somehow, in particular in case of a 
building or a structure alienation.  

In the article the correlation between the right to a land plot and a right to real estate 
thereon is defined. The analysis of the relevant legislation of Ukraine shows that several 
options of such correlation are possible: 1) when a land plot is the main item and a building as 
a component; 2) vice versa; 3) when a land plot and a building thereon are separate objects 
and are in circulation separately. In the legislation of Ukraine the second option is envisaged, 
that is when a right to a land plot goes to the acquirer of a building.  

The content of the principle of unity of the land plots and the buildings and structures 
thereon is revealed. It is active when a land plot and a building thereon belong to the same 
person. In this case an automatic transfer of a right to a land plot in case of acquiring of a 
building is envisaged. The latter changes in the civil and land legislation on the issue under 
research shows the formation of the principle of the unity of a land plot and a building thereon. 
A land plot goes to an acquirer of a building maintaining the same size and the same terms as 
those of the previous owner. The actual fixing in the legislation of Ukraine of this principle is 
the precondition for the formation of the unified object of the real estate.  

The conclusion about the necessity of the formation in the legislation of Ukraine of the 
unified object consisted of a land plot and a building thereon is made. 

Keywords: Earth, real estate, transition law, the only luck. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: 
АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 
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Встановлено, що насильством є умисний вплив на тіло чи психіку людини з метою 
заподіяти шкоду її життю, здоров’ю або обмежити чи позбавити її свободи (в тому числі 
свободи волевиявлення).  

Зроблено висновок, що вплив на психіку людини з метою заподіяти шкоду її життю, здо-
ров’ю чи свободі, що спричинило чи могло спричинити таку шкоду, потрібно називати насильст-
вом. Проте не треба від такого насильства захищати лише обмежене коло осіб, які названі як 
потенційні потерпілі в ст. 1261 КК України. Такого захисту потребує будь-яка людина.  

Зазначено, що, якщо так звані «правопорушення економічного характеру» вчиняють не 
шляхом впливу на тіло чи психіку особи і не з метою заподіяти шкоди життю, здоров’ю чи сво-
боді, то очевидно, що не може йтися про насильство, навіть якщо ми назвемо його «економічне». 

Встановлено, що «погіршення якості життя» та «емоційна залежність» не можуть бути оз-
наками злочину, оскільки є настільки невизначеними і широкими за змістом, що охоплюють і 
ситуації, які не можуть і не повинні бути предметом кримінально-правового регулювання. 

Вказано на потребу змінити формулювання об’єктивної сторони складу злочину «до-
машнє насильство». 

Ключові слова: подружжя, вплив, тілесні ушкодження, психіка, емоційна залежність. 

6 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким, 
зокрема, доповнила КК України ст. 1261 «Домашнє насильство». Вказаний закон 
набере чинності через рік від моменту його опублікування. 

Оскільки склад злочину «домашнє насильство» є новим для кримінального 
права, в зв’язку з чим у науці кримінального права відсутні публікації з цього пи-
тання, а також містить нові, невідомі чинному КК України, поняття, дослідження 
об’єктивної сторони цього складу злочину є більш ніж актуальним. 

Мета цієї публікації – з’ясувати зміст ознак об’єктивної сторони складу злочину 
«домашнє насильство» та визначити доцільність доповнення КК України ст. 1261. 

Перш ніж перейти до аналізу ознак об’єктивної сторони домашнього насильства, 
потрібно розглянути ознаки насильства як поняття, що є структурним елементом по-
няття «домашнє насильство». Незважаючи на те, що насильство як діяння чи спосіб 
вчинення злочину, відоме кримінальному праву споконвіків, дискусії стосовно виз-
начення його ознак триває до сьогодні. Не вдаючись в усі деталі цієї багатогранної 
дискусії вважаємо за доцільне зупинитися на таких моментах. 
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По-перше, насильство – це вплив. З таким твердженням погоджується біль-
шість науковців, а також зокрема і як вплив визначає насильство Великий 
тлумачний словник української мови [1, с. 735]. Відповідно до цього ж словника 
вплив – це дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої 
особи чи предмета [1, с. 205]. Під впливом ми розуміємо застосування до людини 
чинників навколишнього середовища (механічних, фізичних, хімічних, біологіч-
них, психічних і т. д.) на шкоду її життю, здоров’ю (у тому числі психічному) або 
свободі (у тому числі свободі волевиявлення). Не всі науковці погоджуються з тим, 
що насильство може полягати у впливі на психіку людини. Як зазначила 
Л. Наконечна, психіка хоча і становить одну з важливих функцій людського 
організму, проте не є фізіологічною. Особливий характер психічної сфери дає 
підстави вважати, що предметом насильства психіка бути не може. Вона – є 
предметом психічного впливу [6, с. 61]. Важко погодитися з таким твердженням, 
зважаючи на те, що в більшості випадків застосування насильства, воно спрямо-
ване одночасно як на тіло потерпілого, так і на його психіку. Крім того, 
Л. Наконечна у своїй дефініції поняття насильства вказує, що воно спричиняє чи 
може спричинити фізичну та (або) психічну шкоду людині [6, с. 61]. Складно 
уявити собі ситуацію заподіяння психічної шкоди без впливу на психіку людини. 
Крім того, як правильно зазначає Л. Сердюк, зважаючи на органічний взаємо-
зв’язок, що існує між організмом людини і її психікою, варто зауважити, що 
фізичне насильство завжди супроводжується травмами психічного характеру (за 
винятком випадків, коли фізичну травму заподіюють людині, що перебуває в 
непритомному стані, наприклад, під наркозом). Отже, фізичне насильство само по 
собі є своєрідним джерелом інформації, що травмує психіку [9, с. 23].  

Тож, коли ми говоримо про вплив як ознаку насильства, маємо на увазі вплив 
як на тіло, так і на психіку людини. Крім того, впливаючи на тіло чи на психіку 
потерпілого, винний в окремих випадках може впливати і на свободу потерпілого. 
Ідеться як про фізичну свободу (яка страждає при викраденні, позбавленні волі, 
зв’язуванні тощо), так і про свободу волевиявлення (яка страждає при примушу-
ванні потерпілого до вчинення чи невчинення певних дій, вигідних для винного). 
Можливі і випадки впливу на свободу потерпілого без безпосереднього впливу на 
його тіло (наприклад, замикання в приміщенні, в яке потерпілий зайшов добровіль-
но). Варто зауважити, що насильство може посягати не лише на фізичну свободу 
людини, але і на свободу її волевиявлення. У тлумачних словниках української 
мови, зазначено, що воля (свобода) – це одна із функцій людської психіки, яка 
полягає насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому 
регулюванні своєї поведінки [8, с. 516–517]. Особиста воля – це можливість 
людини реалізовувати своє право робити те, що вона забажає та діяти так як вона 
хоче, але в межах дозволеного законом і не порушуючи при цьому права та 
свободи інших осіб [12, с. 92]. Отже, коли винний умисно придушує, ламає волю 
потерпілого, він негативно впливає на психіку потерпілого, заподіюючи шкоду 
його психічному здоров’ю, що є ознакою насильства.  

По-друге, наслідками насильства в кримінальному праві прийнято вважати, 
зокрема, заподіяння шкоди життю та здоров’ю потерпілого. Крім того, наслідком на-
сильства може бути обмеження чи позбавлення потерпілого свободи. Шкода життю 
людини полягає в заподіянні смерті. До шкоди здоров’ю, вважаємо, доцільно відносити 
біль, тілесні ушкодження, а також заподіяння шкоди психіці (психічну шкоду).  

Великий тлумачний словник визначає біль як відчуття фізичного страждання; // 
своєрідний психофізіологічний стан людини, який проявляється в неприємному, 



Н. Довгань-Бочкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 189 

гнітючому, інколи нестерпному відчутті [1, с. 81]. Віднесення болю до фізичного 
страждання є суперечливим. І якщо раніше біль називали ознакою фізичного насильст-
ва, з часом все більшого поширення в юридичній літературі набуває думка, що біль – 
це шкода психічна [3, с. 38]. Так, О. Гуртовенко, погоджуючись, що біль завдає шкоди 
і фізичному здоров’ю людини, зазначає, що в цілому біль як такий (незалежно від того, 
чи був він наслідком пошкодження тканин, іншого впливу на тканини або наслідком 
уявного пошкодження тканин чи іншого впливу на них) необхідно визнати психічним 
актом (психічним станом), який є психічною шкодою [4, с. 98–99].  

Чинний КК тілесні ушкодження поділяє на легкі, середньої тяжкості і тяжкі. 
Ознаки тілесних ушкоджень визначають відповідними статтями КК України, а їх 
зміст тлумачать Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень, затверджених Наказом МОЗ від 17 січня 1995 року № 6. Незважа-
ючи на те, що тілесні ушкодження традиційно відносять до так званого «фізичного 
насильства», на нашу думку, деякі ознаки, наприклад, тяжкого тілесного ушкод-
ження є яскраво вираженою психічною шкодою. Зокрема, переривання вагітності, 
непоправне знівечення обличчя віднесені до тяжкого тілесного ушкодження у 
зв’язку з тяжкою психічною травмою, яку заподіюють такі ушкодження. 

Варто зазначити, що насильство не завжди характеризується спричиненням реаль-
ної шкоди потерпілому. Іноді насильство не заподіює фактичної шкоди життю чи 
здоров’ю людини, проте створює реальну загрозу заподіяння такої шкоди. 

По-третє, важливою, на нашу думку, ознакою насильства як поняття потрібно 
визнавати умисність та спеціальну мету. Варто зазначити, що з об’єктивного пог-
ляду насильство і заподіяння шкоди життю чи здоров’ю людей не відрізняється, 
проте, вважаємо, що в кримінальному праві, а отже і в Кримінальному кодексі, 
термін «насильство» потрібно вживати для позначення умисного заподіяння шкоди 
життю, здоров’ю чи свободі потерпілого. До того ж, якщо проаналізувати норми 
Кримінального кодексу, в яких насильство постає способом вчинення злочину, то 
ми побачимо, що йдеться про умисні злочини.  

Більше того, оскільки, зважаючи на викладені вище аргументи, ми вважаємо за 
необхідне до насильства відносити вплив як на тіло, так і на психіку людини, що 
заподіює чи може заподіяти шкоду життю, здоров’ю (в тому числі психічному) чи 
свободі потерпілого, виникає потреба розмежувати насильство з іншими випад-
ками заподіяння шкоди потерпілому. Будь-які злочини, у яких потерпілим є люди-
на, негативно впливають на її психіку, заподіюючи шкоду психічному здоров’ю. 
Наприклад, крадіжка, посягаючи на право власності, може спричинити психічні 
страждання потерпілому.  

Тому, на нашу думку, такою розмежувальною ознакою повинна бути мета. Деякі 
вчені вже згадували мету як ознаку насильства. Так, В. Грищук насильство визначає як 
умисний фізичний чи психічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, що 
спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду, або містить у собі загрозу 
заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою [2, с. 412]. Вважаємо, що якщо 
ознакою насильства назвати злочинну мету, то воно невиправдано розширятиме зміст 
поняття насильства. Видається, що насильством можна називати лише такі випадки 
впливу на тіло чи психіку людини, які вчиняють з метою заподіяння шкоди її життю, 
здоров’ю чи свободі. При чому, ще раз звертаємо увагу, що мета тут мається на увазі 
не як ознака суб’єктивної сторони складу злочину, а як ознака поняття «насильство». 

Отже, пропонуємо в кримінальному праві насильством називати умисний 
вплив на тіло чи психіку людини з метою заподіяти шкоду її життю чи здоров’ю 
або обмежити чи позбавити її свободи, що заподіяв чи міг заподіяти таку шкоду. 
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З’ясувавши, що саме ми розуміємо під насильством, переходимо до з’ясування 
змісту ознак об’єктивної сторони складу злочину «домашнє насильство». Стаття 
1261 КК України передбачає відповідальність за умисне систематичне вчинення 
фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи ко-
лишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сі-
мейних або близький відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 
погіршення якості життя потерпілої особи.  

У цій статті аналізуватимемо лише ознаки об’єктивної сторони складу злочину 
«домашнє насильство». Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого 
ст. 1261 КК України складається з діяння – систематичного вчинення фізичного, 
психологічного або економічного насильства, наслідків у вигляді фізичних або 
психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної за-
лежності або погіршення якості життя потерпілої особи та причинового зв’язку 
між діянням та наслідками. 

Передусім розглянемо таку ознаку, як систематичність. Вона згадується в 
складі злочину доведення до самогубства. Одним зі способів доведення до само-
губства може бути систематичне приниження людської гідності. Пленум Верхов-
ного Суду України у п. 28 своєї Постанови № 2 від 7 лютого 2003 року «Про 
судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я особи» роз’яснює, 
що систематичним приниженням людської гідності доцільно вважати тривале 
принизливе ставлення до потерпілого (постійні образи, глумління над ним). 
Приблизно таке ж визначення знаходимо у науковців – постійне тривале цинічне 
принизливе ставлення до потерпілого… [5, с. 7]. Як бачимо, в цих визначеннях не 
вказано скільки разів потрібно вчинити діяння, щоб його можна було визнати 
систематичним. Натомість у науково-практичному коментарі до Кримінального 
кодексу знаходимо роз’яснення, відповідно до якого систематичним приниженням 
людської гідності потрібно вважати багаторазові (три і більше рази) образи… [7, 
с. 302]. Отже, як бачимо, систематичність як ознака домашнього насильства 
(ст. 1261 КК України) полягає в багаторазовому, тривалому вчиненні діянь, перед-
бачених диспозицією цієї статті, і, мабуть, варто погодитися з тим, що про систе-
матичність потрібно говорити, якщо діяння вчинено, хоча б утретє.  

Далі потрібно з’ясувати, який зміст заклав законодавець у поняття фізичного, 
психологічного та економічного насильства. У КК України немає визначення цих 
понять, тому шукаємо їх тлумачення в інших законодавчих актах. У ст. 1 Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 
року знаходимо визначення фізичного, психологічного та економічного насильства. 

Розпочнемо з фізичного насильства. Відповідно до вказаного закону, фізичне 
насильство – це форма домашнього насильства, що охоплює ляпаси, стусани, 
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, на-
несення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень 
насильницького характеру. Тут варто зауважити, що домашнє насильство може 
бути визнаним не лише злочином, а й адміністративним правопорушенням. Адмі-
ністративна відповідальність за домашнє насильство з’явилася ще 15 травня 
2003 року, коли КУпАП було доповнено ст. 1732, яка передбачала адміністративну 
відповідальність за вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких 
дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного 



Н. Довгань-Бочкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 191 

насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, 
погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна 
або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок 
чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю 
потерпілого. Після цього тричі було внесено зміни до цієї статті, які стосувалися 
посилення відповідальності за це правопорушення. 

