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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 340.134 

ПРАВОЗАСТОСОВНА ТЕХНІКА: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

В. Косович 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Статтю присвячено вивченню дещо нового у теорії права питання, зокрема 
правозастосовної техніки. Увагу зосереджено на визначенні основних компонентів право-
застосовної техніки стосовно індивідуально-правових актів. З’ясовано, що правозастосовна 
техніка охоплює систему вимог, засобів та правил. Вимоги розмежовано на загальні 
(цінність, верховенство права, справедливість, обґрунтованість, доцільність) та логічні 
(відповідність (несуперечність), послідовність викладу тексту, узгодженість, тотожність). 
Встановлено, що серед засобів правозастосовної техніки необхідно акцентувати на тих, які 
стосуються змісту індивідуально-правового акта (юридичні конструкції, правові дефініції, 
правові презумпції, фікції та аксіоми) та його форми (правнича мова, правила структу-
ризації, реквізитні правила). Констатовано, що ефективне використання інструментарію 
правозастосовної техніки можливе лише за умови наявності системи правил його 
використання. Такі правила повинні бути закріплені у законодавстві про правові акти, 
сьогодні поки що у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Ключові слова: техніка застосування нормативно-правових актів, індивідуально-
правовий акт, засоби формування змісту правозастосовного акта, вимоги до оформлення 
індивідуально-правового акта, ознаки (властивості) актів застосування права.  

Ефективність правового регулювання суспільних відносин залежить від якості 
нормативно-правового акта як основного джерела права. Це твердження сьогодні 
стало аксіоматичним. Водночас навіть досконалі нормативно-правові акти стають 
дієвими засобами правового впливу лише за умови наявності юридично визна-
ченого механізму їх застосування на практиці. Тому передусім постає питання 
вивчення арсеналу правозастосовної техніки, питання, яке у контексті юридичної 
техніки сьогодні майже не вивчене. 

Правозастосовну діяльність розглядають чи не у всіх навчальних посібниках з 
теорії права і держави. Окремі дослідження з цієї тематики проводили такі вчені, 
як М. М. Воплєнко, І. Я. Дюрягін, В. В. Лазарєв, І. Л. Невзоров, П. О. Недбайло, 
М. К. Маліков, Б. В. Малишев та інші. Науковці акцентували на вимогах до 
правозастосування, загальній характеристиці стадій правозастосування та право-
застосовних актах. Правозастосовну техніку ж при цьому безпосередньо не розгля-
нуто. Тому основним завданням нашого дослідження є вивчення основних та виз-
начальних компонентів техніки застосування нормативно-правових актів.  

Задля реалізації визначеної мети вважаємо за доцільне охарактеризувати, на-
самперед, ті елементи юридичної техніки, які пов’язані з індивідуально-правовими 
актами (оскільки саме останні покликані забезпечити права, інтереси та потреби 
суб’єктів права у конкретних правовідносинах). 
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На наше переконання, застосування юридичних норм містить два інструмен-
тально-процесуальні компоненти: правозастосовну техніку та правозастосовну 
технологію. Правозастосовна техніка матеріалізується у правозастосовних актах, а 
правозастосовна технологія у безпосередній юридично регламентованій діяльності 
суб’єктів, наділених правом застосовувати юридичні норми. У цьому дослідженні 
ми акцентуємо увагу на правозастосовній техніці як системі вимог, правил, 
засобів оформлення саме правозастосовних актів. 

Дослідження правозастосовної техніки доцільно розпочати зі з’ясування 
змістовного навантаження понять, через поєднання яких сформульовано це 
правоположення, тобто того, що таке правозастосовний акт та юридична техніка. 
Правозастосовний (індивідуально-правовий акт) – це спосіб зовнішнього вира-
ження формально обов’язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке 
підтверджує, встановлює, змінює або скасовує суб’єктивні юридичні права й 
обов’язки персоніфікованих суб’єктів у конкретній життєвій ситуації [8, с. 171]. 
Юридична техніка – це сукупність способів і прийомів, умінь і навичок формування й 
ефективного використання механізму юридичного регулювання у праворегулятивній 
практиці [8, с. 200]. Об’єднавши ідейний зміст цих двох понять, можна запропонувати 
й «пробне» визначення правозастосовної техніки: сукупність способів і прийомів, 
умінь і навичок формалізації правил поведінки індивідуального характеру 
персоніфікованих суб’єктів у конкретній життєвій ситуації. 

Індивідуально-правові акти є одним із різновидів правових актів, до яких 
належать і нормативно, і інтерпретаційно-правові акти. Тому, вочевидь, техніка 
розробки актів застосування права повинна б мати якісь спільні ознаки з технікою 
нормопроектування та технікою правоінтерпретації. Візьмемо для зіставлення 
техніку нормопроектування, яка сьогодні є найбільш дослідженою та апробованою. 
Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [7] містить два розділи, 
пов’язані з техніко-технологічними аспектами правотворення: розділ ІІІ «Техніка 
нормопроектування» та розділ ІV «Нормотворчий процесс». Такий підхід розроб-
ників цього законопроекту заслуговує підтримки та є одним із аргументів на користь 
розмежування правозастосовної техніки і правозастосовної технології. У цьому 
законопроекті також ідеться і про реалізацію, застосування та тлумачення права 
(питання правозастосування, на жаль, зводиться лише до регламентації способів 
подолання прогалин у нормативно-правових актах та суперечностей між ними). 

Розділ третій «Техніка нормопроектування» згаданого законопроекту вказує 
на те, що техніка зводиться до системи вимог, яким має безпосередньо відповідати 
проект нормативно-правового акту, а саме: загальним вимогам, вимогам щодо 
структури, термінологічним та текстуальним вимогам. Ці вимоги можна екстра-
полювати, вочевидь, і на правозастосовні акти, які мають письмову форму виразу 
(звичайно, із врахуванням особливостей таких актів).  

У попередніх дослідженнях ми уже з’ясували, що спектр компонентів інстру-
ментарію нормопроектної техніки, визначений проектом Закону України «Про 
нормативно-правові акти» щодо створюваних нормативно-правових актів, явно 
недостатній: стосується тільки формальних аспектів проектування нормативно-
правових актів і потребує доповнення засобами, які слугують основою для фор-
мування його змісту. Опираючись на раніше проведені дослідження, конста-
туємо, що техніка творення (проектування) нормативно-правових актів охоплює 
систему засобів, які слугують основою для визначення змісту та зовнішнього 
оформлення останнього.  

До змістовних повинні належати такі вимоги та засоби:  
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а) загальні вимоги (законності, відповідності нормам моралі, доцільності, 
обґрунтованості, ефективності, своєчасності, стабільності, економічності, реаль-
ності, оптимальності [10, с. 117–121]) передбачають наділення нормативно-право-
вих актів властивостями, без яких вони не здатні належно забезпечувати правове 
регулювання суспільних відносин; 

б) логічні вимоги сприяють єдності, узгодженості, послідовності, наступності 
нормативних приписів, закріплених у нормативно-правових актах; 

в) засоби формування змісту: принципи права (власне як засоби нормотворчої 
техніки) відображають основні засади, на яких ґрунтуються нормативно-правові 
приписи; правові конструкції забезпечують стабільність і економічність права; 
правові дефініції використовуються нормопроектантами з метою тлумачення 
термінів; правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми слугують 
додатковими засобами для моделювання правових норм. 

До змістовних повинні належати такі вимоги та засоби:  
а) юридична термінологія та правила її використання (мовні правила); б) струк-

тура правового акта (частини, позначення складових, додатки, посилання і т. д.); 
в) реквізити як невіддільна частина правових документів.  
Постає резонне запитання: чи є усі названі вимоги, засоби та прийоми 

техніки проектування нормативно-правових актів властивими техніці фор-
мування актів застосування права? Для відповіді на це запитання спочатку 
розглянемо ті компоненти юридичної техніки, на які звертають увагу науковці, 
всебічно вивчаючи правозастосовні акти (насамперед ті, що мають докумен-
товану форму вираження). С. С. Алексєєв зазначає, що кожний акт застосування 
права є актом-документом. У ньому є текст, який складають відповідно до вимог 
юридичної техніки, у тому числі відповідно до вимог використання юридичної 
термінології, певних юридичних конструкцій. Зокрема, у правозастосовному акті 
є реквізити (назва, підпис, дата), чітка структура, використовуються своєрідні 
формули юридичної мови – стандартні вирази [1, с. 126]. Т. В. Кашаніна вважає, 
що інструментарій, який становить зміст юридичної техніки (у тому числі й 
правозастосовної) поділяє на шість груп: правила досягнення соціальної 
адекватності права (змістовні правила); структурні правила; формальні 
(реквізитні правила); правила логіки; мовні правила; процедурні правила [4, 
с. 35]. Б. В. Малишев звернув увагу на логічну побудову правозастосовного акта 
[5, с. 14]. Часто правники вказують на те, що правозастосовний акт має мати 
чітко визначену структуру: вступну, описову, мотивувальну та резолютивну 
частини [3, с. 724]. Серед вимог, яким мають відповідати акти застосування 
права, також називають і вимоги обґрунтованості, законності та доцільності [9, 
с. 405]. Хоча варто зауважити, що основні вимоги до актів застосування права 
випливають із їхніх основних властивостей (рис, ознак, якостей тощо), які 
виділяють чи не усі учені. Так, П. М. Рабінович дискутує про такі властивості 
правозастосовних актів: приймаються органом держави або уповноваженим 
суб’єктом; формально обов’язкові стосовно персонально визначених суб’єктів; 
вміщують індивідуальні приписи, вичерпуються одноразовою реалізацією; не 
мають зворотної дії у часі [8, с. 171]. Про певні правила правозастосовної техніки 
можна говорити, беручи до уваги й існуючі категорії правозастосовних помилок.  

Наведене ілюструє, що переліки компонентів нормопроектної та правозасто-
совної техніки формально (принаймні за назвами) значною мірою «перегукуються». 
Аналізуючи практику правового регулювання, можна знайти чимало прикладів 
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зовнішньої тотожності характеризованих різновидів правових актів та інстру-
ментарію, використаного для їх формування, наприклад, між указами Президента 
України нормативного та ненормативного (індивідуально-правового) характеру 
(Указ Президент України від 29.03.2016 року № 122 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» та 
Указ Президента України від 19.01.2016 року № 15 «Про ліквідацію та утворення 
місцевих загальних судів»). Для нефахівця відмінність між ними полягатиме хіба 
що в обсязі. Хоча згадані різновиди технік, вочевидь, повинні мати свої 
особливості, наприклад, явні розбіжності структур нормативно-правового та 
індивідуально-правового актів. Тому акцентуємо саме на загальних рисах 
інструментарію правозастосовної техніки (для їх детального опису потрібно 
провести спеціальне дослідження). 

Насамперед, засоби правозастосовної техніки доцільно розмежувати анало-
гічно до нормопроектної техніки на ті, які стосуються змісту, і ті, що є основою 
для певного документування індивідуально-правових актів. Перші мають загаль-
ний характер для різних категорій правозастосовних актів. Другі пов’язані 
галузевою специфікою та особливостями певних видів правозастосування. Тут 
варто погодитися з думкою С. С. Алексєєва, що особливості правозастосовних 
актів та вимоги до них вивчають спеціальні юридичні науки процесуального права: 
кримінального процесу, цивільного процесу, адміністративного процесу [1, с. 126]. 

Розпочнемо з характеристики змістовних засобів, оскільки останні є певною 
мірою універсальними. Змістовні начала індивідуально-правового акта мають ґрун-
туватися на тих його ознаках (властивостях), які виокремлюють цей акт з-поміж 
інших категорій правових актів. Інакше правозастосовний документ може отри-
мати «статус» іншого юридичного акта, наприклад, нормативно-правового. Озна-
йомлення з Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів України 
ілюструє приклади, коли індивідуально-правові акти реєструються як нормативні1, 
що зумовлює нехарактерні для них вимоги щодо форми, структури, чинності тощо. 

Стаття 3 Конституції України встановила, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнано в Україні найвищою соціальною 
цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Похідною від задекларованого Основним Законом завдання 
сучасної держави є визначальна вимога до сучасного права (і до правозастосовних 
актів зокрема) – соціальна спрямованість правового регулювання. У призмі 
особливостей індивідуально-правових актів соціальна спрямованість охоплює 
низку вимог. Насамперед, соціальність актів застосування права полягає у їх 
цінності для забезпечення прав персоніфікованих суб’єктів у конкретних 
правовідносинах. Наприклад, рішення органу місцевого самоврядування про 
надання особі земельної ділянки під забудову. Звичайно складніша ситуація, коли 
акт застосування права має вирішити спір між двома чи декількома суб’єктами, і, 
вочевидь, деякі з них будуть не задоволені результатами вирішення справи. Однак 
цінність і у цьому випадку не зникає, а є особливою.  
––––––––– 

1 Див, наприклад, внесені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України 
27.08.2010 року, розпорядження Кабінету Міністрів України № 1674-р від 18.08.2010 року. «Про 
переіменування Маріупольського державного гуманітарного університету» та № 1691-р від 
18.08.2010 року. «Про внесення змін до складу Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у 
капіталізації банків». 
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Соціальна адекватність правозастосування значною мірою реалізується через 
дотримання вимоги забезпечення верховенства права. Досягнути її повної 
імплементації у континентальній правовій системі тяжко. Наприклад, чи можна вести 
мову про верховенство права, якщо рішення суду є законним, однак не гуманним з 
огляду на ідеї пріоритетності прав людини. О. В. Петришин зазначає, що принцип 
верховенства права передбачає поглиблення усталеного для вітчизняної юрис-
пруденції принципу законності, який тлумачився винятково як формальне дотримання 
вимог законодавства, за посередництвом адаптації до змісту правової форми 
змістовних правових чинників – конституційних положень як норм основного закону, 
міжнародних стандартів прав і основоположних свобод людини [6, с. 140].  

Загальновизнано, що правосуддя (а це чи не основний різновид право-
застосовної діяльності, спрямованої на захист прав людини у сучасній державі) 
ототожнюється зі справедливістю. Соціум оцінює діяльність судової влади 
залежно від рівня реалізації цієї вимоги в судових актах. Вочевидь саме претензії 
щодо справедливості судових рішень стали причиною існуючої сьогодні недовіри 
українського суспільства до суду. Справедливість звичайно категорія оцінна, 
суспільно-правове явище, яке потребує всебічного розгляду, однак вона невід-
дільна від правозастосування. 

З-поміж вимог до змісту індивідуально-правового акта варто звернути увагу на 
виділені науковцями вимоги законності, обґрунтованості та доцільності. Їх частіше 
пов’язують із процесом правозастосування. На нашу думку, ці вимоги можна 
розглядати як щодо самої правозастосовної діяльності, так і щодо її результатів. 

Законність актів застосування права полягає у тому, що закріплені у них 
владні веління, які встановлюють права та обов’язки персоніфікованих суб’єктів у 
конкретних правовідносинах, приймають на основі норм чинного законодавства.  

Обґрунтованість у проекції на правозастосовні акти можна трактувати, як 
відповідність правозастосовних оцінок всебічно та об’єктивно з’ясованим фактич-
ним обставинам справи. 

Доцільність як компонент правозастосування визначив ще П. О. Недбайло: 
«Доцільність у застосуванні правових норм є така їх реалізація, за якої не просто 
досягається мета закону, що полягає у певних матеріальних або соціально-
культурних результатах, але найбільш повно досягається ця мета у конкретних, 
історично визначених умовах місця та часу» [2, с. 199]. Стосовно актів засто-
сування права її можна конкретизувати, як прийняття у нормативно визначених 
межах індивідуально-владного веління, яке б максимально відповідало інтересам 
та потребам суб’єктів конкретних правовідносин. 

Інші вимоги є додатковими і визначаються особливостями певного виду 
правозастосовної діяльності, наприклад, процесуальні вимоги до судових рішень 
чи змістовне наповнення ненормативних актів органів місцевого самоврядування. 

Важливе значення для змістовної досконалості правозастосовних актів має 
дотримання у них логічних правил. Б. В. Малишев зазначив, що логічна побудова 
правозастосовного акту становить силогізм, у якому роль великої посилки відіграє 
норма права, а малої посилки – конкретна життєва ситуація [5, с. 14]. Окрім того, 
можна дискутувати про інші логічні вимоги. Відповідність (несуперечність) 
індивідуального припису змісту юридичної норми, на основі якої він прийнятий, 
особливо у випадку застосування формально невизначених норм. Послідовність 
викладу тексу – констатація встановлених фактичних обставин справи та їх 
правове оцінювання, перехід від конкретних оцінок до загальної оцінки, причинно-
наслідковий зв’язок між аргументами та висновками тощо. Узгодженість різних 
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оцінок фактичних обставин справи у випадку, коли правозастосовний акт 
встановлює правовий статус різних суб’єктів у межах конкретних правовідносин. 
Тотожність правозастосовних оцінок в однакових правовідносинах, наприклад, 
судових рішень щодо однорідних справ (хоча звичайно така тотожність не має 
бути абсолютною).  

Своєрідне місце серед засобів змістовного наповнення індивідуально-правових 
актів займають юридичні конструкції. Йдеться про змістовно та логічно пов’язані 
сталі правоположення (своєрідні шаблони), що слугують основою для 
формулювань у індивідуально-правовому акті. Яскравим прикладом цього можуть 
бути судові рішення. 

Правові дефініції використовують в актах застосування права по-особливому. 
Ідеться про формулювання дефінітивності, коли констатація певних фактів чи їхнє 
оцінювання відбувається шляхом виділення їх основних сутнісних ознак. 

Стосовно використання правових презумпцій, фікцій та аксіом, як засобів саме 
правозастосовної техніки, то тут треба проводити спеціальні дослідження. На 
загал, на нашу думку, ними можуть оперувати суб’єкти застосування юридичних 
норм у мотивувальній частині правозастосовних актів, наприклад, посилатися на 
принципи права, які сьогодні практично стали правовими аксіомами.  

Належне використання охарактеризованих вище компонентів правозастосов-
ної техніки є важливою передумовою запобігання змістовним правозастосовним 
помилкам.  

Більш вираженими і зрозумілими для сприйняття є засоби правозастосовної 
техніки, які слугують основою для форми індивідуально-правових актів: юридична 
мова, правила структурування та вимоги стосовно реквізитів. 

Питанням правничої мови (термінології) сьогодні приділено значну увагу з 
боку науковців та практиків, найбільше щодо мови нормативно-правових актів. 
Наявний масив напрацювань стосовно мови нормативно-правових актів можна 
значною мірою екстраполювати і на мову індивідуально-правових актів. Наприк-
лад, передбачені проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» вимоги 
до мови нормативно-правових актів (ст. 9 – ясність, чіткість, зрозумілість та ст. 24 – 
викладатись офіційно-діловим стилем) у повному обсязі стосуються й мови 
індивідуально-правового акта. 

У літературі зазначено, що правозастосовні акти-документи мають чітко 
визначену структуру. Зазвичай, вони складаються з трьох взаємопов’язаних 
частин: вступна, мотивувальна, резолютивна [5, с. 17]. Вочевидь у різних 
категоріях індивідуально-правових актів вони мають свої особливості. Для 
визначення універсальних та видових особливостей структурних елементів актів 
застосування права необхідно однак провести окреме дослідження.  

Реквізити індивідуально-правового акта є його невід’ємною формалізованою 
складовою. Видові особливості цих актів визначають переліки реквізитів, що 
мають у них міститися. 

Окреслений вище перелік вимог, засобів та правил правозастосовної техніки 
сьогодні є переважно теоретичним. Задля створення об’єктивних передумов його 
реалізації у практиці правового регулювання (як і у випадку з нормопроектною 
технікою) правила використання правозастосовного інструментарію мають бути 
нормативно-закріплені і, насамперед, у Законі України «Про нормативно-правові 
акти» (нині поки що у проекті). 

Підсумовуючи наведене, можна констатувати, що правозастосовна техніка – 
це система вимог, засобів та правил, необхідних для створення індивідуально-
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правових актів. Вимоги розмежовуються на загальні та логічні; засоби на ті, які 
слугують змістовною та формальною основою цих актів. Для дотримання вимог та 
належного використання засобів необхідно сформулювати систему правил. 
Вказане ілюструє широкий спектр теоретико-практичних питань, які потребують 
подальшого детального вивчення. 
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LAW ENFORCEMENT EQUIPMENT: 
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The article is devoted to the study of new question in the legal theory – enforcement 
technology. Enforcement technology covers two components of law enforcement: enforcement 
process and its result – enforcement actions. It is focused on identifying the basic components 
of enforcement technology concerning acts of law application. It was found that law 
enforcement includes the system of requirements, rules and tools, needed to create 
individually-legal acts. The requirements are delineated on general (value, rule of law, justice, 
reasonableness, appropriateness) and logical (compliance (consistency), the sequence of the 
text statement, coherence, and identity). To our opinion, the main emphasis should be on 
social direction of the acts of law application, which lies in their value for providing the rights of 
specific personalized entities in specific relationships and common and logical requirements 
should assist the specializations of such acts. It is also found that among the means of 
enforcement technology we should focus on those relating to the content of individually-legal 
act (legal structures, legal definition, legal presumptions, fictions and axioms) and its form 
(legal language, rules structuring, essential rules). 

Content tools facilitate meaningful fullness and completeness of law acts (they also 
provide its social orientation). Formal instead serve as an important prerequisite for the proper 
legal registration of the legal document. A brief description of each of signed tools is offered 
and the main areas of their studies exactly in the prism of properties of individually-legal acts 
are circumscribed. It is noted that the implementation of signed requirements and means of 
enforcement acts should be done according to the system of individualized for these rules. For 
example, today rules of structuring of enforcement decisions recognized by scholars and 
practitioners gained axiomatically character. 

Comparative analysis illustrates that lists of components of law enforcement equipment, 
at least formally obtained, largely correspond to elements of law-making technology. Analysing 
the practice of legal regulation, we can find many examples of foreign identity between them, 
for example, among the decrees of the President of Ukraine normative and non-normative 
(individually-legal) character, that obviously convince about systematical legal regulation of 
social relations in the modern state. 

The list of requirements to individually-legal acts, tools and rules of their use during the 
process of the creation of such acts, should be established in legislation about the normative-
legal acts, today just in the sixth section «Implementation of the normative-legal acts» the draft 
of the Law of Ukraine «About the normative-legal acts».  

Keywords: law enforcement equipment, individual legal act, the means of forming the 
content of the enforcement act, requirements for registration of individual legal act attributes 
(properties) of acts of law. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОВПЛИВИ ПРАВ ЛЮДИНИ 
ТА ЇЇ ПОТРЕБ 
А. Наконечна 

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

 e-mail: anna.nakonechna@gmail.com 

Розкрито основні наукові підходи до понять «права людини» та «людські потреби», а 
також проаналізовано взаємовплив прав людини та її потреб.  

Права людини розглянуто як певні можливості людини, котрі необхідні для її існування 
та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем 
розвитку суспільства і забезпечені обов’язками інших людей. 

Стосовно феномена потреб людини виокремлено такі його інтерпретації як: вимога, 
дефіцит, нестача чого-небудь в організмі; відображення у свідомості людини того пред-
мета, який може її задовольнити; відсутність якогось блага, цінності; об’єктивна необхід-
ність для людини; системна реакція людини, в якій потреба постає відображанням у 
свідомості бажання (потрібності, бажаності чогось у цей момент), що часто переживається 
як внутрішня напруга та пробуджує психічну активність, пов’язану з цілеспрямованістю. 

Взаємодія прав людини та її потреб виражається у тому, що перші впливають на 
формування, існування та задоволення потреби (виконуючи опредметнюючу, орієнтаційну, 
співвимірну, розподільчу, охоронну та пізнавальну функції стосовно останніх) і, водночас, 
потреби людини зумовлюють формування її прав, будучи соціальною основою останніх.  

Ключові слова: людські потреби, права людини, взаємовпливи людських прав та потреб. 

Усі соціальні явища, зокрема і права людини, пов’язані з потребами різних 
суб’єктів. Тобто, з одного боку, вони здатні певною мірою ці потреби задоволь-
няти, а з іншого – зумовлювати їх виникнення. Цим можна пояснити їх, так би 
мовити, потребову сутність. 

Багатогранність людської природи, а також різноманіття природних і 
соціальних умов існування людини визначають плюралізм як людських прав, так і 
людських потреб, що проявляються у цих умовах.  

У цій статті зроблено спробу охарактеризувати деякі аспекти «взаємодії» 
таких соціальних явищ як права людини та її потреби.  

Поняття «людські потреби» і «права людини» визначаються у науковій 
літературі досить плюралістично.  

Стосовно інтерпретацій феномена потреб людини можна виокремити такі [1, 
c. 14–15]: 

– потреба як вимога, дефіцит, нестача чого-небудь в організмі (К. К. Платонов, 
Ю. В. Шаров, А. Маслоу, М. М. Філіппов). Потреба зумовлена або відсутністю 
чого-небудь, що перешкоджає нормальному функціонуванню людини, або надлиш-
ком чого-небудь, від чого організмові необхідно позбутися. 

– потреба як відображення у свідомості людини того предмета, який може її 
задовольнити (В. Г. Лежнев). Тут потреби начеб прирівнюються до їх предмета. 
Але таке трактування не може повною мірою розкрити сутність потреб, оскільки 
одну і ту ж потребу можна задовольнити різними способами. Окрім цього, бувають 
ситуації, у яких людина відчуває дискомфорт, усвідомлює, що їй чогось не 
вистачає, однак, вона не уявляє собі конкретного предмета своєї потреби. 
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– потреба як відсутність якогось блага, цінності (В. Магун). Перебуваючи у 
стані відчуття блага, людина потребує відновлення порушеної цілісності. За появи 
цього блага потреба автоматично зникає. 

– потреба як об’єктивна необхідність для людини (Б. Ф. Ломов). Однак необ-
хідність не завжди тотожна потребі, оскільки людина не завжди бажає того, що їй 
необхідно. Водночас, усвідомлюючи необхідність чогось, людина може робити це, 
не відчуваючи у цьому потреби. 

– потреба людини як «системна реакція, у якій потреба постає відображенням 
у свідомості бажання (потрібності, бажаності чогось у цей момент), що часто 
переживається як внутрішня напруга та пробуджує психічну активність, пов’язану 
з цілеспрямованістю (Е. П. Ільїн). Отже, формування потреби відбувається у 
результаті певної психічної реакції людини на зовнішній подразник, що зумовлює 
бажання. А останнє спонукає до дій, спрямованих на задоволення цієї потреби. 

Отже, потреби, притаманні в тій чи іншій формі всім людям, є складовою 
частиною їхньої біосоціальної природи. Вони, загалом кажучи, відображають 
(сигналізують про) стан нестачі чогось такого, що є необхідним для нормального 
існування та розвитку людини в конкретних природних і соціальних умовах. 

Стосовно ж прав людини, то їх можна розглядати, зокрема, як певні можли-
вості людини, котрі необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних 
умовах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і 
забезпечені обов’язками інших людей [2, c. 18]. Тобто, ці можливості потрібні для 
того, щоби діяти певним способом або утриматися від дій у суспільстві задля 
задоволення своїх потреб. У цьому сенсі права людини опосередковують потреби 
їх носія відповідно до рівня розвитку, насамперед, того суспільства, в якому ці 
потреби сформувалися чи в якому означений суб’єкт має намір їх задовольнити.  

Взаємозв’язок потреб і прав людини. Між правами людини і потребами 
існує тісний зв’язок, який виражено у їхньому взаємному впливі.  

Права людини надзвичайно важливі для кожної людини, оскільки вони є 
носіями цінностей, усталених у суспільстві. Та окрім цього, самі права людини є 
цінністю для людей, оскільки згідно з наведеною вище інтерпретацією таких 
прав, вони слугують інструментом сприяння задоволенню людських потреб та 
інтересів. Тому вони здатні впливати на потреби людини, реалізучи низку таких 
самих функцій, які виконують інші правові явища, зокрема норми позитивного 
права [3, 4, 5, 6]. 

Першою формою впливу прав людини на потреби називають функцію 
опредметнення потреб.  

Відомий радянський філософ-психолог О. М. Леонтьєв зазначав: «Потреба 
сама собою, як внутрішня умова діяльності суб’єкта, це лише негативний стан, 
стан потреби, нестачі; свою позитивну характеристику вона отримує тільки в 
результаті зустрічі з об’єктом («реалізатором»…) свого опредметнення… Ми 
говоримо, наприклад, що людина їсть шоколад, бо відчуває потребу в шоколаді і 
таку потребу дійсно може відчувати всякий, однак, розуміє, що не «шоколадна» 
потреба, властива деяким людям, створює у них споживання шоколаду, а, навпаки, 
сам факт існування шоколаду і досвід його споживання створює у них відповідну 
конкретну потребу» [3, c. 11]. 

Саме такою є потреба людини, наприклад, у шлюбі, у забезпеченні невтру-
чання в її особисте й сімейне життя, у правосудді.  

Означена функція відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки від її реалізації 
залежить, чи та чи інша потреба зможе бути задоволена. 
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Другою формою впливу прав людини на потреби є вплив перших на види 
засобів задоволення потреб. Права людини виконують так звану орієнтаційну 
функцію, вказуючи людині, які засоби та в якій черговості їй варто використову-
вати для того, щоби задовольнити певну потребу. 

Стаття 13 Міжнародного пакту про соціальні, економічні і культурні права, 
фіксуючи право на освіту, вказує на такі засоби для його задоволення: 

– обов’язковість початкової освіти; 
– відкритість доступність середньої освіти в її різних формах; 
– рівноцінна доступність для всіх вищої освіти на основі здібностей кожного; 
– заохочення чи інтенсифікація елементарної освіти для тих, хто не проходив 

чи не закінчив повного курсу початкової освіти; 
– розвиток мережі шкіл усіх ступенів; 
– встановлення задовільної системи стипендій; 
– поліпшення матеріальних умов викладацького персоналу.  
Третьою формою впливу прав людини на потреби є співвимірна функція. 