7 грудня 2017 року ст. 1732 КУпАП викладено в новій редакції. Згідно з 
чинною редакцією «вчинення насильства в сім’ї» замінено на «домашнє 
насильство», з’явилася вказівка на те, що домашнє насильство можливе й у формі 
бездіяльності, а також вилучено вказівку на те, що насильство не повинно завда-
вати фізичного болю. Крім того, змін зазнала санкція статті. Серед альтернативних 
видів адміністративних стягнень знову з’явився штраф, який було вилучено 
Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення на-
сильства в сім’ї» від 12.02.2015 року. 

Отже, встановлюючи зміст поняття «фізичне насильство» як ознаки злочину, 
передбаченого ст. 1261 КК України, нам потрібно враховувати існування ст. 1732 
КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за застосування насильства, 
що не спричинило тілесних ушкоджень. Проте, застосування насильства, що завдала 
фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, залежно від конкретних обста-
вин справи повинно кваліфікуватися за ст. 126 або ст. 127 КК України. Адже відповід-
но до п. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передба-
чена цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не зумовлюють 
кримінальної відповідальності відповідно до закону. Тому не зрозуміло, яке насильст-
во повинно визнаватися ознакою адміністративного правопорушення? Вважаємо, що 
застосування насильства в принципі не може бути адміністративним правопорушен-
ням, оскільки, зважаючи на важливість об’єкта, на який посягає насильство, воно 
завжди становить суспільну небезпеку, притаманну злочинам. Аргументом на користь 
цієї позиції можуть бути роз’яснення, подані в постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 22 грудня 2006 року № 10 «Про судову практику у справах про хуліганст-
во», з яких можна зробити висновок, що навіть хуліганство, не може бути дрібним, а 
отже і адміністративним правопорушенням, коли воно поєднується з насильством. То 
чому ж законодавець виділяє умовно кажучи «дрібне насильство»?! 

Повертаючись до фізичного насильства як ознаки складу злочину «домашнє 
насильство», варто зауважити, що за ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шма-
гання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордуван-
ня, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в 
небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя 
стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характе-
ру, уже передбачена кримінальна відповідальність і в цій частині ст. 1261 КК 
України перебуватиме в конкуренції з іншими статтями цього кодексу, що уже 
передбачають відповідальність за вказані діяння. 

Наступним діянням, у якому може полягати «домашнє насильство», є 
насильство психологічне. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року психологічне насильст-
во – це форма домашнього насильства, що охоплює словесні образи, погрози, у 
тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші 
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 
сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання 
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за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, 
нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. 

Стосовно психологічного насильства, то варто зауважити, що законодавець 
вжив нове для Кримінального кодексу України поняття – «психологічне насильство». 
У КК можна знайти поняття «психічне насильство», яке вживається лише один раз 
для позначення способу перешкоджання здійснення релігійного обряду (ст. 180 КК 
України). Великий тлумачний словник української мови роз’яснює, що психо-
логічний – це 1. Стос. до психології. 2. Пов’язаний з психічною діяльністю 
людини. // Який бере в основу знання психології людини, її внутрішнього світу. 3. 
Побудований на глибокому змалюванні психології персонажів (про літературний 
твір). А психічний – це 1. Прикметник до психіка. // Який стосується психіки. // 
Пов’язаний з внутрішнім світом людини, її настроєм почуттями тощо; душевний // 
Пов’язаний із порушенням психіки [1, с. 1193]. Проаналізувавши визначення 
психологічного насильства, подане в Законі України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року, можна зробити висновок, що 
йдеться про заподіяння шкоди психічному здоров’ю особи, через вплив на психіку 
потерпілого образами, погрозами, приниженнями тощо. Тому, на нашу думку, 
поняття «психічне насильство» звучить доречніше, ніж «психологічне».  

Стосовно змісту психологічного насильства (елементу складу злочину «домаш-
нє насильство»), варто зазначити, що, оскільки КК України передбачає кримінальну 
відповідальність лише за погрозу вбивством, як самостійний злочин, то відпо-
відальність за образи та усі погрози (крім погрози вбивством) мала би настати за 
ст. 1732 КУпАП. Проте, на нашу думку, умисний вплив на психіку, вчинений з 
метою заподіяти шкоду здоров’ю потерпілого, що спричинив чи міг спричинити таку 
шкоду, не можна віднести до адміністративного правопорушення. Як і у випадку з 
фізичним насильством, вважаємо здоров’я особи (фізичне чи психічне) занадто 
цінним об’єктом, щоб віддавати його під охорону КУпАП. Отже, видається, що за 
ст. 1732 КУпАП може наставати відповідальність лише за незначний вплив на 
психіку потерпілого, що не спричинив і не міг спричинити шкоди її здоров’ю. 

Якщо проаналізувати прояви психологічного насильства (словесні образи, погро-
зи, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші 
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи) та можливі наслідки такого 
насильства (побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 
невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю 
особи), наведені у визначенні психологічного насильства, то ми побачимо, що все 
зводиться до негативного впливу на психіку потерпілого, що заподіяв йому психічну 
шкоду. Так само лаконічно написано і в ст. 33 «Психологічне насильство» Конвенції 
Ради Європи Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 
(Стамбульська Конвенція) від 11 травня 2011 року: сторони вживають необхідних 
законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб умисну поведінку, яка 
призводить до тяжкого порушення психічної цілісності шляхом примушування або 
погроз, було криміналізовано. Незважаючи на коротке формулювання така норма є 
достатньо широкою за змістом, щоб захистити психічне здоров’я особи. 

Окремо хотілося би зупинитися на такому прояві психологічного насильства, 
як контроль у репродуктивній сфері. Якщо такий контроль проявився у приму-
шуванні до аборту, то після набуття чинності Законом від 6 грудня 2017 року. «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими яви-
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щами», вказане діяння буде кваліфікуватися за ч. 2 ст. 134 КК України. Вважаємо 
доповнення КК України нормою про кримінальну відповідальність за примушу-
вання до аборту чи стерилізації кроком уперед. Проте, на нашу думку, варто би 
було конкретизувати спосіб такого примушування. Адже, якщо, наприклад, чоло-
вік, не бажаючи, щоб жінка народжувала йому дитину, погрожує в разі відмови від 
аборту розірвати стосунки з жінкою, то незважаючи на всю аморальність такої 
поведінки, вона не повинна визнаватися злочинною, оскільки, на нашу думку, не 
досягає ступеня суспільної небезпеки, характерної для злочинів. Так, само як і не 
повинно регулюватися кримінальним правом та визнаватися злочином небажання 
чоловіка чи жінки продовжувати рід і використання з цією метою протизаплідних 
засобів чи вимагання використання таких засобів від партнера, хоча це і є 
контролем у репродуктивній сфері і може призвести до психологічних страждань 
другого партнера, який мріє про дітей. Окрім того, Стамбульська Конвенція не 
вимагає криміналізації контролю в репродуктивній сфері, якщо це не стосується 
примусового аборту чи стерилізації. 

Отже, вважаємо, що вплив на психіку людини з метою заподіяти шкоду її життю, 
здоров’ю чи свободі, що спричинило чи могло спричинити таку шкоду, потрібно 
називати насильством. Проте не варто від такого насильства захищати лише обмежене 
коло осіб, які названі як потенційні потерпілі в ст. 1261 КК України. Такого захисту 
потребує будь-яка людина. Якщо уявити ситуацію, коли особа з мотивів особистої 
неприязні, просто, щоб помучити когось, погрожує покалічити його дитину, робить це 
систематично, завдаючи шкоду здоров’ю потерпілої особи (причому, цілком реально, 
що не лише психічному, адже на фоні постійного стресу розвиваються цілком реальні 
серйозні хвороби), як КК може захистити таку особу? 

Стосовно такого невідомого досі Кримінальному кодексу України виду насильст-
ва, як економічне, то дійсно в п. b ст. 3 Конвенції у визначенні домашнього насильства 
серед інших ідеться і про економічне насильство. Проте в главі V Матеріальне право, в 
якій власне і описано, які прояви насильства повинні бути криміналізовані сторонами, 
про економічне насильство навіть не згадується. Тому постає питання, чи була, в 
принципі, потреба вводити нове для КК України поняття насильства?! 

Що ж український законодавець розуміє під економічним насильством? 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» від 7 грудня 2017 року, економічне насильство – це форма домаш-
нього насильства, що охоплює умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 
майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без 
догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування 
чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися 
та інші правопорушення економічного характеру. 

Вважаємо, що незважаючи на протиправність вищезазначених дій, якщо вони 
вчиняються не шляхом впливу на тіло чи психіку особи і не з метою заподіяти 
шкоду життю, здоров’ю чи свободі, то очевидно, що не може йтися про насильст-
во, навіть якщо ми назвемо його «економічним». Якщо потерпілого позбавляють 
житла, їжі, одягу тощо, щоб заподіяти йому страждань, то це насильство. Якщо ж з 
корисливою чи іншою метою, то це злочин проти власності або інший злочин, 
передбачений КК України, а не насильство. За таким же принципом треба розгля-
дати й інші прояви так званого «економічного насильства». І тоді відпаде потреба 
вводити до КК України новий вид насильства.  

Домашнє насильство є злочином з матеріальним складом і вважається закінченим 
з моменту настання наслідків у вигляді фізичних або психологічних страждань, роз-
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ладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи. Розлад здоров’я, втрата працездатності, фізичні та психічні 
(чи, як вказано у ст. 1261 КК України, психологічні) страждання є ознаками насильства 
і тому встановлення їх змісту не становитиме особливих проблем для правозасто-
совців. Хотілося би детальніше зупинитися на таких наслідках домашнього насильст-
ва, як емоційна залежність та погіршення якості життя потерпілої особи. 

Емоційна залежність – поняття для кримінального права невідоме. Дослідив-
ши публікації психологів та психотерапевтів, дізнаємося, що емоційна залежність 
належить до хворобливих станів психіки. Психологи визначають емоційну залеж-
ність як залежність від відносин з іншою людиною і вказують, що її буває важко 
розпізнати, оскільки її часто плутають зі сильними любовними почуттями [10]. 
Пояснюючи, що таке емоційна залежність, спеціалісти часто використовують такі 
звороти, як «чорна ненаповнююча діра в душі», неможливість вибору у відноси-
нах, нестерпний страх самотності, який трохи вщухає, коли поряд важлива людина, 
але повністю не зникає і т. д. [11].  

Ознаки, за якими можна розпізнати емоційну залежність: 
– Щастя можливе лише за наявності відносин та іншої людини, яка любить і 

яка поряд; 
– Кохання, дружба неможливі без повного розчинення один в одному, без 

повної віддачі життя в розпорядження іншої людини; 
– Відносини стають руйнівними, супроводжуються сильними ревнощами, чи-

сельними важкими конфліктами, постійною загрозою розриву, проте до справж-
нього, остаточного розриву так і не доходить; 

– У відносинах важко, а без них неможливо; 
– Відсутність відносин, об’єкта кохання/прив’язанності чи думка про відсут-

ність спричиняє сильний біль, страх, депресію, відчай; 
– Відносини неможливо розірвати самостійно: «Поки він не піде від мене сам, 

ми не зможемо розлучитися» [10].  
Що стосується причин виникнення емоційної залежності, то, на думку 

психологів, вона бере початок ще з глибокого дитинства, з відсутності достатньої і 
належної материнської чи батьківської уваги [11].  

Причини емоційної залежності пов’язані з психологічною травмою ігноруван-
ня, відчуження чи іншого виду зв’язку з батьками, за якого був грубо порушений 
чи відсутній емоційний контакт. Із цього закладеного страху відторгнення фор-
муються два типи залежності – або уникнення зайвого зближення і відкритості або 
бажання максимального зближення з розчиненням власної особистості на користь 
інтересів партнера. Деякі риси співзалежності закладають в особистість суспільст-
во та релігія, у яких культивується ідея про те, що потрібно бути зручним, 
слухняним, правильним і тоді тебе любитимуть та захищатимуть [13].  

Отже, бачимо, що емоційна залежність – це серйозна проблема для психіки 
людини, причина якої криється ще в ранньому дитинстві і найчастіше, емоційно 
залежна особа сама будує такі відносини, у яких вона стає емоційно залежною. 
Проте, якою б згубною не була проблема емоційної залежності для людини, вона 
не може і не повинна вирішуватися за допомогою норм кримінального права. 

Ще одним із наслідків домашнього насильства законодавець називає погір-
шення якості життя потерпілого.  

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає якість життя як сприйняття 
людьми свого положення в житті залежно від культурних особливостей і системи 
цінностей та у зв’язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, турботами. 
Також вона пропонує оцінювати якість життя за параметрами: 
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– фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок; 
– психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні пережи-

вання, мислення; 
– ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність 

від ліків і лікування; 
– життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв’язки, дружні 

зв’язки, суспільна значущість, професіоналізм; 
– навколишнє середовище: житло та побут, безпека, дозвілля, доступність 

інформації, екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність); 
– духовність і особисті переконання. 
Як бачимо поняття якості життя охоплює показники, які стосуються як 

фізичного, психологічного, так і матеріального благополуччя людини. Не запере-
чуючи надзвичайну важливість матеріального благополуччя для людини, вважає-
мо, що погіршення матеріального стану людини не може визнаватися ознакою 
(наслідком) насильства. Погіршення якості життя, на нашу думку, можна визнава-
ти наслідком насильства, якщо воно полягатиме в заподіянні шкоди здоров’ю (в 
тому числі психічному) чи свободи людини (у тому числі свободи волевиявлення).  

Отже, вважаємо, що «погіршення якості життя» та «емоційна залежність» не 
можуть бути ознаками злочину, оскільки є настільки невизначеними і широкими за 
змістом, що охоплюють і ситуації, які не можуть і не повинні бути предметом 
кримінально-правового регулювання. 