Професор П. М. Рабінович зазначає, що «значущість вчинків, предметів, явищ не є 
однаковою для кожного суб’єкта і що вона, крім того, змінюється у соціальному часі 
та соціальному просторі». І далі: «Отже, сама ціннісна предметність об’єктивно 
ієрархічна і ця ієрархія є обов’язковою для відповідного способу існування суспіль-
ного суб’єкта. Їй має відповідати, ясна річ, і суб’єктивна ієрархія цінностей». 

Як видається, сформувати цінність – це те саме, що сформувати не тільки 
потребу, але й визначити засоби її задоволення (цінності), оскільки такі цінності і 
потреби – явища діалектично зв’язані. Субординація засобів відбувається, як 
правило, за принципом економії. Передусім тут ідеться про економію витрат часу 
та фінансів (пригадаймо, що за виразом Маркса «будь-яка економія врешті 
зводиться до економії часу»), а також фізичних і розумових зусиль людини, її 
коштів, її здоров’я тощо. 

Ця функція, зазвичай, реалізується за посередництва таких техніко-юридичних 
засобів: 

– розташування опису праворозподілюваних цінностей, тобто засобів задово-
лення певних потреб – відповідно до їх порівняльної значущості – у нормативно-
правових актах різної юридичної сили; 

– закріплення певних цінностей у правових нормах різної галузевої належності; 
– розподіл, розміщення детального опису цінностей у різних підрозділах 

одного закону (іншого нормативно-правового акта); 
– долучення до нормативно-правового акту вказівки на черговість чи перевагу 

у виборі тих або інших цінностей (засобів) у відповідній ситуації; 
– законодавче закріплення заборони, безумовної неприпустимості зазіхання на 

певні цінності, які у цій системі суспільних відносин визначаються абсолютними. 
Інші ж блага, котрим, з погляду законодавця, в якихось ситуаціях, зокрема при 
захисті цінностей абсолютних, може бути завдана та чи інша шкода є – порівняно з 
першими – цінностями відносними; 

– встановлення у законодавстві різних за видом і розміром заохочень відпо-
відно до рівня цінності дій суб’єкта; 

– законодавче ранжування видів та розмірів санкцій за правопорушення 
залежно від ступеня цінності об’єкта посягання [4, c. 27–28]. 

Вказана функція забезпечує правильну розстановку пріоритетів у цінностях 
задля забезпечення задоволення потреб, а також обов’язок понести відповідаль-
ність за порушення прав людини. 
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Четвертою формою впливу прав людини на потреби є розподільча функція. У 
соціально неоднорідному суспільстві права виступають передусім як засіб розпо-
ділу та надання основних соціальних благ, тобто вони слугують начебто нормаль-
ним джерелом останніх. Вони стають, так би мовити, «співучасниками» задоволен-
ня найважливіших потреб суб’єктів, співорганізатором їх життєзабезпечення. 

Рівень виконання цієї функції зумовлений двома чинниками: по-перше, 
змістом й обсягом потреб суб’єкта; по-друге, конкретними видами та обсягами тих 
благ, котрі саме через права надано у розпорядження суб’єкта для задоволення 
його потреб. Показниками, що дають змогу виміряти цей рівень, можуть бути, 
зокрема, такі індикатори: 

– питома вага тих потреб, що задовольняються тільки за посередництвом прав 
людини; 

– порівняльна значущість для життєдіяльності суб’єкта тих потреб, котрі поза 
його правами не можуть бути задоволені, і тих, котрі задовольняються поза ними; 

– ступінь задоволення потреб людини, які опосередковуються саме її правами. 
Кількісне значення таких показників може змінюватися передусім унаслідок 

загальносоціальних змін – шляхом: 1) виникнення нових потреб (тобто потреб у 
нових благах); 2) розширення чи звуження сфери прояву вже існуючих потреб 
(тобто збільшення чи зменшення кола суб’єктів, які мають такі потреби); 
3) кількісну зміну самої потреби (її обсягове збільшення чи зменшення); 
4) актуалізацію відповідної потреби, тобто посилення її нагальності, гостроти у 
життєдіяльності суб’єктів та відображення цієї обставини в ієрархії усвідомлених 
установок суб’єктів [5, c. 9–10]. 

Зазначена функція сприяє забезпеченню розподілу благ згідно із потребами 
людини та відповідно задоволенню таких потреб. Однак варто пам’ятати, що 
внаслідок постійних загальносоціальних змін права людини не в змозі повністю 
забезпечити задоволення усіх потреб через недостатність відповідних благ (засобів 
задоволення). 

П’ятою формою впливу прав людини на потреби є охоронна функція, яка 
полягає у тому, що права обумовлюють, «проектують» дії з охорони, захисту 
цінностей (засобів), а у разі їх пошкодження, знищення, встановлюють порядок їх 
відновлення [5, c. 16]. 

Згідно із ч. 1 ст. 297 Цивільного кодексу України передбачено право кожного на 
повагу до його гідності і честі. Вони є недоторканними цінностями, які захищаються 
шляхом звернення до суду з позовом про захист честі та гідності (ч. 3 цієї статті). 

Названа вище функція є ключовою, адже без охорони та захисту цінностей 
права людини не зможуть забезпечити задоволення потреб.  

Шостою формою впливу прав людини на потреби є пізнавальна функція. 
Права фіксують у собі оцінку об’єктивної значущості явищ, предметів задля 
задоволення потреб суб’єкта. Проведена оцінка завжди становить за гносеологіч-
ною природою – пізнання соціальної сутності явищ і предметів, тобто їх ролі, 
значення у задоволенні певних потреб тих чи інших суб’єктів [5, c. 16]. 

Завдяки цій функції права людини надають їй можливість усвідомити значу-
щість об’єктів, які повинні задовольнити її потреби. 

Водночас, права людини, де і коли б вони не формувалися, зумовлені однако-
вими за природою її соціальними потребами. Ці потреби стосовно прав людини, 
постаючи як причини їх виникнення, формують їх сутнісну основу [6, c. 73].  

Вочевидь, потреби та права людини тісно взаємопов’язані. Останні впливають на 
формування, існування та задоволення потреби, виконуючи низку функцій стосовно 
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перших (опредметнюючу, орієнтаційну, співвимірну, розподільчу, охоронну, пізна-
вальну). Водночас самі ж потреби людини зумовлюють, зокрема, формування її прав, 
будучи так би мовити, об’єктивною соціальною основою останніх. 
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The article reveals the main scientific approaches to the concepts of «human rights» and 
«human needs», and analyzes the interrelation between human rights and needs. 

Human rights are considered as certain human capabilities that are necessary for its 
existence and development in specific historical conditions, objectively determined by the 
achieved level of development of society and the secured obligations of other people.  

Concerning the phenomenon of human needs are identified such its interpretation as:  
– demand, deficit, lack of anything in the body. The need caused by either the absence of 

anything that prevents the normal functioning of a person, or an excess of anything, from what 
the body needs to get rid of.  

– the reflection in human consciousness of an object, which can satisfy. Here need like is 
equated to their subject.  
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– the lack of any good values. Being in a state of feeling good, man requires the restoration of 
broken integrity. The appearance of this good demand will automatically disappear  

– an objective necessity for man.  
– system human reaction, in which the need acts as reflection in the consciousness of the 

desire (necessity, desire something in this moment), is often experienced as internal tension, 
and arouses mental activity associated with determination.  

Interaction of human rights and their needs is reflected in the fact that the first affect the 
formation, existence and satisfaction of needs, performing the function of objectification (its positive 
characteristics need get only through the encounter with the object («implementator»...) of 
objectification), the orientation function (the human rights point man, what tools and in what order it 
should use to satisfy a particular need), the function comparable (because itself valuable 
thingness is objectively hierarchical, and this hierarchy is required for the way of being a public 
subject, it must meet it is clear, and a subjective hierarchy of values), the distribution function 
(law serves primarily as a means of distribution and provision of basic social goods, that is, 
they serve like a formal source the latest; these rights are, so to speak, «partners» of the 
satisfaction of vital needs of subjects, «co-organizer» of their livelihoods), security function (the 
right cause, «project» actions for the safeguard, the protection of values (assets), and in the 
event of damage, destruction, establish procedures for their rehabilitation) and cognitive 
function (rights record yourself assessment of objective significance of phenomena, objects for 
the satisfaction of needs of the subject) in relation to the last and, simultaneously, the needs of 
man resulted in the formation of her rights,as a social basis of the last.  

Keywords: human needs, human rights, interdependence of human rights and needs. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ 
ПЕРІОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917–1923 РОКІВ 

Т. Андрусяк  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: tha0104@ukr.net 

Обґрунтовано необхідність розмежування підходів, вироблених у процесі вивчення 
історії України, історії держави і права України та історії української правової думки в 
аналізі подій, явищ та ідей 1917–1920-х років, їх ролі, значення та впливу на наступні 
періоди української історії. В аспекті української правової думки ключове значення мають 
три ідеї, які в цей період стали загальнонаціональними: ідея права на самовизначення та її 
реалізація в створенні національної держави українського народу на українських землях, 
що входили до складу Австро-Угорської та Російської імперій, і відповідно, утворення 
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, та ідея 
єдності української народу і соборної державності, реалізована в Акті Злуки. 

Запропоновано хронологічний, територіальний, ідеологічний та предметний критерії 
до класифікації джерел вивчення української правової думки 1917–1923 років та літера-
тури, присвяченої цьому періоду.  

Ключові слова: національна держава, Українська Народна Республіка, Західно-
українська Народна Республіка, Акт Злуки, Українська революція 1917–1921 років. 

22 січня 2016 року Президент України підписав Указ «Про заходи з відзна-
чення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років», яким визначено 
«вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917–1921 років 
одним із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017–2021 роки» [17]. 
Це є продовженням практики, започаткованої постановою Президії Верховної Ради 
України «Про відзначення 75-річчя Української демократичної революції 1917–
1918 років» від 6 квітня 1992 року [14]. 

Одним із ключових аспектів відзначення вказаних подій є вивчення, 
переосмислення та актуалізація теоретичних надбань у сфері української правової 
думки. Можливість самостійно впорядкувати своє державне буття стала потужним 
поштовхом до інтенсивної інтелектуальної діяльності у сфері права, формування 
владних інституцій, структур самоорганізації та самоврядування надзвичайно широ-
кого кола осіб. Різні форми державності дали можливість протягом короткого 
історичного періоду розвинути увесь спектр правових уявлень стосовно всіх політич-
них, економічних та інших проявів суспільного життя. Під цим оглядом видається 
важливим і необхідним виокремлення зі загальноісторичних та історико-правових 
досліджень вивчення історії правової думки вказаного періоду. Це своєю чергою 
потребує вироблення методології, конкретизації та уточнення термінологічно-понятій-
ного апарату, опрацювання та переосмислення всієї джерельної бази та історіографії. 

Протягом останніх двох десятиліть у сучасній історичній та історико-правовій 
науці України з’явилося дуже багато фундаментальних досліджень в яких 
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розглянуто різні аспекти виникнення, функціонування та значення різних 
державних інституцій (органи законодавчої, виконавчої та судової влади, збройні 
сили, місцеві органи влади), законодавство вказаного періоду, міжнаціональні та 
міждержавні відносини, збройне протистояння та конфлікти тощо. Бібліографія з 
вказаної тематики, без перебільшення, нараховує тисячі найменувань. Також 
з’явився значний масив наукових досліджень та публікацій, присвячених окремим 
постатям цього періоду (Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Симон 
Петлюра, Євген Петрушевич та багато ін.). Проте до цього часу немає досліджень, 
предметом яких був би розвиток теоретичних уявлень про право, загальна 
характеристика української правової думки періоду національної державності 
1917–1923 років.  

У цій статті спробуємо охарактеризувати один із аспектів цієї проблеми, а 
саме її історіографію. Для цього, як видається, необхідно: 

– розмежувати підходи, вироблені в науці історії України та історії держави і 
права України від підходів, які доцільно застосовувати при вивченні історії 
правової думки; 

– окреслити коло джерел української правової думки 1917–1923 років; 
– визначити та обґрунтувати критерії класифікації історіографічного матеріалу 

щодо цієї проблеми. 
Вивчення та осмислення будь-якого соціального явища потребує застосу-

вання всього спектру методів і підходів, виробленого соціальними науками. Це й 
історія, і політологія, і соціологія, і загальна історія, і юриспруденція, і економіка 
і низка інших. Кожна з цих наук вивчає певний аспект досліджуваного явища, а 
синтез їх здобутків дає максимально цілісне уявлення про об’єкт дослідження. 
Проте жодна з наук не повинна мати визначальний домінуючий вплив, а тим паче 
задавати параметри для інших, бо в цьому випадку знову матимемо відновлення 
історикного матеріалізму як визначального і єдино правильного підходу до 
вивчення будь-якого соціального явища, процесу, події. В умовах радянського 
тоталітарного режиму, коли політична ідеологія стала основою, межами та 
критерієм істинності для всіх соціальних наук, завдання історії полягало в 
обґрунтуванні поділу історії людства на два періоди: до соціалістичної революції 
і після неї. Відповідно період 1917 та наступних років розглядали крізь призму 
цієї революції, з відповідними оцінками контрреволюції, громадянської війни і т. д. 
Центром цієї революції був Петроград і всі інші події були явищами перифе-
рійними та похідними. Дискурс революції став і досі залишається визначальним 
для історичної науки сучасної України щодо трактування окреслених подій. На 
противагу російським Лютневій та Жовтневій революціям запроваджено термін 
Українська революція 1917–1921 років. «За роки існування сучасної Української 
держави не лише у вітчизняній історіографії, але й колективній свідомості нації 
ствердилося і стало загальновживаним поняття «Українська революція», яке 
інтегрує в єдину цілісність величезний масив суспільно-політичних подій та 
явищ, що мали місце на території України протягом 1917–1921 рр.», – 
утверджують працівники відділу історії Української революції (1917–1921 років) 
[2, с. 5]. На сайті Українського інституту національної пам’яті в інформації «Що 
таке Українська революція?» читаємо: «Українська революція 1917–1921 років 
розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у 
березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична 
еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до 
усвідомлення власної державної незалежності. 
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Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався 
національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії 
та громадські інституції, відроджувалася культура. 

Цікаво, що термін «Українська революція» був уведений в обіг самими 
учасниками подій. Це визначення є в працях Михайла Грушевського, Володимира 
Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра Дорошенка та інших діячів доби. Радянська 
історіографія старанно викорінювала цю дефініцію та поширювала свої поняття – 
«Велика Жовтнева соціалістична революція» та «Громадянська війна». Усе, що не 
вписувалося в рамки «генеральної лінії партії», подавалося як «контрреволюційне» 
та «буржуазне». Проте, тим часом українські історики в діаспорі досліджували 
Українську революцію 1917–1921 років. Їх роботу продовжили вітчизняні науковці 
в незалежній Україні» [19]. Полеміка з радянською історіографією, яка залишилася 
в минулому більше понад четверть століття тому, хоча й далі тяжіє над 
«вітчизняними науковцями», видається беззмістовною з огляду на а) її ідеологічну 
заангажованість; б) чітке антиукраїнське і антидемократичне спрямовування. 
Проте помилковими, принаймні з позиції історії української правової думки, є 
декілька інших наведених тверджень. Зокрема про «загальноукраїнський» характер 
революції та її зв’язок з російською революцією. По-перше, тому що Російська 
революція не мала жодного впливу на появу української державності на 
українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії. По-друге, 
процеси творення державності на цих землях ніколи не окреслювалися поняттям 
«революція», оскільки одразу ж перейшли в польсько-українську війну. Отже, 
вживання терміна революція до окреслених подій а) виводить їх центр за межі 
українських земель; б) заперечує соборність цих подій; в) нівелює їх сутнісність. 
Події 1917–1920-х років не мали для українського народу революційного 
характеру. Це була реалізація українським народом свого права на самовизначення. 
Можливість для реалізації цього права з’явилася в результаті революційних подій, 
які спричинили розвал імперій, до складу яких входили різні частини українських 
земель. Український народ не відіграв у цьому процесі помітної ролі. Але, 
отримавши можливість, український народ на своїх етнічних землях проголосив 
створення власної національної державності. Саме тому ключовими подіями 
періоду 1917–1923 років є:  

1. Проголошення українським народом створення власної національної дер-
жави на українських землях, що перебували в складі Російської імперії, розпочате 
утворенням Центральної Ради як представницького органу, який виражав волю не 
тільки українського народу, але й представників національних меншин, які 
проживали на українських землях та завершене Четвертим Універсалом. 

2. Проголошення від імені українського народу представницьким органом 
Української Національної Ради, створення власної національної держави на 
українських землях, що належали до складу Австро-Угорської імперії. 

3. Акт Злуки, який закріпив волевиявлення всього українського народу 
об’єднати дві українські держави, створені на землях, що входили до складу різних 
імперій, в єдину соборну Українську державу. 

Тому маємо у Михайла Грушевського «Нову Україну», «Велику Україну», 
«Самостійну Україну», «Вільну Україну» [4, с. 1, 34, 57, 133], у Володимира 
Винниченка «Відродження нації» [3], у Симона Петлюри «Українську республіку» 
[11, с. 375], у Дмитра Дорошенка «Добу Центральної Ради» [6] та Українську 
Гетьманська Держава 1918 року [7], у Наталії Полонської-Василенко «Українську 
Самостійну Державу» [12, с. 457], але ні в кого з них немає згадки про українську 
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революцію. Ісаак Мазепа, автор праці «Україна в огні і бурі революції 1917–1921», 
говорить про «українську визвольну боротьбу» [9, с. 5]. Термін «Велика 
Українська Революція» з підзаголовком «Матеріали до історії відновлення 
української державності» вживає у своїй праці, виданій Комісією до устійнення 
фактів і дат Української визвольної боротьби 1917–1920 років Української Вільної 
Академії наук у США, Яків Зозуля [1]. Тому вживання терміна «Українська 
революція» для окреслення створення Української Соборної Самостійної Держави 
є применшенням ролі та значення цієї події і в українській історії, і в історії 
Східної Європи, і в історії державних утворень, до складу яких входили ті чи інші 
частини українських земель. Так само, як і її обмеження 1921 року, тобто Ризьким 
договором. Такий підхід залишає поза увагою факт, що доля ЗУНР була вирішена 
на міжнародному рівні тільки 1923 року і саме цей рік беруть до уваги такі 
українські історики як Дмитро Дорошенко [6; 7], Наталія Полонська-Василенко 
[12] та інші, завершуючи ним період Української національної державності. За 
сучасний період в Україні тричі відбувалися події, які в нормативно-правових 
актах були окреслені, як революція або революційні. Ідеться про Студентську 
революцію на граніті [13], революційні події осені 2004 року [16] та Революцію 
гідності [15]. Тому окреслення подій 1917–1921 років як «Українська революція» є 
свідомим чи несвідомим ігноруванням того факту, що це виникнення української 
національної держави, яка охопила всі українські етнічні території, і є результатом 
волевиявлення всього українського народу. Показово, що події, пов’язані з 
проголошенням державного суверенітету (1990) та незалежності (1991), попри всю 
їх масштабність і, без перебільшення, епохальне значення, оскільки саме вони 
зумовили припинення існування СРСР, ніколи ні в історичній науці сучасної 
України, ні в нормативно-правових актах не окреслювалися як революційні. 

Що ж до історії держави і права України, то, на відміну від трактування 
радянської державності як окупації України, що характерно для українських 
учених, які працювати поза межами СРСР (Яків Зозуля [1, с. 3], Ісаак Мазепа [10, 
с. 6], Матвій Стахів [18, с. 3], Андрій Яковлів [21, с. 31] та ін.) у сучасній науковій 
та дидактичній літературі далі зберігається поняття «української радянської 
державності», а відповідно про аналіз української правової думки періоду 
національної державності та її подальший розвиток не йдеться. Розгляд системи 
органів влади та чинного законодавства не дає розуміння антиправової та 
антинаціональної суті радянської системи. Для цього необхідний аналіз ідеології та 
практики радянського тоталітарного режиму, розуміння декоративної суті 
конституції, представницьких органів та інших атрибутів демократичної правової 
держави у цій системі.  

Значення цього періоду в історії української правової думки полягає, перш за все в 
тому, що ідея державної самостійності, як реалізації українським народом свого права 
на самовизначення, стала загальнонаціональною і була сприйнята суспільством, як 
єдино можливий подальший шлях розвитку українського народу. Всі інші ідеї, що 
були спрямовані проти державної самостійності українського народу мали або 
загальний антинаціональний та антиправовий характер, як-от більшовизм з ідеєю 
диктатури пролетаріату та всесвітньої соціалістичної революції, або були анти-
українськими та спрямованими на денаціоналізацію й асиміляцію українського 
народу, заперечення його самостійності й окремішності, що було характерно для 
російського монархічного руху та державних ідеологій Польщі та Румунії.  

Період національної державності 1917–1923 років є ключовим в історії 
української правової думки з огляду на те, що витворилася повноцінна структура 
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підходів до розуміння всіх державно-правових явищ. Якщо до 1917 року її роз-
виток був або максимально утруднений через протистояння регіональних чинни-
ків, як це мало місце на українських землях, що входили до складу Австро-
Угорської імперії (Галичина, Буковина, Закарпаття), або майже унеможливлений 
через державну асиміляційну політику, як у Російській імперії, то розпад імперій 
спричиняє потребу в осмисленні права, його ролі і значення в регулюванні суспільних 
відносин. Шлях від Першого до Четвертого Універсалу обумовлений не відсутністю 
на початок 1917 року ідеї державної самостійності України, а її утвердженням у 
свідомості суспільства. Зміна форм державності, потреба врегулювання відносин, які 
до того були поза сферою законодавчого регулювання, пошук оптимального 
співвідношення між правами та обов’язками для до того безправного суспільства стало 
визначальними напрямами розвитку української правової думки, які продовжували 
розвиватися і після 1923 року, хоча, головно, поза межами України. 

Вивчення української правової думки вказаного періоду є важливим з огляду 
на схожість тих завдань і проблем, які доводилося вирішувати сто років тому, і які 
й сьогодні гостро стоять перед українським суспільством. Це, зокрема, гармонійне 
поєднання шляхів вирішення національних і соціальних проблем, пошук ефек-
тивної моделі сильної центральної влади з добре розвинутим і реальним 
самоврядуванням, забезпечення прав власності та створення умов для ефективного 
розвитку економіки зі забезпеченням соціальних гарантій працівникам тощо.  

Історіографія української правової думки 1917–1923 років дуже значна. Вона 
охоплює офіційні акти, періодику, спогади і враження учасників тих подій, 
публіцистику, теоретичні розробки і т. д. У науковій літературі з історії України та 
історії держави і права України вказаного періоду достатньо повно розглянуто 
питання історіографії. Проте вивчення правової думки потребує визначення 
власних критеріїв, які допоможуть систематизувати увесь масив наявних джерел та 
виробити підходи до їх системного використання. 

Цей період є надзвичайно насичений подіями, змінами на політичній карті, у 
суспільній свідомості. Тому надзвичайно важливим є хронологічний критерій. Має 
значення не тільки рік, але й день написання тієї чи іншої праці, появи того чи 
іншого документа. Світогляд людей, які мали суттєвий або й визначальний вплив 
на перебіг тогочасних подій змінювався протягом цього періоду кардинально, 
інколи неодноразово. Як писав Михайло Грушевський 1918 року: «Перше, що я 
вважаю пережитим і віджитим… це наша орієнтація на Московщину, на Росію, 
накидувана нам довго й уперто силоміць, і кінець кінцем, як то часто буває, 
справді присвоєна собі значною частиною громадянства… війна більшовиків з 
Україною рішуче поставила хрест над цією ідеологією, розв’язала всякі моральні 
вузли, які ще могли в чиїх-небудь очах зв’язувати українця з московським 
громадянином» [4, c. 10]. Аналіз подій та ідей, який проводився в процесі їх 
розвитку може суттєво відрізнятися від їх пізнішої оцінки тим самим автором. Це 
жодною мірою не є негативна оцінка, а тільки свідченням того, що українська 
правова думка є динамічною системою поглядів, ідей, теорій, які постійно 
розвиваються, змінюються, трансформуються. Праці, які побачили світ уже після 
1923 року написані на основі досвіду реального державного будівництва, врахо-
вують реальні наслідки спроб втілення в суспільне життя на перший погляд дуже 
привабливих соціальних теорій.  

Другим важливим критерієм є територіальний, який дає можливість оцінювати 
погляди того чи іншого автора, з огляду на місце, де з’явилася та чи інша праця, а 
також саме походження автора. Очевидно, що для Євгена Петрушевича небезпека 
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союзу з російськими політичними чинниками видавалася значно меншою, ніж з 
польськими. А у випадку зі Симоном Петлюрою ця ситуація була діаметрально 
протилежною. Так само все, що було написано на території СРСР, в умовах 
радянського тоталітарного режиму 1917–1991 роках не варто трактувати як вільно 
висловлену думку автора. 

Як вже зазначалося вище, ключове значення Української національної 
державності 1917–1923 років полягає у витворенні в політичному житті всього 
спектру тогочасних ідеологічних напрямів і течій. При цьому дуже важливо 
розмежовувати відповідні українські течії та діяльність на території України 
відповідних ідеологічних формувань інших народів. Маємо більшовизм, як 
російський варіант комуністичної ідеології та український комунізм (термін 
«націонал-комунізм», який фігурує в літературі, є, на нашу думку, неправильним, 
хоча б з огляду на те, що на відміну від «націонал-соціалізму», який прийшов до 
влади в Німеччині 1933 року, український комунізм не робив ніяких особливих 
акцентів на національному питанні, а тільки виступав проти русифікації та за 
дерусифікацію), українську соціал-демократію та польську соціал-демократію, яка 
не сприймала жодних національних вимог українців. Ідеологічний критерій 
необхідно мати на увазі при аналізі будь-яких праць діячів окресленого періоду, 
оскільки протягом усього часу велася гостра політична боротьба, аж до зміни 
влади. Ця політична боротьба продовжувалася і на еміграції. Тому віддзеркалення 
цієї боротьби маємо у всіх спогадах, наукових дослідженнях, політичних 
документах, які стосуються Української державності 1917–1923 років. Оскільки 
ДЦ УНР в екзилі функціонував аж до передачі повноважень і атрибутів державної 
влади УНР новообраному Президентові України 22 серпня 1992 року, то очевидно, 
що цей вплив певною мірою зберігається і надалі.  

Оскільки, незважаючи на акт передачі повноважень глави ДЦ УНР в екзилі 
Президентові України, в жодному нормативно-правовому акті не закріплено 
правонаступництва нинішньої держави Україна щодо Української Народної 
Республіки чи Української Держави, то аналіз законодавства українських держав 
1917–1923 років, їх міжнародного статусу й сьогодні залишається сферою 
історичних та історико-правових досліджень. Тим більший інтерес викликають 
дослідження українських правників щодо цієї тематики. Тут, окрім названих вище, 
варто згадати Станіслава Дністрянського [5, с. 309–344], Михайла Лозинського [8], 
Олександра Юрченка [20] та ін. Саме застосування предметного або галузевого 
критерію дає можливість розділити увесь масив літератури з цієї проблематики на 
історичні розвідки, політичні (політологічні) праці, юридичні дослідження, 
спогади та мемуари тощо. 

Усі названі критерії, поруч зі загальноприйнятими в історіографії підходами, 
необхідно застосовувати для формування цілісної історії української правової 
думки вказаного періоду. 

Протягом останніх десятиліть в Україні з’явилося дуже багато ґрунтовних 
досліджень різних аспектів діяльності органів державної влади, аналізу законо-
давства державних утворень періоду 1917–1923 років. Повертається зі забуття та 
перевидається інтелектуальна спадщина провідних діячів цієї доби. Відкрито архіви 
та опубліковані масиви архівних матеріалів, які стосуються діяльності органів 
законодавчої та виконавчої влади. Майже не залишилося значних «білих плям», 
забутих імен, неопублікованих документів. Перший етап, завдання якого полягає у 
публікуванні джерел та поверненні імен, можна вважати завершеним. Тепер справа 
за другим етапом, який має сприяти переосмисленню історичного досвіду та 
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формуванню на його основі рішень сучасних проблем, знаходження відповідей на 
гостроактуальні питання сучасності. На сьогодні добре відомо, які документи 
приймав той чи інший орган, хто брав участь у тих чи інших подіях столітньої 
давнини. Але залишаються без відповіді питання, чому українці, як і сто років тому, 
виявилися не готовими до окупації Російською Федерацією частини території 
України, чому люди, які народилися в Україні, здобули освіту в українських школах 
і вишах, переходять на бік ворога, чому немає належного захисту інформаційного 
простору, підтримки розвитку української культури, науки й освіти.  

Вивчення минулого, вшанування пам’яті тих, хто боровся за свободу і 
самостійність України має дуже важливе значення. Але ще більше значення має 
вміння аналізувати минуле, бачити ті помилки та прорахунки, які привели до 
втрати державності, а пізніше й до геноциду українців. Бачити для того, щоб 
робити належні висновки на майбутнє, щоб не допустити повторення цих помилок 
та недоглядів. І тут на перший план виходить інтелектуальна спадщина попередніх 
поколінь борців на свободу і самостійність України, ті духовні надбання, які 
повинні лягти в основу стратегію формування і розвитку України, як національної 
демократичної і правової держави. Тому вивчення української правової думки, 
особливо її здобутків періоду Української національної державності 1917–1923 років, 
має стати одним із ключових завдань подальшого вивчення цього періоду.  
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The necessity of the distinction made approaches in the study of the history of Ukraine, 
history of law and state of Ukraine and the Ukrainian legal thought in analyzing events, 
phenomena and ideas 1917–1920 years, their role, significance and impact of the following 
periods of Ukrainian history, was emphasized. In terms of Ukrainian legal thought crucial are 
three ideas that in this period became nationwide: the idea of the right to self-determination 
and its implementation in the creation of a national state of the Ukrainian people in the 
Ukrainian lands that were part of the Austro-Hungarian and Russian empires, and accordingly, 
formation Ukrainian people's Republic and the Western Ukrainian people's Republic, and the 
idea of unity of the Ukrainian people and the united state realized in the Act of Unification.  

The definition «Ukrainian revolution of 1917–1921», used in history of modern Ukraine 
and the current legislation does not convey the essence of the content of the events that took 
place in the outlined period. Myhailo Hrushevsky, Volodymyr Vinnichenko, Simon Petliura, 
Dmytro Doroshenko, other creators of Ukrainian statehood and national participants in these 
events did not use the term «revolution» for their performance. 