Підтримуючи і схвалюючи загалом прагнення законодавця боротися з домашнім 
насильством, вважаємо норму, закріплену в ст. 1261 КК України невдалою і непридат-
ною для застосування на практиці. Використовуючи правила логіки робимо висновок, 
що насильство, як ознака об’єктивної сторони складу злочину «домашнє насильство», 
повинно за змістом збігатися з поняттям насильства, що є ознакою об’єктивної 
сторони інших складів злочинів. Вказівка на те, що таке насильство є «домашнім» 
уточнює потерпілого – одного з подружжя чи колишнього подружжя або іншу особу, з 
якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близький відносинах, проте не 
може міняти змісту поняття насильства, яке застосовує законодавець в інших складах 
злочинів. Залучивши в зміст поняття домашнє насильство діяння, які не визнають 
насильством в інших складах злочинів, законодавець порушив як правила логіки, так і 
принцип точності та уніфікованості законодавчої термінології. Як правильно зазначено 
в п. 12 Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання 
вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою колегії Міністерства юстиції від 
21 листопада 2000 року № 41, особливу увагу необхідно звертати на точність терміно-
логії. Визначення термінів має відповідати тому змісту, який у нього вкладають 
літературознавці, вчені та юристи, і має бути уніфікованим по всьому тексту закону.  

Отже, якщо законодавець уважає, що наявних у КК України чинних норм, а 
також норм, якими планується доповнити КК, коли набуде чинності Закон України 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання на-
сильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» не 
достатньо, щоб виконати свої зобов’язання у зв’язку з ратифікацією вказаної Конвенції 
і є потреба доповнити КК України ст. 1261 «Домашнє насильство», то, на нашу думку, 
потрібно змінити формулювання об’єктивної сторони цього складу злочину. 

Список використаних джерел 

1. Великий тлумачний словник української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. 
ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с. 



Н. Довгань-Бочкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

196 

2. Грищук В. К. Вибрані наукові праці. Львів: Львівський державний університет внут-
рішніх справ, 2010. 824 с.  

3. Грищук О. До проблеми визначення психічного стану особи у випадку заподіяння їй 
моральної шкоди [Текст] // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2001. 
Вип. 36. С. 36–39.  

4. Гуртовенко О. Л. Психічне насильство у кримінальному праві України [Текст]: дис. … 
канд. юрид. наук:  12.00.08. Одеса, 2008. 250 с. 

5. Гусак О. А. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства [Текст]: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2014. 22 с.  

6. Наконечна Л. А. Насильство як наскрізне кримінально-правове поняття [Текст]: дис. … 
канд.. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2016. 210 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельни-
ка, М. І. Хавронюка. 9-те вид., перероб. та доп. Київ: Юридична думка, 2012. 1316 с.  

8. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / укладачі: 
В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : «Аконіт», 1998. Т. 1. 926 с. 

9. Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. / под 
ред. заслуженного деятеля науки РФ, д. ю. н., проф. Щербы С. П. Москва: ООО 
Издательство «Юллитинформ», 2002. 384 с. 

10. Султанова Е. Эмоциональная зависимость от другого человека. URL: https://psynavi-
gator.ru/blogi-psihologov/49. – Назвие с экрана. 

11. Штефан Е. Про эмоциональную зависимость. URL: https://gestaltclub.com/articles/-
psihoterapia/7891-pro-emocionalnuu-zavisimost. – Назвие с экрана. 

12. Шульга А. М., Павликівський В. І. Коментар до статті 127 «Катування» КК України 
[Текст] // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. №3. С. 90–97.  

13. Эмоциональная зависимость. URL: http://psihomed.com/emotsionalnaya-zavisimost/. 

References 

1. Busel, V. T. (Eds). (2007). Velykyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv, Irpin': VTF 
«Perun». 

2. Hryschuk, V. K. (2010). Vybrani naukovi pratsi. L'viv: L'vivs'kyj derzhavnyj universytet 
vnutrishnikh sprav.  

3. Hryschuk, O. V. (2001). Do problemy vyznachennia psykhichnoho stanu osoby u vypadku 
zapodiiannia ij moral'noi shkody. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia iurydychna, 36, 36–39.  

4. Husak, O. A. (2014). Kryminal'no-pravova kharakterystyka dovedennia do samohubstva. 
(Doctoral dissertation Abstracts).   

5. Nakonechna, L. A. (2016). Nasyl'stvo iak naskrizne kryminal'no-pravove poniattia (Doctoral 
dissertation).  

6. Mel'nyk, M. I., Khavroniuk, M. I. (Eds). (2012). Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'noho 
kodeksu Ukrainy. Kyiv: Yurydychna dumka.  

7. Yaremenko, V. V., Slipushko, O. M. (Eds). (1998). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi 
movy u chotyr'okh tomakh. Tom 1. Kyiv: Akonit. 

8. Serdiuk, L. V. (2002). Nasylye: krymynolohycheskoe y uholovno-pravovoe yssledovanye. 
Moscov: OOO Yzdatel'stvo «Yullytynform». 

9. Hurtovenko, O. L. (2008). Psykhichne nasyl'stvo u krymina'nomu pravi Ukrainy (Doctoral 
dissertation).  

10. Sultanova, E. Emotsyonal'naia zavysymost' ot druhoho cheloveka. Retrieved from https://-
psynavigator.ru/blogi-psihologov/49.  

11. Shtefan, E. Pro emotsyonal'nuiu zavysymost'. Retrieved from https://gestaltclub.com/-
articles/psihoterapia/7891-pro-emocionalnuu-zavisimost.  



Н. Довгань-Бочкова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 197 

12. Shul'ha, A. M., Pavlykivs'kyj, V. I. (2005). Komentar do statti 127 «Katuvannia» KK 
Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. Naukovo-praktychni komentari, 3, 90–97. 

13. Emotsyonal'naia zavysymost'. Retrieved from http://psihomed.com/emotsionalnaya-zavisimost/.   

Стаття: надійшла до редакції 01.03.2018 
прийнята до друку 03.03.2018 

DOMESTIC VIOLENCE: ANALYSIS 
OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME 

N. Dovhan-Bochkova 
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e-mail: talya-lya@ukr.net 

The features and notion of violence, as well as the features of the objective side of the 
crime «domestic violence» are analyzed. 

It has been established that violence is the deliberate influence on the person’s body or 
psyche in order to harm his/her life, health or to restrict or deprive of his/her freedom (including 
freedom of expression of will). 

The following features of the objective side of the crime «domestic violence» are 
analyzed: the act – the systematic commission of physical, psychological or economic violence – 
and the consequences in the form of physical or psychological sufferings, health problems, 
disability, emotional dependence or deterioration in the quality of life of the victim. 

It is noted that the impact on the human psyche with the purpose of causing harm to 
his/her life, health or freedom, which has caused or could cause such harm, should be called 
violence. Nevertheless, one should not protect against such violence only a limited number of 
people named as potential victims in Article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine. Each 
person requires this kind of protection. 

It is stressed that if the so-called «economic offenses» are committed not by influencing the 
body or psyche of an individual and not with the purpose of causing harm to life, health or freedom, 
it is obvious that one could not talk about violence, even if it is referred to as «economic». If the 
victim is deprived of housing, food, clothing, etc. with the purpose of causing sufferings to him/her, 
then it is violence. If the same is done for mercenary or other purposes, then it is a property or other 
crime, provided for by the Criminal Code of Ukraine, but not violence. On the same principle, other 
forms of the so-called «economic violence» should be considered. And then there will be no need 
to introduce a new type of violence to the Criminal Code of Ukraine. 

It is concluded that by means of including into the meaning of the concept of domestic 
violence of the acts that are not recognized as violence in other crimes, the legislator has 
violated both the rules of logic and the principle of accuracy and unity of the legal terminology. 

It is proved that «deterioration in the quality of life» and «emotional dependence» cannot 
be the features of the crime since these concepts are so indefinite and wide that also include 
the situations that cannot and should not be the subject-matter of criminal law regulation. 

It is indicated that there is the need to change the formulation of the objective side of the 
crime «domestic violence». 

Keywords: influence, spouse, psyche, emotional dependence, quality of life. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЖУРНАЛІСТІВ 
В УКРАЇНІ: РЕФЛЕКСІЯ ПІДХОДУ 

О. Марін 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна, 
e-mail: okmarin@ukr.net  

Проаналізовано перегляд системи кримінально-правової охорони журналістів в 
Україні, сучасний стан нормативно-правової регламентації кримінальної відповідальності 
за посягання на законну професійну діяльність журналістів; причини посилення такої 
відповідальності; можливість виділення окремого родового об’єкта кримінально-правової 
охорони та обґрунтованість появи нового видового об’єкта охорони, який названий у законі 
«злочини проти журналістів». Систему злочинів проти журналістів становлять посягання на 
один (подібний) безпосередній об’єкт. Розглянуто підстави, за якими стверджують, що зло-
чинами, основним безпосереднім об’єктом яких є законна професійна діяльність журналіс-
тів, вважають посягання, передбачені ст. 171, 3451, 3471, 3481, 3491 КК України. У роботі 
констатовано, що введення у КК норм, які б встановлювати кримінальну відповідальність 
журналістів за зловживання ними своїми правами та недбале ставлення до своїх обов’яз-
ків, забезпечувало б баланс між «кримінально-правовим захистом прав» та «кримінально-
правовим примушуванням до виконання обов’язків», що було б цілком природним явищем, 
врівноваженням кримінально-правового впливу. 

Ключові слова: кримінально-правова систематика, матриця, систематичний метод, 
прогалина у кримінальному законі, баланс. 

Можливо, хтось ще не усвідомив того факту, що сучасне суспільство стрімко 
увійшло в інформаційну еру. Інформація стала не лише продуктом та товаром на 
ринку, а й чинником, який впливає на майже на всі процеси не лише в українському 
суспільстві, а й у світі загалом. Роль засобів масової інформації у формуванні 
ставлення суспільства до окремих подій – неоціненна. Підтвердженням того є поява 
та активне використання понять «інформаційні війни», «гібридні війни», створення 
Міністерства інформаційної політики України. У цьому контексті об’єктивно зростає 
роль продуцентів інформації та осіб, які випускають її в обіг, – журналістів.  

Кримінальне право не стоїть осторонь у питанні своєрідної регуляції обігу 
інформації як наслідку професійної діяльності журналістів. Однак природа кримі-
нально-правового регулювання цієї проблеми непомітно для більшості суб’єктів, 
залучених до правоаналітичної та правозастосовної діяльності, змінилася. Зі злочину, 
який посягав на «інші особисті права та свободи людини і громадянина», суспільно 
небезпечна поведінка щодо журналістів «заслужила» самостійний об’єкт криміналь-
но-правової охорони у розділі XV Особливої частини – «злочини проти журналістів».  

Зміна правової природи кримінально-правової охорони журналістів, як видається, 
потребує перегляду системи такої охорони. 

Ця проблема, враховуючи те, що одержала нормативне регулювання у лютому 
2016 року, не стала предметом прискіпливої уваги з боку представників кримі-
нально-правової науки. Донедавна й єдиній статті – 171 КК України – не будо 
приділено належної уваги. Цій проблемі присвячували свої праці Р. Вереша 
[5, с. 86–89], Л. Костенко [8], Я. Безпала [2, с. 235–241]. Загалом – досить дивна 
ситуація, адже проблема посягань на права журналістів набула достатньо 
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широкого розголосу та резонансу. Щоправда у більшості випадків завдяки самим 
журналістам. Корпоративний дух у цій сфері як ніде сильний. Останнім часом 
стали з’являтися публікації критичного змісту, які стосуються відповідних змін у 
КК – С. Лихова у своїй статті поставила під сумнів потребу появи у тексті закону 
спеціальних норм, які спрямовані на додатковий захист журналістів, відзначаючи 
наявний арсенал кримінально-правових заборон [9]. 

Метою цієї статті є перегляд (рефлексія) підходу до створеної нині системи 
кримінально-правової охорони журналістів в Україні. 

Під рефлексією у цій статті ми розуміємо унікальну здатність людської свідо-
мості в процесі сприйняття діяльності сприймати й саму себе, внаслідок чого 
людська свідомість постає як самосвідомість (знання про знання або думка про 
думку) [16]. Фактично йдеться про перегляд системи кримінально-правової охоро-
ни журналістів в Україні.  

Протягом 2015–2016 років кримінальне законодавство у цій частині зазнало 
істотних змін. Верховна Рада України прийняла два Закони України: «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної 
професійної діяльності журналістів» від 14.05.2015 [14] та «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяль-
ності журналістів» від 04.02.2016 [15]. 

Серед причин необхідності прийняття таких, здається, екстраординарних 
заходів, ініціатори законопроекту називають невиконання в Україні окремих прин-
ципів Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи № R (96) 4 «Про захист 
журналістів за умов конфліктів і тиску» (ухвалена 3 травня 1996 року на 98-1 сесії) 
[13]. Такими принципами, на думку законодавця, є: держави-члени Ради Європи 
мають дати вказівки своїм військовим і поліцейським силам надавати журналістам 
необхідні та достатні захист і допомогу, якщо вони їх потребують, і ставитися до 
них, як до цивільних осіб (принцип №8); держави-члени Ради Європи повинні 
розслідувати інциденти з порушенням фізичної недоторканості журналістів, що 
відбулися в межах їхньої юрисдикції, а також держави-члени Ради Європи мають 
застосовувати всі необхідні засоби, щоб притягти до відповідальності тих, хто 
стоїть за цими порушеннями, незалежно від того, планувалися, заохочувалися чи 
здійснювалися вони особами, які належать до терористичних або інших органі-
зацій, особами, які працюють на уряд чи інші органи державної влади, або ж 
особами, які діють на власний розсуд (принцип №12) [13]. Чи допоможуть 
запропоновані та прийняті зміни до КК реалізації вказаних принципів – видно з 
першого погляду – ні. Отже, мусимо шукати інші причини, аніж ті, які наведені як 
офіційні у пояснювальній записці до законопроекту. 

Причинами такої ситуації, напевне, є два взаємопов’язані чинники: об’єктив-
ний та суб’єктивний. Складно заперечити, що професійна діяльність журналіста 
має досить великий соціальний вплив та перетворилася в Україні у небезпечну 
професію. Буквально під час написання цих рядків у ефірі каналу СТБ (03.05.2016 18-00) 
показали сюжет, у якому йшлося про посягання на життя журналістів «7-го 
каналу» у м. Одеса зі застосуванням вогнепальної зброї, показано відповідні 
відеозаписи. А телеканал 1+1 в ефірі 2 березня 2018 року у вечірній програмі ТСН 
знов порушив проблему безкарності посягань на журналістів (у 2017 році говорять 
про понад 90 нападів). Автори, які досліджували проблеми кримінальної відпові-
дальності за посягання на журналістів, відзначають достатню поширеність 
посягань на журналістів: у 2014 році зафіксовано 7 випадків убивств журналістів, 
286 випадків побиття і нападів на журналістів, 148 випадків перешкоджання 
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законній професійній діяльності журналістів та 138 випадків цензури; у 2015 році – 
2 випадки вбивств журналістів, 58 випадів побиття і нападів, 105 випадків переш-
коджання професійній діяльності журналістів та 12 випадків цензури [7, с. 75]. 