The value of the period that most accurately can be described by the term Ukrainian 
national statehood 1917–1923 years. (From the creation of the Central Council and the 
decision to terminate the existence West Ukrainian People's Republic) for the development of 
Ukrainian legal thought is that the idea of state independence, as implementation of the 
Ukrainian people their right to self-determination has become a national and seen as the only 
possible future development of the Ukrainian people.All the other ideas that were directed 
against the state independence of the Ukrainian people have or general anti-national and anti-
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legal character, like Bolshevism with the idea of the dictatorship of the proletariat and the world 
socialist revolution, or were anti-Ukrainian and aimed at denationalization and assimilation of 
the Ukrainian people, the denial of its independence and isolation, which was typical for the 
Russian monarchist movement and the state ideology Poland and Romania. 

Ukrainian historiography of legal thought Ukrainian national statehood period of years 
1917–1923 can be divided into chronological (Contemporary sources and later publications), 
spatial (publications, which appeared in Ukraine and abroad), ideological (democratic, 
conservative, social democratic, communist and other direction) and substantive (historical, 
political, legal research) criteria. These criteria, along with conventional historiographical 
approaches should be used to form a coherent history of Ukrainian legal opinion given period. 

Keywords: national state, Ukrainian People's Republic, Western Ukrainian National 
Republic, Unification Act, Ukrainian War of Independence, Ukrainian revolution of 1917–1921. 
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Досліджено стан наукового розроблення проблеми правового регулювання земельних 
відносин у Таврійській губернії. Проведено періодизацію джерельної бази із вказаної 
тематики. У процесі аналізу наявного літературного масиву виявлено, які джерела є 
науково достовірними та історично об’єктивними, які – політично ангажованими. З’ясовано 
сильні та слабкі місця джерел. Доведено, через які показники науковий доробок певних 
учених є вагомим та істотним із зазначеної проблематики, а яких – застарілим і таким, що 
потребує переосмислення. Виявлено, що більшість дослідників у своїх роботах ігнорувала 
практичні земельні проблеми автохтонного населення Криму, намагалася очорнити його, і 
водночас розв’язати кримське земельне питання із урахуванням імперських колоніальних 
інтересів Росії. З досліджень авторів видно, що в Криму з часу російської окупації почало 
діяти імперське право, яке не прижилося в регіоні, і майже не застосовувати мусуль-
манське право, що було адаптоване до потреб місцевого населення у сфері земельних 
відносин, і саме це призвело до руйнації усталеної системи земельно-правових інститутів і 
зв’язків у Криму. 

Ключові слова: земельне питання, право власності, кримознавство, мусульманське право. 

Минув вже третій рік, як в України анексовано АР Крим. Анексія є тимча-
совою територіальною втратою не тільки держави, але і культурно-історичною, 
етнічною втратою всього українського народу. Корінний народ Криму – кримці, за 
часи незалежності став повноправним членом багатонаціональної української сім’ї, 
що було підтверджено яскравою перемогою Джамали на Євробаченні-2016. 
Культурний спадок кримців став невід’ємною частиною спадщини української 
нації, оскільки, попри всі розбіжності, між двома сусідніми народами є багато 
об’єднуючих елементів. 

Однією зі складових цього спадку є правові традиції кримців, зокрема – у 
сфері земельних відносин. Проблема набуває особливої гостроти та актуальності у 
зв’язку із архіважливим значенням земельного питання для народу, який повер-
нувся на свою рідну землю з депортації. З одного боку, українська влада впродовж 
останніх двадцяти років не приділяла достатньої уваги вирішенню земельного 
питання корінного народу. З іншого – впродовж останніх трьох років окупаційна 
влада ще більше ускладнила та заплутала земельне питання через відтворення 
практики заселення регіону переселенцями з материкової Росії, що вже мало місце 
під час анексії Кримського ханства. 

У цьому аспекті, для застосування українського досвіду розв’язання земель-
ного питання важливим видається зазначити, що майже триста років тому 
окупаційна влада почала з наукової постановки проблеми вивчення кримського 
досвіду застосування права у сфері земельних відносин. Окупанти не могли не 
зважати на тогочасні правові традиції кримців та застосоване ними мусульманське 
право, оскільки корінний народ становив переважну більшість населення регіону 
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навіть після чотирьох хвиль еміграції у Туреччину і достатньо широку практику 
застосування місцевих звичаєвих норм, заснованих на ісламі, серед інших етносів 
Криму. Тому ми пропонуємо ретроспективний огляд наявної наукової літератури з 
проблеми правового регулювання земельних відносин у Криму з метою розроблен-
ня новітньої української наукової літератури з питання прав кримців та врахування 
правотворчих традицій кримців після деокупації Криму. 

Метою дослідження є врахування попереднього наукового доробку вчених у 
сучасному науково-практичному правозастосуванні в сфері земельних відносин на 
території Криму. 

Наукову літературу з проблеми дослідження правового регулювання земельних 
відносин у Таврійській губернії можна умовно поділити на три доби: дорадянську, 
радянську та сучасну. Дорадянські наукові праці були опубліковані після анексії 
Кримського ханства Російською імперією наприкінці ХІХ століття. Потреба у 
пошуках виникла з нагальної практичної необхідності застосування норм права 
Російської імперії у сфері земельних відносин у Таврійської губернії. Аби краще 
зрозуміти специфіку південного регіону, вчені повинні були спочатку вивчити досвід 
і спадок Кримського ханства, який продовжував відігравати достатньо помітну роль 
у житті кримської спільноти, оскільки корінне населення – кримці продовжували 
мешкати на його території, застосовуючи правові механізми мусольманського права. 
Першими дорадянськими науковцями, які звернули увагу на зазначену проблему, 
стали дослідники: одеський – Г. Блюменфельд, та кримський – Ф. Лашков.  

У 1881 році російський учений Г. Блюменфельд видав монографію 
«Крымскотатарское землевладение (історико-правовой очерк)». Він детально 
розглянув правові механізми регулювання земельних відносин у Кримському 
ханстві за мусульманським правом. Після аналізу проблеми автор охарактеризував 
земельні відносини у Криму в складі Російської імперії, виокремив основні 
проблемні риси адаптації кримців до вимог та реалій російського законодавства. 
Дослідник обґрунтував процес перерозподілу земельної власності та правове 
регулювання земельних відносин у російському правовому полі до його часу. 
Позитивним аспектом роботи було дотримання принципу історичної об’єктив-
ності. Висвітлюючи хронологію подій, зокрема російського часу, автор не додавав 
нічого від себе, зображуючи події так, як вони відбувалися з волі законодавця. 
Однак, на нашу думку, дослідження містило низку недоліків. Розглянувши правове 
регулювання земельних відносин у Кримському ханстві, Г. Блюменфельд 
стверджував, що кримці оселились у Криму під час монголо-татарської навали, не 
наводячи вагомих аргументів стосовно такого припущення. Ми вважаємо, що 
автор недостатньо об’єктивно з’ясував здобутки кримців у розбудові власних 
правових механізмів. Зосередивши увагу на ролі та значенні виникнення приватної 
власності на основі застосування правил інституту меват, особливо акцентуючи на 
ролі кримських ханів, учений не помітив фундаментальної ролі кримської джемаат 
і вакуфної власності у процесі формування загальної системи земельних відносин у 
державі, їхню вагомість для ментальності кримців. Окрім того, він допустив певні 
помилки, характеризуючи деякі правові інститути Кримського ханства. Він 
зазначив, що згідно з татарським поглядом, земля вважалася власністю всієї 
держави [3, с. 8–9]. Однак, за Кораном, земля належала Аллаху, що формувало 
концепцію мусульманського права, якої дотримувалися монархи – кримські хани 
під час здійснення права меват або засвідчення власними ярликами права власності 
на землю своїх підданих. Г. Блюменфельд визначав вакуф як договір [3, с. 37]. Ми 
вважаємо, що тут автор також помилився, оскільки для термінології мусуль-
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манського права не зовсім придатні терміни, притаманні в процесі характеристики 
правових понять у континентальному праві. Вакуф можна визначати, лише беручи 
до уваги його природу й умови переходу землі у режим вакуфної власності, які 
також нерозривно пов’язані з концепцією власності за мусульманським правом. 
Висвітлюючи проблеми, з якими зіткнулися кримці після анексії Кримського 
ханства, автор замовчує свавілля та злочини російських переселенців та аналізує 
їхній вплив для подальшої долі місцевого населення. Він докладно розглянув 
тільки проблеми окупантів і спроби їхнього вирішення згідно з російським 
законодавством. Отже, у своїй праці Г. Блюменфельд ґрунтовно охарактеризував 
особливості правового регулювання земельних відносин у період 1783–1885 років, 
але не зміг визначити специфіку регулювання земельних відносин у Кримському 
ханстві за мусульманським правом. 

Російський кримознавець Ф. Лашков від 1885 до 1887 року видав низку праць, 
присвячених правовим проблемам землеволодіння у Криму в періоди Кримського 
ханства і Таврійської губернії: «Исторический очерк крымскотатарского 
землевладения» та «Документы по истории крымскотатарского землевладения». 
Вони були опубліковані у «Відомостях Таврійської вченої архівної комісії» 
(ВТВАК). Деякі аспекти цих досліджень стосуються певних проблем землево-
лодіння, покладені в основу авторських монографій «Обейлыках в Крымском 
ханстве» (видане 1889 року) та «Сельская община в Крымском ханстве» (1887). 
Науковий доробок ученого важко переоцінити, оскільки він провів цілісне, 
закінчене історико-правове дослідження розвитку земельних відносин у Криму в 
період XV–XVIII століть. На відміну від Г. Блюменфельда, Ф. Лашков зумів 
осягнути та відобразити головну ідею мусульманського права, виокремити та 
належно оцінити основні риси, яких набуло правове регулювання земельних 
відносин у Кримському ханстві, та неупереджено й історично об’єктивно 
проаналізувати розвиток земельних відносин у Таврійській губернії. Автор не 
залишив поза увагою жодної правової проблеми, з якими стикалися кримці й 
росіяни, поодинці та між собою. Наукову цінність мають видані Ф. Лашковим 
архівні матеріали, що відображали динаміку розвитку земельних відносин у 
Таврійській губернії. Однак, на нашу думку, залишається сумнівною позиція 
вченого стосовно значення анексії Кримського ханства Російською імперією, яку 
він вважав позитивною подією. Неупереджено висвітлюючи злочини, що згодом 
кримці зазнали від російських переселенців, він не визнавав їх негативними 
наслідками здійсненої анексії, а розглядав як деструктивний феномен у межах 
російського права. Отже, науковий внесок Ф. Лашкова має вагому цінність, хоча 
певні положення його напрацювань уже застарілі. Вони потребують перегляду та 
переосмислення з позицій сучасних міркувань, зокрема у контексті повторної 
окупації й анексії Криму Російською Федерацією, коли багато процесів, які 
проаналізував учений, повторюються на півострові. 

Деякі правові аспекти землеволодіння у Криму в цю добу висвітлив 
російський дослідник І. Александров, опублікувавши 1914 року статтю «О шифате 
в Крыму». Йому вдалося простежити перехід від правового регулювання шифату 
за часів Кримського ханства до правового регулювання у Таврійській губернії, 
вирізнити основні риси, притаманні кожному періоду, проаналізувати їх переваги 
та недоліки. Автор розглядав шифат сам собою, не характеризував процеси та 
особливості регулювання права шифату в співвідношенні з іншими правовими 
механізмами мусульманського права, як-от – оренди, спадкування, вакуфа. Праця 
має наукову цінність, оскільки залишається єдиною, що присвячена проблематиці 
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правового регулювання шифату, де проаналізовано один із аспектів унікальної та 
специфічної кримської правової культури. 

У дорадянську добу в Росії та закордоном також було видано низку праць, які 
допомагали краще зрозуміти зміст правового регулювання земельних відносин за 
мусульманським правом, що безпосередньо вплинуло на розвиток земельних 
відносин у Таврійській губернії. Однією з визначальних робіт у науковому світі 
вважають дослідження російського вченого В. Смірнова «Крымское ханство под 
верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII в.» (1887). Хоча певні 
міркування автора, на нашу думку, викликають сумніви. Він зазначав: татари 
смутно уявляли межі своєї держави [18, с. 50], вони ніби «безрозсудно дивилися» 
на свою земельну власність і сусідів [18, с. 50]. Однак дослідник не підкріпив свою 
позицію жодними доказами, не проаналізував правову базу застосування земель-
них відносин у Кримському ханстві. Його думка дещо науково необґрунтована, 
історично необ’єктивна та пропагандистська, оскільки створює негативний образ 
кримців серед читачів і науковців. Автор також використав європейську терміно-
логію, непридатну стосовно ісламських держав, бо не здатна висвітлити специфіку 
відносин між мусульманами.  

У 1898 році росіянин В. Мухін видав працю «Очерк магометанского права 
наследования», яка побічно торкається досліджуваної теми із правового 
регулювання спадкових відносин щодо земельної власності в Кримському ханстві. 
Автор розглянув правові механізми регулювання спадку за джерелами мусуль-
манського права, дав їм юридичну оцінку. З нашого погляду, висновки та 
положення В. Мухіна могли поширюватися й на території кримської держави. 
Недолік праці полягає у відсутності спеціального аналізу застосування положень 
мусульманського спадкового права серед ісламських народів Російської імперії, у 
тому числі й серед населення Таврійської губернії – кримців.  

З-поміж джерел мусульманського права вагоме місце посідає Суна, складена 
найавторитетнішими знавцями ісламу. Однією з провідних у мусульманському 
світі визнана збірка висловів та вчинків, а також мовчазних схвалень пророка 
Мухаммеда (хадиси), сформована іранським імамом аль-Бухарі. Хадиси не 
кодифіковані й не систематизовані за хронологічним або галузевим принципами, а, 
зібрані імамом, викладені довільно. Головний принцип хадисів – їхня досто-
вірність. В обов’язковому порядку мав бути відтворений увесь ланцюжок переказу-
вачів хадиса (існад). За випадку втрати або пропущення хоча б одного існаду 
втрачається цінність його достовірності. Вважають, що імам аль-Бухарі зібрав 
найдостовірніші хадиси. Саме тому Сахіх аль-Бухарі мусульмани використовують 
як джерело права. Висвітлені у ньому події допомагають ученим розв’язувати або 
узгоджувати дискусійні ситуації у суспільних відносинах, на котрі не дає або не 
містить вичерпної задовольняючої відповіді Коран.  

Велике наукове значення для пізнання й усвідомлення правового регулювання 
земельних відносин у Кримському ханстві за джерелами мусульманського права 
має фундаментальна праця середньовічного ісламського вченого Б. Маргинані 
«Хідоя» (1178). Вона й сама за рівнем впливу на розвиток мусульманського права 
та думки перетворилася на правове джерело. Ми допускаємо, що праця була відома 
на території Кримського ханства і застосовувалася у законотворчості й практиці. 
Автор ґрунтовно дослідив правове регулювання кожного ісламського правового 
інституту, в тому числі й у сфері земельних відносин. Учений зосередив увагу на 
характеристиці основних правових положень і на висвітленні особливостей та 
тонкощів, які виникали у процесі застосування правових норм. Їхнє використання 
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потребувало суворого дотримання особою-мусульманином передбаченої форми 
виконання. У протилежному випадку вчинена дія визнавалася юридично 
нечинною. «Хідоя» становить цілісну завершену роботу зі систематизації відомих 
на час її написання знань і напрацювань мусульманської правової думки та 
практики, що широко використовували й застосовували як правове джерело у 
всьому мусульманському світі. 

Серед радянської наукової літератури привертають увагу докторська 
дисертація С. Секиринського «Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Свевер-
ной Тавриды в 18 – нач. 20 вв. (1783–1917)» (1978) та монографія П. Надинського 
«Очерки истории Крыма» (1951). С. Секиринського цікавив історичний аспект 
розвитку аграрних відносин у Криму в період існування Таврійської губернії. 
Праця науковця пронизана духом радянського часу, де принципи неупередженої 
історичної об’єктивності, логічної послідовності підмінені використанням 
штампів, пропаганди та емоційних суджень. Безпідставні ярлики, не підкріплені 
вагомими фактами, аналізом суспільно-політичного устрою держави, її системи 
права є недопустимими для серйозного наукового дослідження. Практика розвитку 
земельних відносин засвідчила, що після анексії рівень розвитку земельних 
відносин до 30-х років ХІХ століття суттєво знизився. Позитивним моментом було 
використання С. Секиринським значного масиву емпіричного матеріалу стосовно 
фактичного стану земельної власності у Таврійській губернії, її розподілу та 
використання серед населення. Однак у процесі дослідження автор переоцінив 
роль і значення селянської форми власності, яка, на думку вченого, переважала 
приватну. Зауважимо, що на практиці майже всі землі кращої якості були 
зосереджені у приватній власності поміщиків або здавалися ними в оренду. Землі, 
які перебували у спільній власності, використовували під вигін та пасовисько, а 
селян (вони становили більшість) наділяли невеликими ділянками землі поганої 
якості, що призвело також до проблеми черезсмужного володіння. 

Ще штампованішою і надто пропагандистською була післявоєнна монографія 
радянського історика П. Надинського. Він стверджував, що «Кримське ханство… у 
зв’язку з економічною відсталістю та відсутністю внутрішньої політичної 
згуртованості серед народу не могло зберегти свою державну незалежність» [15, 
с. 91], замовчуючи, якими засобами Російська імперія анексувала ханство, як 
ослабила державу ззовні та зі середини. Стосовно анексії, автор писав: «Кримський 
півострів був повернений справжньому хазяїнові – російському народу. З’єднання 
Криму із Росією об’єктивно мало велике історичне прогресивне значення» [15, 
с. 93]. П. Надинський не згадав, чи володів російський народ усім Кримом до 
утворення Кримського ханства, на якому праві та з якого моменту. Вважаємо, це 
було необ’єктивним та непослідовним. Причому, автор поблажливо ставився до 
шахрайств і злочинів, учинених російськими поміщиками та переселенцями 
стосовно кримців після анексії. Отже, монографія П. Надинського не витримує 
жодної наукової критики. Її єдина мета – не розгляд об’єктивної хронології подій, а 
виправдання та прославлення анексії Криму, очорнення її корінного населення, 
створення оманливої видимості, що Крим історично належить Росії, закладання 
цієї ідеї у російську колективну свідомість. 

Певний доробок у висвітленні тих чи інших подій під час становлення 
радянської держави належить російському кримознавцеві А. Маркевичу. У 
1905 році він видав монографію «Таврическая губерния во время Крымской 
войны», 1912 року опублікував статтю «Освобождение крестьян в Таврической 
губернии», а 1928 року – працю «Движение населения в Крыму и переселение 
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крымских татар в Турцию». У цих роботах автор торкався деяких аспектів право-
вого регулювання земельних відносин у Таврійській губернії в контексті розгляду-
ваних тем. Він проаналізував причини і процес звільнення селян від кріпосного 
ладу в Таврійській губернії, його позитивний і негативний впливи, причини 
еміграції кримців за кордон і значення цього явища для практичного регулювання 
земельних відносин, перерозподілу фонду земельної власності у Криму.  

З-поміж радянських науковців, котрі займалися дослідженням мусульмансь-
кого права, чільне місце посідає Л. Сюкіяйнен. У 1986 році він видав підручник 
«Мусульманское право», в якому проаналізував положення мусульманського права 
з погляду радянської науки. У загальних рисах автор охарактеризував право 
власності за мусульманським правом. Основний недолік роботи – спроба вченого 
розглядати мусульманське право крізь призму європейської юридичної 
термінології. Тому поза увагою залишилися унікальні особливості, притаманні 
мусульманському праву, що особливо актуально у межах аналізу правових 
процесів, які відбувалися в Таврійській губернії після анексії 1783 року. 

Сучасна наукова правова література вийшла на новий якісний рівень, оскільки 
з кожним роком звільняється від радянського спадку. Наразі процеси переосмис-
лення історичних подій спричинені анексією Російською Федерацією Автономної 
республіки Крим у лютому–березні 2014 року, спробою захоплення державою-
агресором Донбасу. Вагоме значення має фундаментальна робота російського 
вченого В. Возгріна – чотиритомна праця «Історія кримських татар» (2013). 
Дослідник намагався розв’язати актуальні й спірні питання корінного кримського 
народу, які впродовж тривалого часу становили прогалину в його історії, само-
усвідомленні та самоідентифікації – проблему автохтонності, історичну оцінку 
анексії, пошуку шляху на Батьківщину після багатьох страждань. Праця є 
підсумком понад 30-річних пошуків В. Возгріна. У 1994 році він також видав 
монографію «Історичні долі кримських татар». У перших двох томах роботи 
проаналізовано не лише історичні події історії Криму, а й певною мірою розгля-
нуто аспекти правового регулювання земельних відносин у Кримському ханстві та 
у Таврійській губернії. Дослідник уперше обґрунтовано довів історичні претензії 
кримців на автохтонність у Криму, піддав критиці всю запроваджену в імперські 
часи російську політику стосовно кримського населення, викрив справжню суть 
здійсненої анексії. Проте деякі міркування автора щодо ханських часів, на нашу 
думку, залишилися дискусійними. Наприклад, характеризуючи ханську владу, 
вчений спочатку порівняв її зі сучасною президентською [4, с. 511], а згодом 
окреслив як конституційну монархію [4, с. 515]. 

Львівська вчена С. Галюк у дослідженні «Порівняльно-правова характерис-
тика джерел сучасного мусульманського права» розглянула погляди сучасних 
провідних мусульманських науковців на природу і зміст мусульманського права. 
Проте, як нам видається, вона не повністю осягнула рівень функціонування 
мусульманського права. Їй не вдалося позбутися сприйняття мусульманського 
права крізь призму цінностей і міркувань юриста, звичного до категорій євро-
пейського права. Тому ми вважаємо сумнівними її деякі висновки. Учена 
стверджує: «Всі сформульовані Кораном правила поведінки, як такі, виступають 
релігійними, а не правовими нормами» [5, с. 64]. На наш погляд, зміст Корану як 
джерела права – значно більший, ніж його характеризує дослідниця. Положення 
Корану є одночасно і релігійними, і правовими нормами, взаємодоповнюючи 
зміст одне одного і визначаючи поведінку особи-мусульманина у всіх сферах 
приватного та публічного життя. Також дослідниця зазначила: «Суна стала 
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потрібним нововведенням, яке було сформоване, так би мовити, «штучно», для 
врегулювання потреб мусульман з божого благословення» [5, с. 66]. Це припу-
щення потребує, на наше переконання, додаткових аргументації та тлумачення, 
оскільки виглядає безпідставним. У юридичній науці склалося, що у певних 
випадках значення Суни як джерела права більше від значення Корану, оскільки 
вона деталізує його положення. 

Окрім того, 2012 року український історик кримського походження Г. Абдулаєва 
видала монографію «Золотая эпоха Крымского ханства», де проведено історичний 
аналіз періоду ханської доби. З-поміж іншого, дослідниця детально охарактери-
зувала окремі державні посади й особливості здійснення посадовцями права 
власності на землю. Проте деякі міркування дискусійні: наприклад, за твердженням 
авторки, «ханові належали… необроблені землі – меват» [1, с. 28]. Ми встановили, 
що згідно з ісламською концепцією права власності, головним власником усієї землі, 
у тому числі й вільних земель, був Аллах. Кримський хан лише реалізував право 
розпорядження цим видом земель через видання ярликів на ім’я зацікавлених осіб, 
або введення вільних земель до складу власних ер міріє. Окрім того, Г. Абдулаєва 
називала калгалик державною власністю [1, с. 29]. Ми ж вважаємо калгалик 
самостійним земельно-правовим інститутом, який підпорядковувався загальним 
засадам ісламського права на рівні з іншими інститутами і видами земель. 

У монографії українського вченого П. Захарченка «Розвиток права власності 
на землю в Україні (сер. 19 – перша чв. 20 ст.)» (2008) побічно висвітлено розвиток 
правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії у зазначений 
період порівняно з іншими губерніями Російської імперії. Автор запропонував 
сучасний погляд на земельні відносини як на відкриту систему суспільного життя, 
що потребує уваги, вирішення проблем, котрі започатковані у середині ХІХ століття з 
моменту відміни кріпосного права. Позитивний момент дослідження – залучення 
великої кількості емпіричного і статистичного матеріалів. Недоліком є недостатнє 
проведення історико-правового аналізу регулювання права власності на землю на 
українських землях. 

Наукові розвідки з проблеми правозастосування у сфері земельних відносин 
на території Криму з урахуванням місцевих особливостей мають свою давню 
історію. Деякі з положень та висновків їхніх авторів вже є застарілими за часом, 
деякі – науково необґрунтованими та історично необ’єктивними. Проте на 
сучасному етапі починають з’являтися праці, які містять раціональне зерно і 
залишають науковцям можливість поглиблювати наукові дослідження з проблем-
ного питання. 

Історіографія містить переважно російські та радянські джерела, що пов’язано 
із майже трьохсотрічною російською окупацією Криму, яка зараз повторюється 
знову. На жаль, наразі ми не маємо у своєму розпорядженні літературних джерел 
доби Кримського ханства. Це пов’язано із чинниками знищення певної частини 
літературного фонду внаслідок великої пожежі у Бахчисарайському палаці 
(можливо, деякі джерела були в ханській бібліотеці і втрачені назавжди) та 
відсутністю фахівців з арабської в’язі – офіційної мови доби Кримського ханства. 
Сучасна українська влада не приділяє достатньої уваги стимулюванню наукових 
розвідок і докладанню зусиль із захисту земельних прав кримців. Дорадянські 
російські вчені першими помітили істотну особливість правозастосування у Кри-
му, пов’язану із чинником місцевого населення. Подальша практика лише засвід-
чила, що без кримців майже неможливий ефективний розвиток землекористування 
у регіоні, навіть із урахуванням запрошення європейських колоністів. 
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Так само нас дивує відсутність достатнього наукового інтересу стародавніх та 
сучасних турецьких дослідників історії права Криму, зокрема – доби Кримського 
права. Вони мають увесь необхідний теоретично-практичний інструментарій для 
належного висвітлення проблемного питання через близькість та схожість власних 
правових традицій із традиціями кримців.  

На нашу думку, комплексне наукове дослідження правових механізмів 
поєднання та впровадження норм сучасного права із правовими традиціями 
кримців поможе законодавцю якнайефективніше розв’язати земельне питання в 
Криму з дорахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. З цією метою вважаємо 
за необхідне створення в майбутньому наукової комісії для ґрунтовного вивчення 
особливостей правозастосування у Криму і врахування її рекомендацій у 
практичній діяльності. 
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In the article we analyse the condition of the scientific development of the problem of law 
regulation of land relations in Taurian province. We can distinguish 3 periods of scientific 
literature about this issue: pre-soviet, soviet and modern. Pre-soviet scientific articles were 
published after the annexation of Crimean Khanate by the Russian Empire in 1783. There 
were the articles of Crimean scientists F. Lashkov and A. Markevich and Russian scientists 
G. Blumenfeld, V. Smirnov, I. Aleksandrov, V. Mukhin. In the soviet period the studies of 
P. Nadinskiy and S. Sekirinskiy were published. In the modern period there are the studies of 
Crimean scientist G. Abdullaeva and Russian scientist V. Vozgrin. 

F. Lashkov, A. Markevich and V. Vozgrin made great improvements. Their works had 
many archive sources. They try to show the situation in the sphere of land property in Crimea 
in their own complexity and law ambiguity. These scientists did not suppress discussion about 
the situation and the land rights of Crimean autochthonous population. The scientists express 
different opinions on the issue. The works of P. Nadinskiy and S. Sekirinskiy are historically 
biased and scientifically unreasonable. The main purpose of them was to try substantiate the 
political and historical Russian claims on Crimea. The authors disregard about the law rights, 
land system and traditions of Crimean population, problems, which the Russian and foreign 
immigrants can not solve without the Crimeans. 

Moreover, some of scientists’ opinions are archaic, some of them need modern 
rethinking. Not all of them can objectively show the land system of the Crimeans in the time of 
Crimean Khanate and their importance in law land relations; show the correlation with the 
Empire land law and Islamic law in Taurian province.  

In the modern time the problem of law land relations is waiting for indigenous Crimean 
researches who can truly and objectively show the whole multidimensional Crimean land 
system in time of Taurian province and develop law proffers for perfecting the modern 
Crimean land system and solving Crimean land issue with consideration of land rights of 
autochthonous population. 

Keywords: land question, landowning, Crimean studies, Islamic law. 
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There has been investigated in the article the process of creation of the Papal States in Italy 
and their unification into the Pope’s Patrimony (Patrimony of St. Peter), which preceded the 
formation of the Papal Empire. There have been considered the first legal acts, which recognized 
the Christians’ freedom to worship, delegated the Church the authority to landed estate and 
settled the acknowledgment of political power of the Popes in the territories that belonged to 
them, namely: the Edict of Toleration by Galerius published at Nicomedia in 311, the Edict of 
Milan (313), Constitution of Constantine (321), Theodosian Code, in particular, its XVI book „On 
Universal or Catholic Church». There have been elucidated the peculiarities of obtaining land 
assets by the Church based on the above-mentioned legal acts as a result of donation or 
inheritance. The has been described the deed of gift of the King of the Lombards (Langobards) 
as of 728 as the first legal document, which gave in the possession of the Pope the whole city 
(«The Donation of Sutri»). There has been analyzed the historical backgrounds and political and 
legal consequences as well as the historic significance of «The Donation of Pepin» -the donation 
of the king of Franks, an act effected in 754, when the Papal States was created de facto, 
confirmed in 756, which became its authorization within the limits of the Roman Province and the 
Exarchate of Ravenna. There have been revealed the falsehood of the Donation of Constantine 
diploma developed to prove «The Donation of Pepin».  

Keywords: Papal landownership, Patrymoniy St. Peter, the Pope, «Pypin gift», «gift of 
Constantine». 