Сумнівів у важливості журналістської професії немає, про це говорять і 
моральні лідери українського суспільства: «журналістика – надзвичайно важливий 
елемент демократичного ладу, бо допомагає людині розуміти й вирішувати важ-
ливі життєві справи правильно, ефективно і послідовно. Журналістика, – на думку 
Любомира Гузара, – не має бути суто інформуванням. Журналіст повинен подавати 
матеріал так, щоб допомагати людині розвиватися, спонукати її задуматися і над 
собою, і над усім, що відбувається навколо» [4]. Складно посперечатися з тим, що 
журналістика – соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й 
об’єктивного інформування всіх суб’єктів суспільного життя про соціальну дійсність, 
що необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і 
суспільства і загалом як саморегульованої системи. Соціальна місія журналістики 
полягає у формуванні громадської думки та управлінні масовими емоціями [6]. 

Поява у кримінальну законі комплексу норм, які встановлюють кримінальну 
відповідальність за посягання на журналіста та його професійну діяльність 
завдячує й суб’єктивним чинникам. Так, ще до парламентських виборів 2014 року 
інформаційний простір держави заповнила дискусія про можливість «входження» 
професійних журналістів у Верховну Раду як парламентарів. Зазначалося, що у 
наступній Верховній Раді можуть опинитися щонайменше з десяток активних 
журналістів, а разом із тими, хто в допарламентському «минулому житті» тривалий 
час попрацював у ЗМІ – і зо два десятки (бо ж, наприклад, № 2 у списку Блоку 
Петра Порошенка Юрій Луценко колись був шеф-редактором полум’яно опози-
ційної газети «Грані плюс»). Отож, не випадково інтернет-форуми зараз перепов-
нені дискусіями: журналіст іде в депутати – це добре чи це погано [3]? Так і 
сталося – професійні журналісти перетворилися на професійних політиків. 

Яка ж система кримінально-правової охорони журналістів з’явилася станом на 
зараз.  

Є всі підстави стверджувати, що злочинами, основним безпосереднім об’єктом 
яких є законна професійна діяльність журналістів, є посягання, передбачені ст. 171, 
3451, 3471, 3481, 3491 КК України. 

Усі наведені посягання спрямовані на заподіяння шкоди законній професійній 
діяльності журналіста, під якою, відповідно до примітки до ст. 3451 КК України 
доцільно розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану зі збиранням, одер-
жанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інфор-
мації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби 
масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. 
Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджує 
редакційне або службове посвідчення чи інший документ, виданий засобом масо-
вої інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів. 

Тож, основний безпосередній об’єкт відповідних злочинів характеризується 
такими складовими:  

1) суб’єктним складом – провадити її може тільки журналіст – особа з редак-
ційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом 
масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журна-
лістів. Саме журналіст вступає у відповідні відносини з іншими суб’єктами – 
фізичними та юридичними особами, громадами, державою з приводу предмета 
журналістської діяльності – інформації; 
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2) змістом таких відносин є систематична діяльність особи, що пов’язана з 
збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим вико-
ристанням інформації; 

3) предметом відповідної діяльності є поширення інформації на невизначене 
коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інфор-
маційні агентства, мережу Інтернет. 

Чи наділені окреслені вище відносини здатністю виступати самостійним об’єк-
том кримінально-правової охорони, чи заслуговують на таку – питання наразі 
відкрите. Станом на сьогодні, законодавець вирішив надати їм значення видового 
об’єкта кримінально-правової охорони, охопивши названі вище норми у розділ XV 
Особливої частини КК «Злочини проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журна-
лістів». Щоправда не може пропустити саркастичне зауваження: якщо вже створю-
вати «систему норм, які спрямовані на охорону законної професійної діяльності 
журналістів», то не потрібно забувати у невластивому тепер розділі V Особливої 
частини КК «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина» ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів». Місце цієї статті тепер у розділі XV Особливої частини КК. 

Варто додати, що питання надання журналістам окремої кримінально-правової 
охорони у самостійному розділі Особливої частини КК вже було предметом 
висловлення певної наукової позиції. Професор С. Лихова зазначає, що навіть, 
якщо уявити, що з’явиться ідея захищати інтереси журналістів окремим розділом, 
то родовим об’єктом тут варто визнати правові відносини, які складаються у 
процесі реалізації права журналістів на свободу слова (тоді право інших громадян 
та ту саму свободу слова треба захищати якось інакше), а безпосередніми об’єк-
тами в кожній зі запропонованих статей треба вважати життя, здоров’я, власність 
тощо. Але, на думку вченої, такий підхід у КК України не є невиправданим. 
Відповідно до принципу структурності в основі поділу Особливої частини КК 
України наявне розуміння родового об’єкта, а не такий елемент юридичного 
складу злочину, як потерпілий [9]. Окрім того, складно заперечити позиції Є. Пись-
менського, який відзначив, що наявний стан кримінально-правового забезпечення 
охорони журналістської діяльності, навіть без урахування внесених коректив до 
КК України, є більш ніж достатнім. Вочевидь, проблеми ефективного правового 
захисту журналістів як представників «четвертої гілки влади» передусім криються 
в механізмі застосування відповідних кримінально-правових заборон (точніше 
його удосконаленні), а не в їх нагромадженні [11, с. 152]. Надмір кримінально-
правового регулювання, викликає достатньо обґрунтоване обурення з боку вчених 
[17, с. 78–85]. З іншого боку, нова кримінально-правова матерія зазнає менш 
емоційного аналізу [10, с. 398–403]. Не будемо гарячкувати й ми. Звернемо увагу 
на інший бік проблеми, як нам видається, методологічно важливіший, ніж ті, про 
які писалося вище і до цього. 

Наявний стан кримінально-правової охорони законної професійної діяльності 
журналістів перетворює цю суспільну категорію на, так званого, спеціального 
потерпілого у кримінальному праві – особу, вчинення дій відносно якої з певною 
метою, зумовлює потребу кваліфікувати посягання не за загальними нормами про 
кримінально-правову охорону життя та здоров’я, свободу, власність та інші 
цінності, блага, відносини просто людини, а за спеціальними нормами, сукупність 
яких була окреслена вище. Таке «привілейоване» становище у кримінальному 
праві мають очевидно не лише журналісти. Поверхневий аналіз кримінального 
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законодавства дає можливість виділити ще, як мінімум, чотири види спеціальних 
потерпілих, які у кримінальному праві України підлягають такій самій охороні, як і 
журналісти: працівник правоохоронного органу; державний або громадський діяч; 
суддя; захисник тощо. 

Систему норм, спрямованих на охорону цих видів спеціальних потерпілих у 
кримінальному праві, можна проілюструвати такою своєрідною матрицею: 

 
Таблиця 

Об’єкти кримінально-правової охорони та її засоби, 
які містяться у КК України (переважно спеціальні норми) 

Категорія 
спеціаль-
ного 

потерпілого 

Особиста 
безпека 

та 
здоров’я 

Власність Життя Особиста 
свобода 

Нормальна 
професійна 
діяльність 

Убезпечення 
від 

зловживань 

Убезпечення 
від 

недбалого 
виконання 

Працівник 
правоохо-
ронного 
органу 

345 
Погроза 
або на-
сильство 
щодо 
праців-
ника 
правоохо-
ронного 
органу 

347 
Умисне 
знищен-
ня або 
пошко-
дження 
майна 
праців-
ника 
правоохо-
ронного 
органу… 

348 
Посяган-
ня на 
життя 
праців-
ника 
правоохо-
ронного 
органу… 

349 
Захоплення 
представ-
ника 
влади або 
працівника 
правоохо-
ронного 
органу як 
заручника 

343 
Втручання 
у діяльність 
працівника 
правоохо-
ронного 
органу… 

364 
Зловживан-
ня владою 
або служ-
бовим ста-
новищем 

367 
Службова 
недбалість  

Державний 
або 
громадсь-
кий діяч 

346 
Погроза 
або 
насильство 
щодо 
держав-
ного чи 
громадсь-
кого діяча 

352 
Умисне 
знищення 
або 
пошко-
дження 
майна 
службової 
особи або 
громадя-
нина, який 
виконує 
громадсь-
кий 
обов’язок 

112 
Посяган-
ня на 
життя 
держав-
ного або 
громадсь-
кого 
діяча 

349 
Захоплення 
представ-
ника 
влади або 
працівника 
правоохо-
ронного 
органу як 
заручника 

344 
Втручання 
у діяльність 
державного 
діяча 

364 
Зловживан-
ня владою 
або служ-
бовим ста-
новищем 

367 
Службова 
недбалість  

Суддя 

377 
Погроза 
або 
насильство 
щодо 
судді, 
народного 
засідателя 
чи присяж-
ного  

378 
умисне 
знищення 
або по-
шкоджен-
ня майна 
судді, 
народного 
засідателя 
чи при-
сяжного  

379 
Посяган-
ня на 
життя 
судді, на-
родного 
засідате-
ля чи 
присяж-
ного … 

349 
Захоплення 
представ-
ника 
влади або 
працівника 
правоохо-
ронного 
органу як 
заручника 

376 
Втручання 
у діяльність 
судових 
органів 

364 
Зловживан-
ня владою 
або служ-
бовим ста-
новищем 

367 
Службова 
недбалість 

Захисник 

398 
Погроза 
або насиль-
ство щодо 
захисника 

399 
Умисне 
знищення 
чи пошко-
дження 

400 
Посяган-
ня на 
життя 
захисни-

147 
Захоплення 
заручників 

397 
Втручання 
у діяльність 
захисника 
чи пред-

365-2 
Зловживання 
повнова-
женнями 
особами, 

- 
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чи пред-
ставника 
особи 

майна за-
хисника 
чи пред-
ставника 
особи 

ка чи 
представ-
ника 
особи … 

ставника 
особи 

які надають 
публічні 
послуги 

Журналіст 

345-1 
Погроза 
або 
насильство 
щодо жур-
наліста  

347-1 
Умисне 
знищення 
або по-
шкоджен-
ня майна 
журналіста  

348-1 
Посяган-
ня на 
життя 
журна-
ліста 

349-1 
Захоплення 
журналіс-
та як за-
ручника 

171 
Перешко-
джання 
законній 
професійній 
діяльності 
журналістів 

- - 

 
Чому в цьому випадку ми говоримо вже не про сукупність, а про систему 

норм? А тому, що «привілею» бути спеціальним потерпілим у кримінальному 
праві повинен кореспондувати обов’язок нести відповідальність за сумлінне вико-
ристання своїх можливостей, якими особа наділена у зв’язку зі спеціальним 
статусом, який додатково охороняється. У наведеній таблиці подано норми, які 
встановлюють відповідальність «привілейованих» осіб за неправильне викорис-
тання власних привілеїв. 

Таким способом забезпечується баланс між правом та обов’язком. Адже 
очевидно, що інші особи, спеціальний статус яких надає їм додатковий кримі-
нально-правовий захист (службові особи, особи, які надають публічні послуги), 
несуть кримінальну відповідальність за зловживання таким статусом, або за 
недбале його використання – іншими словами: за умисне чи необережне заподіян-
ня шкоди власне завдяки тим додатковим можливостям, які дано їм за професією 
(посадою, службою, наданням послуг тощо). У зв’язку із наведеним постає питан-
ня, чи може професійна діяльність журналіста заподіяти істотну шкоду охоронюва-
ним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб? Питання риторичне. В 
сучасних умовах представники «четвертої влади» мають вплив на суспільні відно-
сини не менший, ніж представники інших «трьох влад». Наприклад, Оксфордський 
словник обрав прикметник «постправдивість» міжнародним словом 2016 року. 
Поняття набуло поширення після референдуму про вихід Британії з ЄС та виборів 
президента США 2016 року. Що це за явище? Політика постправди (постправдива 
політика, політика післяправди) – політичні дії та мислення, за яких об’єктивні 
факти є менш впливовими у формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій 
і особистих переконань. Тобто, це політика, яка спирається на почуття та власні 
переконання, що насправді не мають під собою реальних підстав (фактів). При 
цьому об’єктивна істина не фальсифікується чи піддається сумніву, а просто 
відсувається або «відходить на другий план» [12]. Провідниками такої політики 
умисно чи необережно можуть ставати і професійні журналісти. 

Окрім того, не варто забувати і про маніпуляцію громадською думкою з боку 
ЗМІ, яка часто не є умисною формою впливу на суспільство, однак, не менш при 
цьому небезпечною. Цей момент був відзначений не українськими дослідниками, а 
представниками правової науки європейських країн. В одній із перекладених 
праць, наголошено на такому аспекті: «спочатку суто безпосередня гласність 
судового процесу з розвитком засобів масової інформації трансформувалися в 
публічність засобів масової інформації. Дотепер юстиція послідовно заперечувала 
проти вимоги відкритості процесу для радіо або телебачення. І без цього негатив-
ний вплив, який справляють засоби масової інформації, формує упередження, які 



О. Марін 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 

 

204 

взагалі не варто враховувати, тим більше, що ЗМІ маніпулюють всіма учасниками 
процесу – часто навіть неусвідомлено. Завдання незалежної юриспруденції – 
заперечувати цю небезпечну маніпуляцію на всіх рівнях та роз’яснити учасникам 
процесу про це. Не в останню чергу необхідно сприяти самоконтролю засобів 
масової інформації, які мають підвищену відповідальність при здійсненні функції 
контролю в межах принципів гласності» [1, с. 153]. Автор цієї статті також 
неодноразово був свідком приблизно таких діалогів журналістів та політиків, які 
лунали з екранів телевізорів: «Журналіст, – суд виніс вирок корупціонеру та 
відпустив його під заставу! Політик, – ми не маємо некорумпованих судів, всюди 
самі хабарники!». Що має думати при цьому глядач, який в абсолютній більшості 
не має навіть базової юридичної підготовки: всюди самі хабарники! Руйнується 
довіра до суду, часом і не безпідставно. Однак, треба розуміти, що будь-яка влада 
працює завдяки переконанню та примусу і якщо руйнувати можливість переконан-
ня (довіра), то залишається тільки примус, а держава, яка часто використовує 
примус – далека від демократичної. Тому шкода від такої, будемо вірити, несвідо-
мої маніпуляції, очевидна та величезна. 

Усвідомлюючи те, що наявність у КК України заборони якого-небудь діяння 
під страхом покарання за його вчинення, має досить обмежений вплив на динаміку 
певної небажаної поведінки, все ж таки вважаю, що введення у КК норм, які б 
встановлювати кримінальну відповідальність журналістів за зловживання ними 
своїми правами та недбале ставлення до своїх обов’язків, мало б хоч якийсь вплив 
на певні суспільні відносини, а головне, забезпечувало б баланс між «кримінально-
правовим захистом прав» та «кримінально-правовим примушуванням до виконан-
ня обов’язків», що було б цілком природним явищем, урівноваженням криміналь-
но-правового впливу. 

Щодо редакції статей КК, які б містили відповідні норми – це предмет окремої 
уваги. Тут же хотілося би відзначити, що склади відповідних злочинів, повинні, як 
видається, містити аналогічні ознаки, які законодавець встановив для службових осіб 
та осіб, які надають публічні послуги у ст. 364, 364-1, 365-2 та 367 КК України. 

Ця стаття, насправді не про журналістів, а про метод. Зараз я можу наразитися 
на критику за застосування «невідповідної» термінології, але спробуємо. Серед ме-
тодів тлумачення, які використовують у праві загалом, та у кримінальному праві, 
зокрема, підручники 90-х років минулого століття активно називали «систематич-
ний метод». Учені, часом, цілком справедливо критикували саме таку назву, 
стверджуючи про «кальку з російської», «термін, який характеризує кількість пов-
торень, а не те, що покладено у основу тлумачення» тощо. І справді, якщо ставити 
в основу тлумачення систему права, кримінального права, то й спосіб, метод мав би 
називатися не «систематичним», а «системним». А як би мав називатися метод, а 
основу якого покладена кримінально-правова систематика. Очевидно, систематичним. 
Так от, використання у дослідженнях положень кримінально-правової систематики, 
власне систематичного методу, відкриває нові горизонти, дає нові можливості.  

У цій роботі наведено приклад відшукання прогалини у кримінально-право-
вому регулюванні, прогалини в Особливій частині КК – явища, яке заперечує абсо-
лютна більшість учених-криміналістів, але яке, як видається, об’єктивно існує та 
може бути виявлене за допомогою кримінально-правової систематики. 
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The article is devoted to the review of the system of criminal law protection of journalists 
in Ukraine. The current state of normative and legal regulation of criminal liability for 
encroachments on the legitimate professional activity of journalists is analyzed; alongside with 
the reasons for strengthening of such liability; the possibility of allocating a separate group 
object of criminal law protection and the reasonableness of the emergence of a new specific 
object of protection, which is named in the law as «crimes against journalists». The reasons 
for this situation are two interrelated factors: the objective one and the subjective one. It is 
difficult to deny that the journalist's professional activity has got a rather large social impact 
and has become a dangerous profession in Ukraine. Among the subjective factors is the fact 
that during recent years many professional journalists have turned into professional politicians. 
The system of crimes against journalists is formed by the encroachments on the same 
(similar) direct object. It is indicated that there is every reason to assert that crimes, the main 
direct object of which is the legitimate professional activity of journalists, are the encroachments 
provided for by Articles 171, 3451, 3471, 3481, 3491 of the Criminal Code of Ukraine. The main 
direct object of the corresponding crimes is characterized by the following elements: 1) the 
composition of subjects - it can only be performed by a journalist - a person with an editorial or 
service certificate or other document issued by the media, its editorial office or the professional 
or creative association of journalists. It is the journalist who enters into the relevant relations 
with other subjects (individuals and legal entities, communities, the state) on the subject-matter 
of journalistic activity – the information; 2) the essence of such relations is the systematic activity 
of a person associated with the collection, obtainment, creation, distribution, storage or other 
use of information; 3) the subject-matter of the relevant activity is the distribution of information 
among the uncertain circle of persons through the printed mass media, broadcasting 
organizations, news agencies, the Internet. Other persons whose special status gives them 
additional criminal law protection (the officials, the persons providing public services) bear 
criminal liability for abusing such status or for its negligent use – in other words: for intentional 
or negligent causing damage due to those additional opportunities that are provided to them 
by their profession (position, service, provision of services, etc.). The paper states that the 
introduction to the Criminal Code of the norms that would establish the criminal liability of 
journalists for the abuse of their rights and for the negligence in their duties would ensure the 
balance between «criminal law protection of rights» and «criminal law coercion to perform the 
duties», which would be a completely natural phenomenon, the balancing of criminal law 
influence. It seems that the corpus delicti of the relevant crimes should contain the same 
characteristics that the legislator has established for the officials and the persons providing 
public services in Articles 364, 364-1, 365-2 and 367 of the Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: criminal law systematics, matrix, systematic method, gap in the criminal law, 
balance. 
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The article is dedicated to the study of the concept and essence of advertising and Internet 
advertising in particular. The article defines legislative principles and requirements for advertising, 
as well as characterizes the features of Internet advertising. 

The author discovered the lack of separate legal regulation of Internet advertising and 
concluded that there is a need to improve current legislation on advertising regarding the order of 
placing advertising on the Internet and liability for the offense. 

The article classifies Internet advertising and describes each of its forms. Among them, 
there are display advertising, banner advertising, contextual advertising, promotion on social 
networks, geo-textual advertising, viral advertising, product placement in online games, e-mail as 
advertising, pop-up windows and spyware, electronic bulletin boards, as well as participation in 
ratings. Particular attention is paid to the contracts for advertisements placements on the Internet 
and their essential conditions. 

The author comes to the conclusion that legal protection of consumers of Internet advertising 
is insufficient and there is a necessity to increase responsibility for violation of advertising 
legislation on the Internet. 

Keywords: advertising, classification of Internet advertising, contracts for advertisements 
placements on the Internet. 

Advertising plays an enormous role in commerce, as it is a way to bring potential 
buyers into the purchase of a particular product (services). Day by day advertising 
becomes more aggressive, because sellers do not spare it resources in order to increase 
their profits. Moreover, it should be noted that nowadays e-commerce is actively 
replacing the traditional one. According to analysts, in 2016 73 % more goods were 
purchased than previous year in Ukraine - in the amount of 8.5 billion UAH [13]. That is 
why improving the legal support of advertising, and Internet advertising in particular, 
requires more attention. 

N. Butenko highlights main objectives pursued by advertising: formation of a certain 
level of knowledge about the product / service by a consumer; formation of a definite 
image of a company by a consumer; formation of a friendly attitude towards a company 
by a consumer; inducing a consumer to turn to the company again; inducing a consumer 
to purchase the product / service in the given firm; stimulation of the sale of goods / 
services; acceleration of the company's turn over; the desire to make a consumer a 
regular buyer of the product / service [2]. 
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As for Internet advertising, there is neither specific definition nor specific legal 
regulation defined by a legislator. It should be noted that in 2008 Ukrainian parliament 
considered the law «On Internet advertising», but it hasn`t been implemented. Current 
Ukrainian Law «On Advertising» contains only one norm that mentions the Internet. 
Namely, art. 20 of the Law states that advertising of tobacco products, signs for goods 
and services and other objects of intellectual property that manufacture tobacco products 
are prohibited: on the Internet, except for the websites intended for adults, a mandatory 
access condition is the preliminary identification of the age of users. 

Scientific doctrine does not pay enough attention to the legal regulation of Internet 
advertising as well. The research on advertising was conducted by A. Golovin, 
N. Hrytsyuta, O. Ishchenko, A. Minbaleev, L. Kiselev, E. Utkin, V. Uchenova, V. Fesenko, 
O. Shishko. However, there are no comprehensive developments in this field. That is 
why the purpose of this study is to identify the features of Internet advertising and the 
need for their legislative consolidation. 

Fairly, it should also be noted that most countries do not have some specific 
legislation on Internet advertising as well, as they believe that the usual approach to 
advertising regulation is enough. In total support of this approach, I believe that there is a 
need to supplement the current legislation with several articles that would take into 
account the peculiarities of Internet advertising, in particular, the placement of 
advertisements and responsibility for the offense. 

According to the aforementioned Law, advertising should comply with such 
principles as legitimacy, accuracy, reliability, and be used in forms and means that do not 
harm the consumer. It should not contain information or images that violate ethical, 
humanistic or moral norms and neglect the rules of decency. It should also take the 
special sensitivity of children into account to not harm them. It is important that 
advertising should not undermine public confidence in advertising, while also complying 
with the principles of fair competition. 

The Law sets a number of requirements for advertising. In particular, it should comply 
with the Law of Ukraine «On the Principles of State Language Policy», as well as to be 
clearly separated from other information, regardless of the forms or methods of distribution, 
so that it can be identified as advertising. The use of hidden advertising is prohibited. 

The peculiarity of Internet advertising is the fact that the Internet is a global network 
without any borders. The first question that arises here is the law of which state regulates 
advertising activity on a specific site. Here an attention should be paid to the domain 
where a site is registered. Thus, the UA domain is the top-level domain of the 
hierarchical address space of the Internet, created on the basis of the coding of the names 
of countries in accordance with international standards, in order to serve the address 
space of the Ukrainian segment of the Internet [3]. Therefore the sites registered on the 
national domain UA will be considered Ukrainian and fully covered by domestic 
legislation, including advertising. 

Another peculiarity of Internet advertising is its diversity. The researchers single out 
display advertising, banner advertising, contextual advertising, promotion on social networks, 
geo-textual advertising, viral advertising, product placement in online games, e-mail as 
advertising, pop-up windows and spyware, electronic boards advertisements, as well as 
participation in ratings [4] and others. Each of them is worth looking at in more detail. 

First of all, before choosing Internet advertising, the entrepreneur needs to create his 
own website, which could also be considered as a type of advertising. This is a business 
card page that contains information about the person and his product, as well as contact 
information for communication. 
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Display advertising is a kind of advertising that uses textual and graphic promotional 
materials. It is hosted on relevant websites with a specific target audience. Before signing 
a contract for such advertising, the site's audience (their geography, age, social and other 
criteria), as well as time spent on the site and some other data are analyzed in order to 
determine how effective an advertisement on this site would be. The analysis is done 
through the analysis of cookies - files that are stored by the browser on a computer and 
contain various data about recently visited sites [8], as well as by means of counters of 
site visits. As a result, the site with the highest number of potential customers (targeting) 
is selected. There is the notion of retargeting – this is a way to show an advertisement 
again to the people who have already been investigated and have taken some certain 
actions that indicate their interest in the product. 

The payment for such an advertisement is determined predominantly for 1 thousand 
of its appearances or for each click individually. 

Banner advertising is online advertising, which is placed in the form of static or 
dynamic images (banners) on the sites. A banner is a jpg, png, gif or flash image that 
contains a hyperlink to an advertised company or product [1]. There are different types of 
contracts of placing such advertising. 

The first type is an ordinary contract of placing an advertisement on a site or a 
banner network (an advertising network of sites used to display banner advertising at 
once on a large number of participating sites [1]). The contract may be for a temporary 
placement of advertising (flat fee – fixed advertising for a specified period of time) or for 
subscription services. For this kind of contracts, the banner's effectiveness is most 
important. It is determined by the ratio of the number of clicks on the advertisement and 
the number of its appearances (CTR – click-through rate [6]). So, the more clicks there 
are, the more effective the banner is. 

According to the CTR, the contracts can be divided into certain subtypes. In 
particular, the CPM condition (cost per mille [11]), which determines the price per 
thousand views, is popular. It guarantees the advertiser some specific amount paid for the 
views of his advertising. 

The CPV (cost per visitor [9]) determines the payment for each visitor, attracted to 
the advertiser's site, individually. 

The CRA (cost per action [10]) determines the price for a certain definite action of 
the user. It could be registration as a user, transition to a site, form filling, order payment, 
email subscription, file download, or any other action agreed upon by the parties and it 
may be mathematically tracked by the site program. 

And the CPS (cost per sale [12]) determines payment for the sale of the advertised 
product. Preferably, payment is determined as a percentage of the sale amount. 

Due to other agreements, the mutual advertising of each other on partner sites can be 
regulated. The terms of the contract can determine who and how often needs to show 
such advertising, etc. This type of advertising will be free of charge. A large network of 
banner partner sites can determine the accumulated appearances as a kind of currency, 
according to which certain advertising services can be transferred and implemented. In 
case of malware detection (spinning clicks and appearances using special programs), 
these appearances are burned out or the whole cooperation agreement is canceled. 

Contextual advertising is a kind of advertising, where the advertising information 
corresponds to the content (or context) of the website. It means the advertisements of 
specific goods on thematic sites or the advertisements according to the keyword, which is 
searched by a user. This kind of advertising is considered to be the most efficient, as the 
potential consumer is looking for it himself. In order to implement such advertising, 
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search engines create their own contextual advertising systems, through which they make 
profits. For instance, Google created Google AdWords, Yandex – Yandex.Direct [5]. 
These contextual advertising systems place advertisements on both separate search 
results and search result pages that a user chooses. 

This advertising is predominantly paid for under the CPC (Cost Per Click [12]), that 
is, for a user's transition to an advertised link. It is possible to sell an advertisement slot 
for a keyword in an auction that is won by the one who offers the highest price for a link 
transition. For instance, while searching for a keyword “car”, the first place in search will 
be given to a car company that is willing to pay the highest price for it. 

Although these agreements do not contradict to the current legislation but they 
should be additionally provided by the Civil code of Ukraine. It would improve their 
implementation. 

Geo-contextual advertising is the same contextual advertising that additionally takes 
a user`s location into account. As a rule, it is used on mobile phones and tablets and 
allows users to find the closest on-demand products and services (for instance, a 
restaurant or gas station) quickly with the help of a mobile card. 

Promotion in social networks is also a kind of advertising. Each entrepreneur can create 
a free of charge one's own page or group in a popular social network and use it to advertise 
his product in a manner similar to a site-business card. And in case of using the targeting 
method and imposing advertisements of one`s page on unknown users, it will become 
chargeable. For instance, the social network Facebook allows advertisements for a selected 
group of users to be placed, calling it «Suggested Post» and designating it as «Sponsored». 

Viral advertising is compared to the flu that is transmitted from one person to 
another through a supportive environment. Viral advertising is transmitted by users 
independently, and is not imposed on them by distributors of advertising. Therefore such 
distribution is free. The most typical example of viral advertising is funny videos. 