The modern state of Vatican, renewed within its current area as an independent 
state in 1929 on the grounds of the Lateran Treaties between Mussolini and the Pope 
Pius XI, was preceded by the Papal Empire with its millennial history. In the Middle 
Ages, it was a powerful state occupying the major part of the Apennine Peninsula 
(Italian Peninsula) and existed up to 1870, when the modern state of Italy was created. 
The Papal Empire arose as a result of incorporation of the states of the church in Italy 
into one region (therefore most of the sources of information provide both names – 
State of the Church or Papal Empire) under the reign of the Pope as secular ruler. 
However, the first land properties of the Pope had started to develop some centuries 
before his own state was created. That is to say that in accordance with the catholic 
theological doctrine, the origin of the papal institution began upon the Apostle Peter – 
the founder of the first Christian community in Rome after the Crucifixion. In 64 or 
67 (unspecified by scholars [11, p. 10]), by order of emperor Nero, the Apostle Peter 
was also crucified, but upside down at his own request, since he saw himself unworthy 
to be crucified in the same way as his teacher Jesus. After the adoption of Christianity 
over the hypothetic tomb of Saint Peter in 324 A.D., the Roman emperor Constantine I 
built St. Peter's Basilica. The teaching saying that Jesus entrusted the power over the 
church to Peter (Now I say to you that you are Peter (which means 'rock'), and upon 
this rock, I will build My church, and all the powers of hell will not conquer it. I will 
give you the keys of the Kingdom of Heaven (Matthew 16:18)) and laid responsibility 
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on him for the control over it and this power and responsibility would be inherited by 
Peter’s successors – the Roman bishops [29] is known as the teaching about Peter’s 
succession which appeared between the 2nd and 3rd centuries in the compositions 
Christian ideologists and received the final confirmation in the papal supremacy [12, 
p. 5] adopted at the First Vatican Council (1870).  

The word «pope» originates from the Greek word «papas» («father»). Early 
Christians called like this their spiritual advisors, priests, and bishops. The term 
regarding the bishop was used for the first time by Tertullian in the 3rd century. The 
Council of Serdica (in the years of 343–344) directly stated that «Rome is the chair of St. 
Peter and it should be addressed by all the bishops of any provinces». Since the 5th 
century, when all the Roman bishops subordinated all the bishoprics of Italy to their 
influence, the name has existed in the church documents as a generally accepted title of 
the Roman bishop. In 1073, the Pope Gregory VII stated that the right to bear this title 
only belongs to the Roman bishop [12, с. 5]. 

Thus, the history of the modern state of Vatican has old historical beginnings and 
Vatican itself officially considers that the legal standing of the Holy See never stopped 
during two millennia. 

It is difficult to overestimate the geopolitical influence of the Papal Empire on the 
world history. In the Middle Ages, it was a socio-political and diplomatic engine of the 
whole Europe. 

The establishment of the Papal Empire was preceded by some hundreds of years of 
the existence of various Papal states both in Italy and abroad, namely, in Gaul, Africa, 
Asia etc. The appearance of these states, their legal consolidation, further extension of 
the papal states and power took place in the background of complex historical, social, 
political, legal, religious and cultural processes. First of all, it was required to recognize 
the Christian church by the Roman Empire, legalize its status as well as its acquisition of 
property rights including land rights, and recognize the right of ownership to the states. 
Upon that, the establishment and development of the officially recognized Roman church 
took place under conditions of its constant opposition represented by popes, who strove 
for the affirmation of full power on their own territories both regarding the Byzantine 
Empire and Germanic tribes of Langobards (Lombards). 

The study of the peculiarities of the establishment and development of the Papal 
Empire was undertaken by many foreign and native scholars, such as the German-
American historian Philip Schaff, German historian Ferdinand Gregorovius, American 
historian Thomas Woods, Polish historian Jan Wierusz Kowalski, Hungarian scholar 
Enio Gergei, Russian byzantiologist F. I. Uspenskiy, V. V. Bolotov, V. L. Zadvornyi, 
S. G. Lozynskiy, A. A. Krasikov, I. R. Grygulevich, R. T. Rashkova and Russian 
protoiereus V. Rozhkov and Ukrainian scholars V. M. Zayikyn, H. F. Khorunzhyy, 
D. V. Trofimov, L. O. Popsuyenko, D. V. Volovnykiv and others). Apart from that, 
this theme still retains its topicality, since the majority of Ukrainian scholars studied 
separate issues on legal standing, sovereignty, and legislation of the Papal Empire, and 
the foreign scholars focused more attention on the historical conditions and religious 
aspects of the formation and development of the Papal Empire. Therefore, I consider it 
necessary to stop, firstly, at the detailed consideration of legal and political 
preconditions of the appearance of papal states in Italy, that is to say, their 
incorporation into a unitary Papal Empire. 

This research aims at ascertaining of historical, political and legal preconditions of 
formation of the Papal States in Italy as well as political peculiarities and legal 
arrangement of the establishment of the Papal Empire. To achieve this goal, it is 
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necessary to solve the following tasks: to consider the first legal acts which entitled the 
Church to tenure (land ownership) and consolidated the recognition of power of the 
Popes on their territories, namely the edict of Toleration by Galerius (311), the Edict of 
Milan (313), Constitution of Constantine (321), Theodosian Code; to characterize the 
historical preconditions, political and legal consequences and the historic significance of 
«The Donation of Pepin»; and reveal the falsehood of «The Donation of Constantine.» 

During the first three centuries, since the appearance of Christianity in the Roman 
Empire, Christians had been undergoing constant expulsions. At the same time, the edict 
of toleration by Galerius was adopted. The edict ceased any persecution of the Christians, 
the liability for which mainly laid on it [19, p. 10]. It can be considered as the first 
legislative act which marked the beginning of the legalization of the Christian Church 
[19, p. 11]. Shortly before his death, the Emperor Galerius being seriously ill (probably 
suffering from prostate cancer) in Nicomedia, on April 30, 311 issued a decree that 
allowed the Christians to freely exercise their religion, namely, to build churches and 
perform services on the condition that they would pray for the welfare and health of the 
emperor and state. 

The main landmark in the history of Christianity is considered to be a year of 313, 
when the emperors of western and eastern part of the Empire Constantine I the Great and 
Licinius issued an edict in Mediolanum (currently Milan). It entitled the Christianity to 
legal existence in the Roman Empire. The edict was dedicated to the Christians, Christian 
teaching of the faith and the conditions and circumstances of the Christian liturgical cult 
as well as the equality of all the religions and the freedom of belief, «Everyone is given 
the freedom to accept the belief which they think is good for them» [18, p. 328–329]. 

The edict of Milan regulates the property and social rights of the Christians, both 
common and personal, and foresees the return to the Christians their full ownership 
which was taken away from them during persecution. Upon this, great focus is made on 
the fact that the status of the owners of property does not matter. Actually, the legislators 
come out of the interests of the Christian church. The interests of non-Christians are 
given a secondary position. Thus, the Christians were not only returned their land and 
houses belonging to them. By virtue of kindness of the secular authority, they were also 
given the legal rights to all the property which had been used by them before. I will note 
that the Edict of Milan recognized the existence of a special kind of land ownership «one 
for the benefit of the church as a whole rather than for certain people» [18, p. 330].  

Constantine continued his favorable policy for Christianity, and in 319, he released 
the clergy from the municipal service (but not from the federal ones such as the 
construction of bridges and public roads [2, p. 510]) and the church from the tax on real 
estate. Thus, the church lands were still taxed. In 321, he provided the churches with the 
right to buy the real estate and possess it. He also provided all his subjects with the right 
to bequeath their property in favor of the church. Finally, in 324, Constantine declared 
Christianity the state religion of the Roman Empire [18, p. 330]. 

The most significant measure by Constantine in favor of Christianity is considered 
to be the order of the collection of some of the taxed land in favor of the local church, 
which laid the foundations of the economic power of the Church [18, p. 331]. 

Let me note that yet in the Edict of Milan the Christian community was defined by 
Constantine as a corpus christianorum. According to the civil law, such corporations 
enjoyed the right to acquire property: 1) by means of purchase, 2) by means of donation 
3) under the will. The right for the church to acquire the property by means of purchase is 
doubtless. The right to acquire the property by means donation has been enjoyed by the 
church since 321, though the status acquired by the church on the grounds of the Edict of 
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Milan enabled it to enjoy this right. The special legislation of 321 on this issue concerns 
only its specification. 

Obtaining the property by means of will in the Roman Law was more complicated 
than donations, since the lawyer Ulpian declared that it is impossible to appoint 
«unspecified people» as heirs (personae incertae) - the whole cities, all the citizens of the 
city, even the gods. Thus the church as a corporate entity could not receive the legacy. In 
order not to have the bequest cancelled, fidei commissum had to be exercised: the 
property was entrusted to one of the members of the church to conscientiously transfer it 
to the entire Christian community. Instead of this, Constantine the Great recognized by 
the Constitution as of 3 July 321 the right for the Church to receive a legacy. This law 
was not subjected to any further restriction [2, p. 498], «Let everyone have the right to 
remain any of their property they like [in the bequethal order] in case of death in favor of 
the most sacred catholic and venerated congregation of the [Church]» [4, p. 38]. 

Let me note that expressing patronage to the Christian church, Constantine 
remained a pagan all his life and was baptized just before his death. His patronage over 
the affairs of the Christian church can be regarded as part of the traditional imperial 
responsibilities [18, p. 332]. 

The Theodosian Code, which was made in the years of 435–438 during the reign of 
Theodosius II the Younger (408–450) – the Emperor of the Eastern Roman Empire, 
initiated the process of formation and arrangement of the legal status of the Church.  

Namely the Theodosian Code was the main source of principles and legal norms that 
defined the character of the canon law. It is the first memorabilia of the laws in which 
religious issues are not only the subject of law-making, but also are separated in a group. 
All of them are collected in Book ХVІ titled «On the universal or catholic church» which 
contains the laws related to exclusively religious affairs. The Code states that the 
Christian church is the Church of Nicaea and it is part of the state apparatus, part of the 
state and the organization which can not be separated from the state, because the matter 
of worship, internal structure and hierarchy are solved by the emperor [19, p. 9, 11]. 

Book XVI is divided into 11 titles which contain the collection of 201 fragments of 
the imperial constitutions. The first title is devoted to the general issues of the Christian 
faith, the second title is devoted to Christian bishops and clergy. Nevertheless, many of the 
church issues are settled in other books of the Code. Well, Book V in Title 3 «On clerical 
monks» contains Law 434 pages on the issue if a cleric or monk died and didn’t leave a 
bequest (ab intestato) or direct heirs their property went in favor of the church [13]. 

Book XVI of the Theodosian Code also contains specific provisions of a material 
character regarding deprivation of heretics of their land possessions [1]. 

By virtue of the above-mentioned favorable laws for the Christian church, its land 
possessions grew so much that they occupied 1/10 of the entire national territory [2, p. 499]. 

Despite the presence of many Christian communities on the territory of the Roman 
Empire, the Roman community became the leading one on the grounds of the fact that 
its founder was the Apostle Peter. Furthermore, since martyrs and Peter himself shed 
too much blood on the land of Rome, a kind of redemption of the city and its 
population which opposed Christianity for a long time had to become the consolidation 
of the Roman community as a stronghold of faith. Thus, the Roman Pope got 
overgrown with numerous lands in many different parts of Italy, especially those 
located in the outskirts of Rome and on the coasts of Sicily and were passed to him as a 
kind of offering to the Holy Church by all the volunteers who strove in such a way to 
insure the everlasting bliss in Heaven. Furthermore, farmers in need were obliged to 
convey their land allotment on the peccary conditions to the church for its support to 
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them. After the death of the farmer the land allotment passed to the church for good 
[15, p. 8–9, 29]. So the origin of the Papal States began in the IVth century, when the 
Roman church acquired as a result of donation and bequest of many wealthy Christians 
the large land estates scattered all over Italy, Gaul, Illyria, Dalmatia, Africa and 
Anatolia. Thus the Church gradually acquired the secular power, relying on their lands 
and their peasants, and the Pope became not only the ruler of the Church but also the 
secular ruler of the VIth century. He began to control the actions of the secular 
authorities in Rome and his closest outskirts.  

Since the times of the reign of Pope Gregory I the Great (590–604), the papacy has 
become the largest landowner in Italy and holds a relative independence from the 
Byzantine Empire, which in the person of exarchs (Exarchate – Byzantine province in 
Italy formed at the end of the 16th century) had here weak and idle governors.  

In the Roman Duchy which appeared at the end of the VIth century and belonged to 
the Exarchate, as a result of a gradual loss of positions of the Byzantine power in Italy, 
the figure of the Pope eventually replaced the Duke appointed by the emperor. Moreover, 
the Popes also assumed the power of the exarch, especially in the performance of legal 
and appellate functions, collecting taxes, carrying out political and military relationships 
with neighboring rulers.  

The first legal act that symbolizes the beginning of the recognition of secular power 
of the Popes and has essential political significance is considered to be the donation of 
Liutprand, the king of Germanic tribes called Lombards, given in 728 in the town of 
Sutra near Rome («Sutra gift»).  

Taking advantage of the conflict between Pope Gregory II (715–731) and the 
Byzantine Emperor Leo III (717–741) on iconoclasm and the weakening of the 
Byzantine Empire, which has been subjected to threats from the Arabs, Persians and 
Slavs and the suffering of the palace upheavals and uprisings [5], the king of the 
Lombards Liutprand captured Ravenna, the cities of Emilia and Pentapolis and 
finally invaded the Roman Duchy. However, Pope Gregory II managed to persuade 
the king to retreat by means of gifts, pleading letters and skillful diplomatic 
approaches. Moreover, he not only left the Roman Duchy, but also gave what he 
conquered in the city of Sutra at the disposal of the Pope, who on behalf of the 
Apostle Peter presented his claim to him. This was the first case of donation 
transferred from the city to the church [7, p. 220–221]. So by this act, the Popes 
received the first-ever formal recognition of political power in their territories that 
belonged to the Byzantine governors.  

However, in 751 the Lombards still took the Exarchate. Expecting the Lombard 
attack on Rome and staying at the time in hostile relations with the Byzantine emperor, 
due to the fact that because of the dispute of the veneration of Pope the Byzantine 
iconoclasts were condemned, Pope Stephen II (752–757) requested the third party, the 
Franks, for the armed protection. However, in the first half of the VIIIth century, the 
Frankish Mayor of the Palace Charles Martel, stopping the advancement of Arabs to 
Europe, encroached on the lands of the Church, so the relations between Frankish state 
and the Pope got complicated. And when the king of the Lombards Aistulf came to the 
walls of Rome, he demanded a tribute from Stephen II. So Stephen II was compelled to 
seek help from the Mayor Pepin III the Short who, in 751, was anointed by the Pope 
Zacharias for the King of the Franks [6, p. 63–65]. 

On 14 April 754 at the meeting in Querse near Paris, they made a decision to start a 
war against the Lombards. Therefore, the Donation of Pepin III by which he was obliged 
to return to the Pope Stephen II the lands taken away from the Byzantine Empire and the 
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King of Lombards Aistulf was the next important document that affirmed the secular 
authorities of the pontiffs. This agreement which meant an alliance between the papacy 
and the Frankish feudal monarchy foresaw the military action against the Lombards and 
the forced return of the lands which belonged to the Exarchate and Roman Duchy before 
their invasion by the King Aistulf. From his side, the Pope Stephen II recognized 
Carolingians as legitimate kings of the Frankish state and solemnly consecrated the 
Carolingian dynasty, giving Pepin and his sons (including underage Charles the Great) 
the title of «The Patrician of Rome,» which was previously given only the governor of 
the Byzantine Emperor in Ravenna. Therefore, Pepin being the Roman patrician became 
a defender of the Roman Church [3, p. 14].  