Under the title product placement in online games a promotion of goods in gaming 
operations is meant. Such advertising is efficient since players, who are consumed by the 
game, lose their conscious understanding that this is an advertisement, along with the fact 
that they develop the feeling that they already own the product. For instance, a car of a 
certain game hero. In order to prevent such advertising from being considered hidden, it 
must be properly identified for a consumer. 

E-mails could also be used as advertisements. The newsletter is called Direct mail [7] 
and its essence is the purposeful sending of emails to a certain group of people. It will be 
effective if a relevant database of people who are interested in the product (potential 
consumers) is collected before the distribution. Such advertising is free, although the creation 
and processing of a database of users can be quite expensive since the consent for such a 
mailing-out is needed (mainly in the form of filling in the application form for registration, 
which contains a point about the will to receive such mailings). For instance, these are 
messages to regular customers of a company about promotions and seasonal discounts. 

Sending such messages to some uncertain circle of people without their consent is 
called spam. Most systems that are used by e-mail services block such advertising as 
illegal because it violates the rules of using computer networks. Spam is prohibited by 
law in many countries. According to the Law of Ukraine «On e-commerce» dated 
September 3, 2015, a commercial e-mail may be sent to a person without his consent 
only on condition that he may refuse further communications. 

Pop-up windows and spyware are dangerous kinds of advertising. They are 
distributed through expensive programs that penetrate the user's computer and are 
equated with viruses. 
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Rich-Media (clips and graphics on the top of a page), Pop-Under (advertisements in 
a new browser window) and Top-Line (stretching over the contents of a page) are singled 
out separately. The OPERA system has created a program that blocks them. 

Electronic bulletin boards are sites that work according to the principles of ordinary 
bulletin boards, meaning that they contain specific promotional information. 

Participation in ratings is not considered to be a popular method of advertising, as 
the credibility of most ratings raises questions for users. 

Regardless of the type of Internet advertising, it is worth paying attention to the fact 
that it must comply with the same rules that regulate traditional advertising of a state 
where a site is registered. However, it should be noted that because of the technical 
features of the Internet, control over compliance with this legislation is very limited. In 
Ukraine the main body, authorized to control the legality of Internet advertising is the 
State Service for Food Safety and Consumer Protection of Ukraine, and the Department 
of Cyberpolice of the National Police of Ukraine which should fight against the fraud of 
consumers (which may also include Internet advertising), but they do not have sufficient 
knowledge and resources to bring the perpetrators to justice. 

Список використаних джерел 

1. Банерна реклама // WebStudio2U. 2015. URL: webstudio2u.net/ua/internet-ad/99-banners.html. 
2. Бутенко Н. В. Маркетинг [Текст]: підручник. – Київ: Атіка, 2006. 300 с. 
3. Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті: закон один для всіх / К. Демченко // Газета 

«Юридична газета». 409. №36. 
4. Інтернет-реклама // ВікіпедіЯ. 2018. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-реклама. 
5. Контекстная реклама. Основы // eLama. 2017. URL: https://elama.ru/blog/kontekstnaya-

reklama-osnovy/. 
6. Рейтинг кліків  // ВікіпедіЯ. 2016. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Рейтинг_кліків. 
7. Реклама в інтернеті // rek.time. 2014. URL: http://rektime.info/uk/reklama-v-%D1%96-

nternet%D1%96. 
8. Що Таке Cookies (Куки) // badcomp.net. 2017. URL: badcomp.net/internety/168-scho-take-

cookies-kuki.html. 
9. Basic formulas in Online Advertasing // knowonlineadvertising. 2013. URL: http://www.know-

onlineadvertising.com/facts-about-online-advertising/basic-formulas-in-internet-advertising/. 
10. Cost Per Action // ВікіпедіЯ. 2017. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Cost_Per_Action. 
11. CPT(реклама) // ВікіпедіЯ. 2017. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/CPT_ 
12. CPS // ВікіпедіЯ. 2017. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/CPS. 
13. E-COMMERCE В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ 2016. ТОПОВІ ТРЕНДИ 2017 // Logist.FM. 2017. 

URL: http://logist.fm/publications/e-commerce-v-ukrayini-pidsumki-2016-topovi-trendi-2017. 

References 

1. Banerna reklama. (2015). WebStudio2U. Retrieved from https://webstudio2u.net/ua/internet-
ad/99-banners.html. 

2. Butenko, N. V. (2006). Marketynh. Kyiv: Atika. 
3. Demchenko, K. (2012). Medijna reklama v Interneti: zakon odyn dlia vsikh, Hazeta 

«Yurydychna hazeta», 409, 36. 
4. Internet-reklama. WikipediYa. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Internet-reklama. 
5. Kontekstnaia reklama. Osnovy. (2017). eLama. Retrieved from https://elama.ru/blog/kontekstnaya-

reklama-osnovy/. 
6. Rejtynh klikiv. (2016). WikipediYa. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Rejtynh_klikiv. 
7. Reklama v interneti. (2014). rek.time. Retrieved from http://rektime.info/uk/reklama-v-%D1%-

96nternet%D1%96. 



Y. Samagalska 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66 213 

8. Scho Take Cookies (Kuky). (2017). Badcomp.net. Retrieved from https://badcomp.net/-
internety/168-scho-take-cookies-kuki.html. 

9. Basic formulas in Online Advertasing. (2013). Knowonlineadvertising. Retrieved from 
http://www.knowonlineadvertising.com/facts-about-online-advertising/basic-formulas-in-
internet-advertising/. 

10. Cost Per Action. (2017). Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/-
Cost_Per_Action. 

11. CPT (Reklama). (2017). Wikipedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/CPT_ 
12. CPS . (2017). Wikipedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/CPS. 
13. E-Commerce v Ukraini: Pidsumky 2016. Topovi Trendy 2017. (2017). Logist.FM. Retrieved 

from http://logist.fm/publications/e-commerce-v-ukrayini-pidsumki-2016-topovi-trendi-2017. 

Стаття: надійшла до редакції 01.03.2018 
прийнята до друку 24.10.2018 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ 
Ю. Самагальська 

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

e-mail: ysamagalska@gmail.com 

Досліджено поняття та сутність реклами та Інтернет-реклами зокрема. Визначено зако-
нодавчі принципи та вимоги до реклами. Охарактеризовано особливості Інтернет-реклами. 

Виявлено відсутність окремого правового регулювання Інтернет-реклами та зробле-
но висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства про рекламу щодо 
порядку розміщення реклами в мережі Інтернет і відповідальності за правопорушення. 
Встановлено, що і в науковій доктрині теж не приділено належної уваги Інтернет-рекламі. 

Класифіковано Інтернет-рекламу та описано кожен її вид. Виділено медійну рекла-
му, банерну рекламу, контекстну рекламу, просування в соціальних мережах, геокон-
текстну рекламу, вірусну рекламу, продакт-плейсмент в онлайн-іграх, електронну пошту 
як рекламу, спливні (pop-up) вікна та spyware, електронні дошки оголошень, а також 
участь у рейтингах. Описано правове регулювання спам-реклами в Україні.  

Окрему увагу приділено договорам щодо розміщення реклами в Інтернеті та їх 
істотні умови. Досліджено поняття таргетинг і ретаргетинг. Перед укладенням договору 
на Інтернет-рекламу проаналізовано дослідження аудиторії сайту (за географічним, 
віковими, соціальними та іншими критеріями), час, витрачений ними на сайті та інші дані, 
щоб визначити, наскільки ефективною буде реклама на цьому сайті. Дослідження 
проведено за допомогою аналізу куків (Cookies) – файлів, які зберігаються браузером на 
комп’ютері і містять у собі різні дані про сайти, які відвідували останнім часом, а також за 
допомогою лічильників відвідування сайту. З’ясовано, що ефективність реклами визна-
чається через співвідношення кількості кліків на рекламу і кількості її показів (CTR – click 
through rate). Чим більше кліків, тим вона ефективніша. За показником CTR-договори 
реклама поділена на підвиди залежно від її умов. Зокрема, найбільше використовується 
умова CPM (сost per mille), що визначає ціну за тисячу переглядів. Вона гарантує 
рекламодавцеві оплачену кількість переглядів його реклами. А умова CPV (cosr per 
visitor) передбачає оплату за кожного відвідувача окремо, притягнутого на сайт 
рекламодавця Умова СРА (cosr per action) визначає ціну за певну визначену дію 
користувача.  
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Вказано, що в Україні основним органом, що уповноважений контролювати закон-
ність Інтернет-реклами є Державна служба України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів, а боротися зі шахрайством щодо користувачів (частиною 
якого може бути і Інтернет-реклама) повинен Департамент Кіберполіції Національної 
поліції України. Зроблено висновок про недостатній правовий захист споживачів реклами 
в мережі Інтернет та необхідність посилення відповідальності за порушення рекламного 
законодавства в мережі Інтернет. 

Ключові слова: реклама, класифікація Інтернет-реклами, договори щодо розміщення 
реклами в Інтернеті. 
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ГРИГОРІЙ ЯХИМОВИЧ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ: ВІХИ ЖИТТЯ 

ТА РОЛЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

І. Бойко  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, 
e-mail: boyko.ist@ukr.net 

Проаналізовано громадську і політичну діяльність Григорія Яхимовича – видатного 
українського громадського і політичного діяча у контексті національного відродження 
Галичини в першій половині ХІХ століття. Охарактеризовано життєвий і творчий шлях 
Г. Яхимовича. Розкрито передумови і наслідки національного відродження у Галичині в 
першій половині ХІХ століття. Значну увагу приділено аналізу впливу Григорія Яхимовича 
на національне відродження у Галичині в досліджуваний період. 

Зазначено, що Г. Яхимович відіграв важливу роль для відродження національної сві-
домості українців Галичини. Його діяльність як священнослужителя, науковця, громадсько-
політичного та на чолі голови Головної Руської Ради заклала духовний фундамент для 
боротьби за відродження Української держави на початку ХХ століття, а також давала 
новому поколінню українських політичних діячів упевненість у правоті своїх державницьких 
домагань. Сучасна політична ситуація в Україні підвищує інтерес до політичних поглядів 
Г. Яхимовича, що має сприяти об’єднанню української нації з метою збереження націо-
нальної державності. Інтелектуальна спадщина Г. Яхимовича займає визначне місце в 
історії українського народу. Історико-правові дослідження його цікавих політичних поглядів 
є значним внеском у сучасні процеси державотворення в Україні. 

Ключові слова: національне відродження, Григорій Яхимович, Головна Руська Рада, 
Галичина, Австрійська імперія. 

Сучасні виклики на шляху утвердження Української держави надають 
особливої актуальності історичного досвіду участі українців у демократизації 
суспільного життя нової та новітньої доби. Серед українських історичних постатей 
у першій половині ХІХ століття не так багато тих, чий внесок у національне 
відродження українського народу настільки вагомий, як Григорія Івановича 
Яхимовича. Саме з участю Г. Яхимовича та інших українських громадських і полі-
тичних діячів було розроблено програму першої української політичної організації 
у Галичині, заявлено про єдність усього 15-мільйонного українського народу і 
підтримано національні права всіх поневолених народів Австрійської імперії. 

Як відомо, унаслідок першого поділу Речі Посполитої (1772 року) між Австрією, 
Пруссією і Росією Галичину приєднала Австрійська монархія, а 1774 року за 
Кючук-Кайнарджійським мирним договором, укладеним між Росією і Туреччиною, 
Австрія також приєднала й Буковину. Ще у першій половині XVI століття (1526 
року) Австрія поширила владу на Угорщину, в складі якої перебувало Закарпаття 
[9, c. 8].. Отже, у другій половині XVIII століття усі західноукраїнські землі 
опинилися під владою Австрійської монархії. Приєднавши Галичину, австрійський 
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уряд штучно об’єднав українські та польські землі в один адміністративний 
коронний край – Королівство Галичини і Володимирії з центром у Львові, 
встановивши офіційні назви Східної та Західної Галичини. Східна Галичина була 
населена переважно українцями, Західна – поляками. Поділ на Східну і Західну 
Галичину, який виник за часів Австрії, є умовним. Насправді за історичною 
традицією називатися Галичиною мають право тільки українські землі [4, c. 42]. 
Адже Галичина – це споконвічна українська територія, на якій з давніх-давен 
проживали великі союзи слов’янських племен дулібів (з ними на сході межували 
деревляни, а ще далі – поляни), бужан, волинян та хорватів. Ідеться про ІV–V 
століття н. е., коли зафіксовані літописні згадки про ці племена. На території 
Галичини виникли перші державні утворення слов’ян – Антський племінний союз, 
Велика Хорватія, Союз дулібів-волинян [15, c. 148–150].. Від IX століття Галицькі 
землі стали складовою частиною ранньої української держави – України-Руси. Її 
спадкоємницею і наступницею стала Галицько-Волинська держава, яка 

продовжила державотворчі традиції на українських землях [10, c. 273]. 
Наприкінці ХVIII – на початку ХІХ століть європейські народи почали усві-

домлювати національну самобутність, вони поступово переосмислювали важли-
вість таких понять, як «народність», «нація», «права народу». Національні й 
соціальні питання викликали гострий інтерес в українців, які почали виступати за 
культурне відродження й пробудження української нації. Упродовж першої поло-
вини XIX століття на західноукраїнських землях розгортався національно-визволь-
ний рух, який характеризувався активною боротьбою українців спочатку за свої 
культурні, а згодом політичні права. Соціально-політичні умови, в яких відбува-
лося українське націотворення на західноукраїнських землях, були значно склад-
нішими, ніж на Наддніпрянщині, де зростанню національної свідомості сприяла 
пам’ять про Українську козацьку державу. Специфіка національного відродження 
на західноукраїнських землях полягала у тому, що основним носієм української 
національної ідеї було греко-католицьке духовенство. 

Особливу місію з національного відродження у Галичині виконала Українська 
греко-католицька церква (далі – УГКЦ), яка підтримувала в народі прагнення до 
свободи, любов до рідної землі мови, історії. У XIX – в першій половині ХХ 
століття єпископи та священики УГКЦ були активними учасниками культурного, 
політичного, економічного та духовного відродження українського народу. 
Автором музики гімну України став священик Михайло Вербицький. УГКЦ 
відігравала і відіграє важливу роль у духовному й культурному житті, збереженні 
національної та мовної ідентичності українців. У суспільному і громадському 
житті УГКЦ обстоювала й обстоює право українського народу на незалежну 
соборну державу та становлення в ній громадянського суспільства. На українських 
землях, де діяла і діє УГКЦ, простежувався найвищий рівень української 
національної свідомості, в чому її велика заслуга. Греко-католицькими священи-
ками та іншими представниками української інтелігенції на початку ХІХ століття 
було сформовано українську національну ідею як основу єдності українців, які 
усвідомлювали себе як окрема нація (народ) з власною територією, історією, 
мовою, культурою, традиціями, правом на створення своєї держави тощо. Складо-
вими української національної ідеї були: розуміння греко-католицьким духовенст-
вом того, що українська мова є душею народу, найголовнішою ознакою самоіден-
тифікації української нації, дієвим інструментом згуртування народу, пробуджен-
ням національної гідності українців, української національної самосвідомості, 
українського патріотизму, усвідомлення українського народу як етнічної 
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спільноти, перетворення її на політично свідому націю, усвідомлення українцями 
необхідності ліквідації національного поневолення, необхідності створення власної 
держави; розуміння свого місця і ролі серед інших європейських народів. Молоді 
греко-католицькі священики намагалися покращити матеріальне становище свого 
народу, витягнути його зі стану неосвіченості, захистити гідність, належно оцінити 
почуття і думки, висловлені рідною мовою, звеличати українську культуру. З 
ініціативи греко-католицького духовенства 1808 року у Львові було створено 
греко-католицьку Галицьку митрополію у складі трьох єпископств – Львівського, 
Перемишльського і Холмського [5, c. 76–86].  

Важливим центром національного відродження на західноукраїнських землях 
на початку XIX століття став Перемишль – центр Греко-католицької єпархії. Тут 
була семінарія, багаті бібліотеки, українська друкарня, а головне – проживали 
освічені представники українського духівництва. Вони перетворили Перемишль на 
центр розвитку національної свідомості на західноукраїнських землях, подібний до 
того, яким був Харків на східноукраїнських землях. Під опікою Перемишльського 
греко-католицького єпископа Михайла Левицького та безпосереднім керівництвом 
його помічника у шкільних справах Івана Могильницького сформувався гурток 
патріотично налаштованих греко-католицьких священиків. Серед них були яскраві 
постаті – Йосип Левицький, Йосип Лозинський, Іван Лаврівський та ін. Майже всі 
вони були пов’язані з віденським інтелектуальним середовищем, що гуртувалося 
навколо церкви Святої Варвари. Тому цей гурток називали віденсько-перемишль-
ським. Члени цього гуртка стверджували: русини – це представники окремого 
слов’янського народу, котрий розмовляє тією ж мовою, якою спілкується україн-
ське селянство. Вони обґрунтовували, що їхня мова не є діалектами польської чи 
російської, ані їхньою сумішшю. У Перемишлі 1816 року почало діяти освітнє 
Товариство галицьких греко-католицьких священиків. Воно мало на меті поширю-
вати серед українських селян нескладні релігійні тексти, поради щодо ведення 
господарства, написані українською мовою [11, c. 239–240]..  

Греко-католицькі священики спрямували діяльність передусім на 
розширення мережі парафіяльних шкіл і права викладання українською мовою. У 
1818 році. Товариство заснувало дяківську школу, у якій дяки – тодішні педагоги – 
навчалися необхідних для викладання знань. Того ж року вони домоглося 
ведення навчання рідною мовою в початкових школах. Греко-католицьке церков-
не керівництво отримало дозвіл опікуватися тими школами, в яких греко-
католики становили більшість. Зусиллями членів товариства до 1832 року діяло 
понад 400 початкових шкіл, видано кілька підручників і молитовників, з-під пера 
греко-католицьких священиків вийшли перші граматики української мови – 
І. Могильницького (1822), Й. Лозинського (1833), Й. Левицького (1834). Окрім 
того, І. Могильницький написав науковий трактат польською мовою «Розвідка 
про руську мову» (1829). Він обстоював ідею самобутності української мови, 
вказував на її відмінність від польської та російської, обґрунтовував її 
рівноправне місце серед інших слов’янських мов. 

На Закарпатті активним діячем національного руху був греко-католицький 
священик Михайло Лучкай, автор «Граматики слов’яно-руської». Його підтриму-
вали священики Іван Кутка і Василь Довгович, котрі опублікували українською 
мовою християнський «Катехізис». Діяльність греко-католицьких священиків 
сприяла утвердженню української мови в народній школі й книгодрукуванні, ство-
рила підґрунтя подальшого розвитку національного відродження на західно-
українських землях у першій половині XIX століття. 
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У 30-х роках XIX століття. центром західноукраїнського національного 
пробудження став Львів, а його активістами – молоді патріотично налаштовані 
семінаристи. Їхнім лідером був 21-річний Маркіян Шашкевич, славний літератур-
ний талант, глибоке знання і відчуття народної мови якого доповнювалися 
високою освіченістю й науковим хистом Івана Вагилевича та натхненною 
енергійністю й організаторськими здібностями Якова Головацького – товаришів по 
навчанню у Львівській духовній семінарії. Оскільки вони спілкувалися лише 
українською мовою, їх називали «руською трійцею». У 1832 році навколо них 
об’єдналися майже два десятки молодих священиків, семінаристів і світських 
інтелігентів у гурток «Руська трійця», що мав чітко визначену мету: перетворити 
народну мову на мову науки, літератури й вищої школи. За її допомогою народ 
отримав би вільний доступ до знань і в такий спосіб зміг би покращити своє 
становище, вирватися зі злиднів, виявити, віками пригнічувану самобутність. 
Проте за цією просвітницькою, культурницькою метою австрійські власті вбачали 
політичну загрозу – виникнення у Галичині українського національного руху, 
спрямованого проти австрійського панування. У 1834 році «Руській трійці» 
заборонили видавати літературну збірку «Зоря». Незважаючи на опір австрійської 
влади, гурток продовжував роботу, збираючи фольклорний матеріал. Найбільше на 
цій ниві вирізнявся Я. Головацький, який обійшов майже всю Галичину, 
Закарпаття та частину Буковини. Не відставав від нього у практичних діях 
І. Вагилевич. Він виїжджав у гірські райони Галичини й не тільки збирав там 
фольклор, а й провадив просвіту й агітацію, закликав селян на боротьбу проти 
порушення національних та соціальних прав [6, c. 238–239]. 

Розправа над першими провісниками українського національного руху 
спричинила його призупинення в 30-х роках ХІХ століття. Національно-культурне 
відродження українців у Галичині та й у Надніпрянській Україні в 40-х роках ХІХ 
століття переросло у політичний рух. Це також було пов’язано з активізацією 
суспільно-політичного життя у Європі. Цей період характеризувався, окрім усього 
іншого, боротьбою двох тенденцій. Це засади свободи, рівності, демократії, парла-
ментаризму, проголошені Великою французькою революцією, з одного боку, і 
намагання правителів, урядів майже усіх європейських держав зберегти старі 
основи державного життя, абсолютизму, бюрократично-поліційної системи прав-
ління – з іншого. Не була в цьому аспекті винятком і Австрійська імперія [14, c. 49]. У 
середині XIX століття в Австрії назріла революційна ситуація, зумовлена насам-
перед політичною й економічною кризою. Політична система, заснована на 
консервації старих порядків, підтриманні абсолютизму, централізації та всевладдя 
бюрократії, вже не відповідала вимогам часу: в Австрії та Чехії активно 
розвивалися нові економічні відносини, промисловість і банківська сфера, зміцню-
валася національна буржуазія, розпочався культурний розвиток народів імперії, що 
супроводжувався зростанням впливу інтелігенції у суспільному житті. Окрім 
глибокої кризи політичної системи, приводом до революції слугували міжетнічні 
протиріччя у багатонаціональній державі, прагнення народів імперії до культурно-
політичної автономії. З 36 млн громадян Австрійської імперії австрійці становили 
меншість (понад 20 %), а решта народів – угорці, чехи, італійці, поляки, хорвати, 
словаки, румуни, українці (русини) й словенці – перебували у підпорядкованому 
становищі, не мали національних автономій і підлягали політиці германізації. У 
1840-х роках посилилися національні рухи народів імперії, головною метою яких 
стали визнання національної мови та надання культурно-політичної автономії. У 
1846 році в Австрії почалася економічна криза: безліч підприємств збанкрутували; 
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різко зросло безробіття та зменшилася платоспроможність населення; в окремих 
селянських регіонах почався голод. Австрійський уряд залишався пасивним та не 
вживав ефективних заходів для виходу з кризи. 13 березня 1848 року почалася 
буржуазно-демократична революція у Відні, через два дні – в Будапешті. Це 
привело до повалення реакційного уряду К. Меттерніха та створення уряду з 
представників дворянства і ліберальної буржуазії. Революція отримала назву 
«Весна народів» не лише через те, що революційні події в Європі переважно 
почалися навесні 1848 року, а й тому, що революція була надією на національне і 
соціальне відродження, широку демократизацію суспільства, утвердження грома-
дянських свобод. Завданням революції було обмеження абсолютизму, демокра-
тизація державного ладу, встановлення громадянських прав, свобод, ліквідація 
середньовічних пережитків, створення культурно-політичної автономії народів. На 
вулиці австрійських міст вийшли студенти, котрі вимагали свободи друку, грома-
дянської рівності й загального народного представництва. 

Під впливом революційних подій 1848 року активізувався національно-виз-
вольний рух у багатьох землях Австрії, де широкі верстви населення активно 
виступили проти соціального та національного поневолення, абсолютизму, поліцій-
ної системи управління, відсутності демократичних прав і свобод, зокрема свободи 
слова, зборів, товариств, відсутності конституції взагалі. У зв’язку з революційним 
рухом у країні австрійський уряд видав 25 квітня 1848 року першу австрійську 
конституцію (так звану конституцію Піллерсдорфа), яка проголошувала Австрію 
конституційною монархією (без Угорщини та володінь в Італії), визнавалася свобода 
совісті, друку, зібрань, петицій, союзів, рівність громадян, створювався двопалатний 
парламент – рейхстаг. Але вже 10 травня вона була зупинена.  

Звістка про революційні події в березні 1848 р. донеслася до Галичини, 
Буковини і Закарпаття, отримавши підтримку всіх верств населення. У Львові, 
Станіславі, Тернополі, Бережанах, Яворові, Рогатині й інших адміністративних 
центрах відбулися масові мітинги та демонстрації, почалося формування 
національної гвардії, визволення політичних в’язнів. Українське населення радо 
вітало затвердження конституції та запровадження демократичних прав і свобод. 
Наслідком революційних подій був патент австрійського імператора Фердинанда I 
від 17 квітня 1848 року та оголошення, що з 15 травня 1848 року у Галичині «всі 
панщинні роботи і підданські данини скасовуються... за рахунок держави». 

Під впливом революції на західноукраїнських землях пожвавився національно-
визвольний рух. Революційні події 1848 року сприяли українцям Галичини в їхній 
боротьбі за національне відродження, у процесі якого українці почали відчувати 
себе як нація – територіально об’єднаною етнічною спільнотою, що усвідомлювала 
історичну, культурну й економічну єдність, мала спільне бачення майбутнього [13, 
c. 44]. Революція 1848 року дала поштовх і до національного самовизначення 
українців на використання ними не лише літературних і наукових праць, а й 
політичних засобів. Ідея української самобутності стала інтенсивно перетворюва-
тися на ідею національної самостійності, втілюючись у політичному прагненні до 
крайової автономії. 

Активізація українського національно-визвольного руху в Галичині була та-
кож пов’язана з діяльністю польських політичних діячів, які 13 березня 1848 року 
створили у Львові польську Центральну Раду Народову – політичну організацію, 
мета якої було відродження Польщі та надання їй автономного статусу у складі 
Австрійської імперії. Керівники польського національного руху розглядали 
Галичину як плацдарм для відбудови польської держави, а тому будь-який вияв 
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українства сприймався вороже. Ця шовіністична політика проявилася в березневій 
петиції імператорові, яку підготував Франц Смолка від імені Польської Ради 
Народової. В петиції вказано, що в Галичині є тільки польська нація, про українців 
не згадувалось жодним словом. Поляки вимагали відбудови Польщі і передачі їм 
усієї влади в Галичині. Зневага керівників польського національного руху до 
українського народу спонукала українське населення Галичини до консолідації 
українських патріотичних сил і протидії таким намірам. Українське питання 
постало в Австрії вперше як політична проблема [9, c. 32–33]. Як наслідок, у 1848 
році в Львові було створено Головну Руську раду – першу українську політичну 
організацію, яку очолив Григорій Яхимович. Він належав до відомих українських 
інтелігентів Галичини першої половини ХІХ століття, які були виразниками 
народної совісті і моралі та формулювали соціальні й історичні цілі народу, а 
також зберігали і примножували його духовні цінності. 

Народився Г. Яхимович 16 лютого 1792 року у с. Підбірці (нині село у Пусто-
митівському районі Львівської області) в сім’ї греко-католицького священика. 
Середню освіту здобув у Львівській гімназії. 26 вересня 1816 року митрополит 
УГКЦ М. Левицький висвятив його на священика в парафіяльній церкві св. Варва-
ри у м. Відні, що дозволило йому вступити в столичний Теологічний інститут 
св. Августина з метою написання та захисту дисертації. Виконавши це завдання, 
Г. Яхимович отримав ступінь доктора богослов’я. Після повернення до Львова він 
очолював кафедру релігії (з 1819), був професором педагогіки (з 1825) та теології 
(з 1837) у Львівському університеті. У 1836 році він отримав науковий ступінь 
доктора філософії (того ж року у Львові була видана його монографія «Про 
правила, за якими слов’яни грецького обряду вираховують свято Великодня»), а в 
1837 році – був обраний деканом теологічного факультету Львівського універси-
тету. У липні 1841 року папа римський Григорій XVI іменував його єпископом-
суфраганом (єпископом-помічником) митрополита Михайла Левицького з титулом 
єпископа Помпеолітанського [3, c. 343].  

У 1848 році відбулися значні зміни в житті Г. Яхимовича, адже саме тоді він 
перейшов від політичного нейтралітету й обмеження своїх інтересів релігією та 
наукою до активного громадсько-політичного життя, ставши завдяки своєму 
моральному авторитету лідером національного відродження галицьких українців. 
Він поклав на себе відповідальність за визначення і спрямування найкращого 
майбутнього розвитку своєї нації: брав участь у «азбучній війні» проти заміни 
кирилиці латинським алфавітом, був членом Собору руських учених, дбав за 
чистоту східно-католицького обряду; сприяв розвитку шкільної освіти (разом з 
Михайлом Куземським відкрили кілька десятків народних шкіл); добивався 
запровадження викладання української мови у школах Галичини, переконував 
духовенство вживати українську мову під час проповідей [12, c. 19–21]. 

Також Г. Яхимович був одним із авторів програми Головної Руської Ради, яка 
набула форми маніфесту та зводилася до таких основних завдань: 1) поділ 
Галичини по річці Сян на дві окремі політико-адміністративні провінції: Східну 
Галичину (у ній переважали українці) і Західну Галичину (у ній переважали 
поляки); 2) об’єднання Північної та Південної Буковини з українською Галичиною 
в окремий коронний край, але в межах Австрійської імперії; 3) запровадження вик-
ладання українською мовою в усіх навчальних закладах, у тому числі професійних, 
вищих і середніх, та як офіційної у всіх державних органах і установах; 4) утво-
рення окремих національних збройних сил Східної Галичини; 5) визнання етнічно-
історичної єдності та культурно-національної самобутності українського народу; 
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6) формування окремого місцевого парламенту Східної Галичини та представ-
ництво українських депутатів у парламенті Австрійської імперії; 7) опублікування 
всіх урядових розпоряджень, а також видання газет, книжок, у тому числі 
шкільних підручників та навчальних посібників українською мовою; 8) заміщення 
посад в органах адміністративного апарату галицькими українцями; 9) скасування 
кріпацтва у селах Галичини та наділення селян земельними ділянками за рахунок 
поміщицького землеволодіння. Головна Руська Рада у своєму маніфесті зазначала, 
що українці Галичини та Наддніпрянщини є єдиним народом, а пращури українців 
мали свою державність, культуру, право, мову, були народом, який «рівнявся славі 
найзаможнішим народам Європи». Маніфест закінчувався лаконічним патріотич-
ним гаслом: «Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. Будьмо народом». Рішучі 
вимоги українців зумовили активну протидію польської сторони. Поляки, на 
противагу українській організації, ініціювали створення полонофільського комі-
тету – Руського собору. Щодо австрійської влади, то вона відкинула політичні 
вимоги українців, але пішла на значні поступки у культурній сфері. Відчувши 
послаблення, українська громада активізувала діяльність. Виявами цієї активності 
стали: видання першої у Львові газети українською мовою – «Зорі Галицької» 
(1848–1852); скликання з’їзду діячів науки та культури – Собору руських учених 
(1848); заснування культурно-освітнього Товариства «Галицько-Руська матиця» з 
метою видання книжок для народу (1848); відкриття у Львові Народного дому з 
українською бібліотекою, музеєм і народним клубом (1848); створення у 
Львівському університеті кафедри української мови (1849).  

У середині XIX століття українська спільнота набула першого досвіду 
парламентаризму [2, c. 30–31]. У скликаному в липні 1848 року. Австрійському 
парламенті інтереси українців представляли 39 із 96 депутатів від Галичини. Склад 
українських депутатів повністю відображав соціальний стан Галичини: 27 селян, 9 
священиків, 3 інтелігенти [1, c. 68–70]. Одним із них був Г. Яхимович. Першо-
черговим завданням рейхстагу на той час була розробка та прийняття Конституції 
держави. Було сформовано конституційну комісію, до складу якої увійшли кращі 
юристи Австрійської імперії й авторитетні політичні діячі на чолі з міністром 
внутрішніх справ Австрії Ф. Піллесдорфом. З-поміж українців до складу цієї 
комісії увійшов тільки Г. Яхимович як визначний політик, науковець і представник 
греко-католицького духовенства. Депутати від українського народу в австрійсько-
му парламенті виступали за безплатне скасування кріпацтва, поліпшення станови-
ща селян, розглядали різні аспекти національних відносин (зокрема подали 
петицію, яку підписали 15 тис. осіб, що містила вимогу поділу Галичини на 
польську й українську частини) [8, c. 21].  

Наприкінці першої половини XIX століття революційна хвиля, сягнувши свого 
піку, поступово пішла на спад. Франц-Йосиф І розпочав переговори з російським 
царем Миколою І про інтервенцію. Імператор Австрії звернувся за допомогою до 
Росії. Цар Микола І відправив до Угорщини стотисячний корпус на чолі з 
фельдмаршалом І. Паскевичем. Угорські війська були розбиті, 17 жовтня 1849 року 
видано імператорський патент про повне підпорядкування Угорщини Австрії та 
відміну її конституції. Австрійська імперія була врятована з допомогою російсь-
кого війська. За цих обставин абсолютно логічним був наступ реакції. Консер-
вативні сили Австрійської імперії одна за одною почали відвойовувати втрачені 
позиції. Прийняті раніше в Угорщині, Венеції, Мілані, Ломбардії конституції були 
скасовані, введено військово-польові суди, почалися репресії – арешти і страти. 
Стала відновлюватись абсолютистська система правління, було розпущено 
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австрійський парламент, а 31 грудня 1851 року імператорським патентом скасо-
вано конституцію 1849 року [14, c. 54]. У нових умовах, коли абсолютизм відновив 
свої права, Головна руська рада виходила за межі жорстко централізованої системи 
імперії та 1851 року була розпущена. 

Отже, внаслідок революційних подій 1848–1849 років в Австрійській імперії 
було обмежено владу імператора, проголошено конституцію, створено парламент, 
скасовано кріпосне право, інші складові феодального ладу, реформовано централь-
ні й деякі місцеві органи влади тощо. Ці й інші зрушення позитивно відобразилися 
на житті західноукраїнських земель, активізували суспільну діяльність населення, 
зокрема у культурній сфері.  

Революція 1848–1849 років, загостривши соціальні суперечності, сприяла 
піднесенню національно-визвольних рухів. На жаль, ні польський національний 
рух, очолюваний Центральною Радою Народовою, котрі заявили про свою при-
хильність до демократії та обіцяли справедливе розв’язання національних питань, не 
визнали за українським народом права на політичне самовизначення, ігнорували 
його національні інтереси. Цим вони відштовхнули від себе українське населення, 
підірвали єдність усіх революційних сил, примусили лідерів західноукраїнських 
суспільно-політичних організацій шукати компроміс з центральною владою Австрії. 

Революція довела хибність теорій німецько-австрійських учених та ідеологів 
про «історичні», домінуючі нації й «неісторичні», другорядні, де перші покликані 
панувати, інші – підпорядковуватися. Під першими розуміли нації, які були в 
економічному та політичному плані розвинені, мали свою еліту, історію, культуру, 
мову тощо. До них зараховували німців, угорців, італійців, поляків, до категорії 
«неісторичних», неповноцінних – чехів, словаків, словенців, румунів, хорватів, 
українців, сербів тощо. У революції взяли участь усі без винятку європейські 
народи, які масово усвідомлювали національну самобутність та інтереси. Недарма 
її назвали «весною народів». Революція пробудила в них придушені правлячими 
колами національну свідомість, державницькі прагнення, потяг до рідної мови, 
культури, історії. Слова «свобода», «національна самостійність», «державність» 
стали синонімами [14, c. 55]. Революція 1848–1849 років мала важливе значення 
для населення західноукраїнських земель. Вона, зокрема, значно вплинула на 
соціально-економічне та політичне становище галицьких українців; сприяла 
зростанню національно-політичної свідомості українців; консолідації української 
та інших поневолених націй Австрійської імперії; стала початком національно-
визвольної боротьби українського народу, зближенню українців Східної Галичини, 
Північної Буковини і Закарпаття; було скасовано панщину та кріпосні повинності; 
аграрна реформа допомагала розвиткові ринкових відносин; селяни здобули грома-
дянські права; широкі народні маси долучилися до політичного життя; українці 
здобули право взяти участь у виборах до парламенту, отримали досвід політичної 
боротьби. Революція спонукала західноукраїнську інтелігенцію перейти від куль-
турницької до політичної діяльності зі захисту крайової автономії, створення 
першої української політичної організації – Головної руської ради. Скориставшись 
наданими політичними правами та свободами, українські діячі вибороли місця в 
Австрійському парламенті, почали впливати на політичне життя у Східній 
Галичині та Буковині, захищати національні права й інтереси. 

Важливу роль у відродженні національної свідомості українців Галичини і в 
процесі революції і після неї відіграв, як вище зазначалося, Г. Яхимович, адже в 
другій половині ХІХ століття розпочалося відновлення боротьби за політичні та 
культурні права усієї України, а відтак формувалися передумови відродження 
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національної державності 1917–1920 років. З часу утворення Головної Руської 
Ради і до останніх днів свого життя Г. Яхимович був духовним і політичним 
лідером українців Галичини. Він активно відстоював права української мови, 
проводив переговори з імператором і вищим керівництвом держави з приводу 
захисту національних інтересів українців, спонсорував навчання талановитої 
української молоді тощо. Крім громадсько-політичної, церковної, адміністративної 
та наукової діяльності, Г. Яхимович займався також іншими справами, в яких 
проявив себе як людина зі значною кількістю талантів. Серед іншого, він сконст-
руював машину для косіння трави та розробив план пароплавного сполучення на 
річці Сян. За видатні заслуги перед Австрійською імперією його було нагороджено 
дворянським титулом барона й орденом «Командорського хреста Леопольда» (на 
той час – найвища державна нагорода). Оскільки він за походженням був сином 
українських селян, то такий державний титул вимагав особливо великої пошани до 
цієї людини та визнання з боку суспільства та держави [3, c. 346]. 

23 березня 1860 року Г. Яхимович був затверджений на митрополичий престол 
у Галичі. Упродовж 1861–1863 років був послом до Галицького крайового сейму. 
Помер у Львові 17 (29) квітня 1863 року несподівано, не прокинувшись у своєму 
палаці на горі Святого Юра. На його похорон зібралося близько 20 000 осіб. Був 
похований на Городецькому кладовищі (знаходився приблизно в районі сучасного 
приміського вокзалу м. Львова на вул. Городоцькій). Наприкінці XIX століття 
цвинтар ліквідували, а труни Г. Яхимовича та його суфрагана і наступника Спири-
дона Литвиновича з великими почестями перенесли в гробницю Львівської капі-
тули на Личаківський цвинтар [7]. 

Варто наголосити, що Г. Яхимович відіграв також важливу роль у формуванні 
політичної свідомості галицьких українців. Його діяльність як священнослужителя, 
науковця, громадсько-політичного сподвижника та на чолі голови Головної Руської 
Ради заклала духовний фундамент для боротьби за відродження Української дер-
жави на початку ХХ століття, а також давала новому поколінню українських 
політичних діячів упевненість у правоті своїх державницьких домагань. Сучасна 
політична ситуація в Україні підвищує інтерес до політичних поглядів Г. Яхимовича, 
що має сприяти об’єднанню української нації з метою збереження національної 
державності. Інтелектуальна спадщина Г. Яхимовича займає визначне місце в історії 
українського народу. Історико-правові дослідження його цікавих політичних погля-
дів є значним внеском у сучасні процеси державотворення в Україні.  
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GREGORY YAKHIMOVICH – FAMOUS UKRAINIAN PUBLIC 
AND POLITICAL FIGURE: MILESTONES OF LIFE 

AND ROLE IN THE NATIONAL REVIVAL IN GALICIA 
IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

I. Boyko 
Ivan Franko National University of Lviv, 

1, Universitetska Str., Lviv, 79000, Ukraine, 
e-mail: boyko.ist@ukr.net 

The article analyzes the social and political activities of Gregory Yakhimovich – famous 
Ukrainian public and political figure in the context of national revival in Galicia in the first half of 
the nineteenth century. Characterized the life and career of G. Yakhimovich. Reveals the 
background and consequences of the national revival in Galicia in the first half of the 
nineteenth century. Considerable attention was paid to the analysis of the influence of Gregory 
Yakhimovich on the national revival in Galicia in the period under study. 

It is noted that G. Yakhimovich played an important role in the revival of the national 
consciousness of Ukrainian Galicia, and during the revolution and after it played, as noted 
above, G. Yakhimovich, because in the second half of the nineteenth century. the restoration 
of the struggle for the political and cultural rights of all of Ukraine began, and thus the 
preconditions for the revival of the national statehood of 1917–1920 were formed. Since the 
formation of the Main Russian Council and until the last days of his life, G. Yakhimovich was a 
spiritual and political leader of the Ukrainians of Galicia. He actively defended the rights of the 
Ukrainian language, negotiated with the emperor and the supreme leadership of the state 
regarding the protection of the national interests of Ukrainians, sponsored the training of 
talented Ukrainian youth, etc. In addition to socio-political, church, administrative and scientific 
activities, G. Yakhimovich also engaged in other affairs, in which he manifested himself as a 
person with a significant amount of talent. Among other things, he designed a grass mowing 
machine and developed a spray plan on the Xiang River. For his outstanding achievements in 
the Austrian Empire, he was awarded the noble title of the Baron and the Order of the 
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Commander's Cross of Leopold (at that time, the highest state award). Since he was the son 
of the Ukrainian peasants, this state title demanded a great deal of respect for this person and 
recognition from the side of society and the state. 

In addition to socio-political, church, administrative and scientific activities, G. Yakhimovich 
also engaged in other affairs, in which he manifested himself as a person with a significant 
amount of talent. Among other things, he designed a grass mowing machine and developed a 
spray plan on the Xiang River. For his outstanding achievements in the Austrian Empire, he 
was awarded the noble title of the Baron and the Order of the Commander's Cross of Leopold 
(at that time, the highest state award).Since he was the son of the Ukrainian peasants, this 
state title demanded a great deal of respect for this person and recognition from the side of 
society and the state. 

It is shown that G. Yahimovich also played an important role in shaping the political 
consciousness of the Galician Ukrainians. His work as a clergyman, scholar, social-political 
and at the head of the President of the Russian Parliament laid the spiritual basis for the 
struggle for the revival of the Ukrainian state in the early twentieth century and gave a new 
generation of Ukrainian political leaders belief in the rightness of their state claims. The current 
political situation in Ukraine boosts interest in the political views of G. Yakhimovich, which 
should facilitate the unification of the Ukrainian nation for the purpose of preservation of 
national statehood. The intellectual legacy of G. Yakhimovich occupies a prominent place in 
the history of the Ukrainian people. Historical and legal study of his interesting political views is 
a major contribution to modern processes of state-building in Ukraine. 

Keywords: national revival, Gregory Yakhimovich, the Supreme Ruthenian Council, 
Galicia, Austrian Empire. 
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