On 28 July 754, Stephen II made the ceremony of coronation and anointing of Pepin 
III in the Cathedral of Saint Denis. So he could not ignore the request of the church, and 
in 756, in response to the letter «miraculously written by St. Peter himself,» the army of 
the Franks entered Italy and defeated the Lombards who were forced to release the lands 
of the Roman Duchy and the Exarchate. These lands were returned to the Pope by the 
King of the Franks on the grounds of the prior agreement. 

Thus, the «Donation of Pepin» to the Pope covered the Exarchate of Revenna 
(which included Venice and Istria), the cities of Ravenna and Pentapolis, a coastal strip 
of the 5 cities of Rimini, Pesaro, Fano, Ancona and Senegaglia as well as Parma, Reggio 
and Mantua, the Duchy of Spoleto and Benevento, the island of Corsica and Rome itself 
with its outskirts [20, p. 68]. Pepin ordered to put the keys to these cities on the tomb of 
St. Peter. It had to symbolize the transfer of the donation not to the Pope in person but to 
the Apostolic Church [20, p. 68].  

Thus, the Pope was approved by Pepin as the head of an independent state which 
stretched over the Central Italy (with its center in Rome), and existed over a thousand 
years. In the history, these events are called «The Donation of Pepin» as an act 
performed in 754, when the Papal State was established de facto and confirmed 
in 756. It became its sanctioning. 

Since the originals and copies of «The Donation of Pepin were lost, in a short run 
they made a fake diploma «The Donation of Constantine» on the purpose of providing 
more legitimacy to this agreement. According to this diploma, in the IV century the 
Emperor Constantine passed under the authority of the Roman bishop Sylvester I (in 
appreciation for healing him of his leprosy after baptism) Rome region and the whole 
Italy, making him his governor over the whole western part of the empire. The falsehood 
of the ratification was proved in the 15th century by Lorenzo Valla.  

In his treatise «On falsehood of the»Donation of Constantine»» in 1440, he first 
of all found out that the transfer of authority by Constantine over Western Empire to 
Pope was not mentioned in any significant monuments to the past. Such an act would 
be contrary to all the laws and customs of the Roman Empire and the most common 
sense. The most important thing is that, the language of the act of «donation» was 
completely out of character of the Classical Latin of the IV century. Based on these 
grounds made by L.Valli, Papal throne until the XIX century followed the position 
that the document «Constantine gift» is a falsehood, however the act of donation 
itself occurred at the time. Just in the XIX century in the official church publications 
there was recognized as the falsehood both the document itself and the event 
described in it [6, p. 67–68]. 

The theological doctrine of the succession of Peter argues that the governors of the 
Apostle, whom Christ himself entrusted power over the church, are the Roman bishops. 
Therefore, since the Vth century the Popes subjected to their influence all the episcopate 
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of Italy. At the same time, since the IV century they began actively acquiring and 
expanding their landed estate. It was favoured by the cease of persecution of Christians 
in the Roman Empire, which was firstly consolidated in the Edict of toleration by 
Galerius published in Nicomedia in 311, which terminated any persecutions of Christians, 
legalized Christianity and allowed the performance of ceremonies under conditions that 
Christians would pray for the welfare of state and the emperor.  

The continuation of the edict was the edict of Milan 313, which set a new direction of 
religious policy of the Roman Empire. All the religions obtained equal rights, in other words 
the traditional Roman paganism was losing its role of the official religion, the Christian 
church was recognized as such that has the rights of the legal entity. He laid the beginning of 
recognition of the Christian church as a religious organization and consolidation of its legal 
status. The edict anticipated the returning to Christians and Christian communities all the 
property that was taken away from them during the persecution. 

The Constitution of Constantine 321, gave the churches a right to buy immovable 
property and own it, and all the subjects were entitled to bequeath their property in favor 
of the church, which was the main impulse for the expansion of the Papal States. Finally, 
in 324. Constantine declared Christianity the state religion of the Roman Empire. 

Before the registration of the XVI-th book of the Theodosian Code «On universal or 
catholic the church», the issues related to religion, not only were not the object of an 
independent law-making, but also were never considered apart from the domestic 
political, economic, situation etc. Book XVI of the Code includes the Constitution of the 
emperors, committed to the Christian faith and Christians who perpetuate the domination 
of the Christian church, containing, in particular, the provisions on limitation of heretics 
in their property rights and even depriving heretics of their land holdings in favor of the 
Catholic Church (Constitution 407, 412 and 426). That undoubtedly contributed to an 
even greater expansion of papal states in Italy and in remote areas (Africa, Asia, etc.)  

However, the numerous parcels of land acquired by the church based on the 
considered legal acts of donation and succession, were united in the Pope’s Patrimony, 
(St. Peter's Patrimony), which during the reign of Pope Gregory I the Great (590–604) 
had a relative independence from the Byzantine Empire. 

The first legal act, which for the first time assigned to the Pope the whole city, subject to 
the secular authorities, not to the Byzantine Exarch and Duke, was the Donation of the king 
of Germanic tribes Lombards Liutpranda, published in 728 g. in the town of Sutra not far 
from Rome («Sutra gift»). Later on, the Pope, taking an advantage of the crisis in the 
Byzantine Empire and with direct assistance of Franks in opposition to Lombard, managed to 
create an independent state within the Roman area and Exarchate. The final step in the legal 
registration of independent Papal States was the «Donation of Pepin» – an act committed in 
754, when the Papal State was established de facto and confirmed in 756, which became its 
sanctioning, which was confirmed by falsified diploma «Constantine gift».  

In such a way, under the conditions of collapse of Western Roman Empire, the rapid 
formation and the same rapid collapse of «barbaric» kingdoms, constant cutting out of 
borders, feudal factionalism the Church was the most organized force, that made 
managed to gain and expand the Papal states within several centuries both in Italy and 
abroad, and finally create their own Papal Empire, which lasted until 1870. The 
peculiarities of its formation and development will be the subject of my further research. 
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УТВОРЕННЯ ПАПСЬКИХ ВОЛОДІНЬ В ІТАЛІЇ 
ТА ЗАСНУВАННЯ ПАПСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Б. Гутів 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: bokus2012@gmail.com 

Досліджено процес утворення папських володінь в Італії та об`єднання їх у Папську 
вотчину (Патримоній св. Петра), що передувало заснуванню Папської держави. 
Розглянуто перші юридичні акти, які визнавали свободу віросповідання християн, 
надавали Церкві право на землеволодіння та закріплювали визнання політичної влади 
Римських пап на належних їм територіях. А саме: Нікомедійський едикт Галерія 311 року, 
який припинив переслідування християн, дозволивши їм вільно сповідувати свою 
релігію, зокрема будувати церкви і проводити служби, за умови, що вони будуть 
молитися за благополуччя імператора і держави. Міланський едикт 313 року надав 
християнству право легального існування у Римській імперії, встановив рівноправність 
усіх релігій і свободу віросповідування, та передбачив повернення християнам усієї 
власності, яка була у них відібрана під час переслідувань. Конституція Константина 
321 року надала церквам право купувати нерухоме майно і володіти ним, а усім своїм 
підданим право заповідати своє майно на користь церкви. Кодекс Феодосія, що був 
складений у 435–438 роках, започаткував процес формування та оформлення правового 
статусу церкви. Виявлено, що Кодекс Феодосія містить закон 434 року про те, що майно 
духовенства за відсутності заповіту (ab intestato) і прямих спадкоємців передається 
церкві. Встановлено, що XVI книга даного Кодексу «Про універсальну або католицьку 
церкву» закріплює заборону єретикам щодо дарування і заповідання ними майна, та 
передбачає позбавлення єретиків їхніх землеволодінь.  

 Висвітлено особливості набуття церквою на підставі даних правових актів 
землеволодінь внаслідок дарування і успадкування. З’ясовано, що поняття Патримонію 
св. Петра означало, що майно, отримане Папою у володіння, передається Петру як 
першому єпископу, а не цьому Папі, який виступає лише його наступником і як такий 
управляє цим майном. Простежено, що вже з часів правління папи Григорія І Великого 
(590–604) папство стало найбільшим в Італії землевласником та володіло відносною 
незалежністю від Візантійської імперії. 

Охарактеризовано дарчу короля лангобардів 728 року як перший правовий документ, 
який надав папі Римському у світське управління окреме місто («дар Сутрі»). Проаналі-
зовано історичні передумови та політико-правові наслідки й історичне значення дарчої 
короля франків – «дару Пипіна» – як акту, здійсненого 754 року, коли Папська держава 
була утворена де-факто, та підтвердженого 756 року, що стало її санкціонуванням у 
межах Римської області та Равеннського екзархату. Розкрито сфальсифікованість 
розробленої для обґрунтування «дару Пипіна» грамоти «Константинів дар».  

Ключові слова: землеволодіння пап, Патримоній св. Петра, папа Римський, «дар 
Пипіна», «Константинів дар». 
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АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА 
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Досліджено розвиток та функціонування юридичного факультету Львівського 

університету у складі Австрійської монархії в епоху Просвітництва. З’ясовано, що 
важливим елементом, який впливав на становлення відновленого Йосифом ІІ Львівського 
університету, зокрема, його юридичного факультету, були наукові стажування викладачів 
за кордоном, які давали можливість удосконалити чи здобути необхідні знання. Встанов-
лено, що на освітні реформи істотно впливали централізація, прагнення до уніфікації та 
«систематичний порядок» (за висловом імператриці Марії-Терезії): те, що було добрим і 
правильним для коронного краю, мусило бути таким для усієї країни. Для такої освітньої 
уніфікації необхідно було створити передумови, тож розпочалося укладання підручників, 
посібників та рекомендацій для написання навчальної літератури. Реформування освіти у 
Королівстві Галичини та Володимерії зокрема й імперії Габсбургів загалом було підпоряд-
коване суто практичним цілям. Висвітлено тенденції розвитку юридичної освіти та науки у 
Львівському університеті в епоху Просвітництва. 

Ключові слова: юридичний факультет, Львівський університет, Австрійська монархія, 
епоха Просвітництва. 

Юридичний факультет Львівського університету мав і має тісний зв’язок з 
провідними європейськими вишами, що по-різному залишили свій відбиток у той 
чи інший період діяльності факультету. Як відомо, відновлений австрійським 
імператором Йосифом ІІ Львівський університет (його урочисте відкриття 
відбулося 16 листопада 1784 року) складався з чотирьох факультетів − філософсь-
кого, теологічного, юридичного та медичного. Головним керівним органом універ-
ситету була консисторія, до складу якої входили ректор, декани та сеньйори 
(найстарші за віком і стажем професори) [6, с. 63–66]. Усі поточні справи на 
факультетах вирішували професорські колегії, очолювані деканами.  

Навчання у Львівському університеті наприкінці XVIII − на початку 
ХІХ століть, полягало в тому, що його студенти спершу три роки студіювали на 
філософському факультеті, який вважався підготовчим (тут викладали гуманітарні, 
природничі та технічні дисципліни), а після його закінчення переходили на один із 
трьох інших факультетів, де вчилися упродовж чотирьох років [3, c. 50]. Якщо 
говорити про загальнодержавні реформи освіти і науки в імперії Габсбургів 
наприкінці XVIII століття, то за зразок тут бралися освітні стандарти університетів 
протестантських держав, у яких не було надмірного релігійного догматизму, 
притаманного на той час католицьким країнам. Відомий тогочасний правник Карл 
фон Мартіні писав: «Правдою, на жаль, є те, що у порівнянні з протестантами, ми 
значно відстали. Однак, правдою є і те, що за кілька останніх років це відставання 
скоротилося. Незабаром ми, з Божою поміччю і завдяки нашій терплячості та 
наполегливості, наздоженемо їх» [16, с. 27–29]. 
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Тенденції розвитку освіти та науки в епоху Просвітництва − орієнтування на 
раціоналізм, у тому числі й у соціальній сфері, важливими для процесу реформу-
вання освіти в імперії Габсбургів, зокрема й у Львові, були дисципліни, які 
регламентували правове та політичне співжиття людей [14, с. 142–143]. 

Проте, попри реформи в освітній сфері, досить довго побутував і певний 
традиціоналізм. Виразним свідченням цього є хоча б надання юристам аж до 
останньої третини XVIII століття наукового ступеня доктора обох прав (Dr juris 
utriusque), тобто цивільного та канонічного. Лише згодом, за поданням 
Ф. Шрьоттера, цю норму реформували [10, с. 178–180]. Наголосимо також, що з 
огляду на специфіку управління Габсбурзької імперії було небезпечним відверто 
розмірковувати на університетських кафедрах про юридичні підвалини державного 
устрою. Традиційне уявлення про те, що публічне право (jus publіcum), як частина 
державного інтересу належить до державної таємниці (Arcana Imperii) зберігалося 
тут довше, ніж на компактніших територіях німецьких земель [12, с. 715–718]. 
Один із дослідників писав: «Жодне публічне вчення, жодна наукова дисципліна не 
є такою заплутаною, як ті, що визначають права правителя та права народу, і дуже 
важко викладати їх в університеті. Йдеться про державне право. Так само уважно 
варто ставитися і до вчення про обов’язки держави, адже у цих джерелах права 
князів земель і права народу [...] дуже нечітко сформульовані» [18, с. 75–78]. 

Відзначимо, що важливим елементом, який впливав на становлення відновле-
ного Йосифом ІІ Львівського університету, зокрема, його юридичного факультету, 
були наукові стажування викладачів за кордоном (Peregrinatio Academica), які 
давали можливість удосконалити чи здобути необхідні знання [10, с. 178–181]. 

На освітні реформи істотно впливали централізація, прагнення до уніфікації та 
«систематичний порядок» (за висловом імператриці Марії-Терезії): те, що було 
добрим і правильним для коронного краю, мусило бути таким для усієї країни. Для 
такої освітньої уніфікації необхідно було створити передумови, тож розпочалося 
укладання підручників, посібників та рекомендацій для написання навчальної 
літератури. Наголосимо, що окремі предмети взагалі не були забезпечені підручни-
ками, тому професорам рекомендували їх написати.  

У навчальному процесі використовували також праці протестантських авторів 
(інколи їх навіть рекомендували до викладання), однак при цьому акцентувалося 
на неприпустимості антигабсбурзьких чи антикатолицьких висловлювань (дозвіл 
на використання літератури авторства вчених-протестантів у навчальному процесі 
мали надати інстанції, які відповідали за цензуру).  

Для вивчення публічного права в університетах імперії Габсбургів 
використовували передовсім праці Г. Бемера та Г. Гроціуса, природного права − 
К. Вольффа, С. Пуфендорфа, К. Мартіні, феодального права − Й. Шильтера, 
судової практики − С. Штрика та Г. Бемера, приватного права − С. Штрика та 
Й. Гайнеціуса, історії імперії та державознавства − Г. Струве, Й. Пюттера та 
Г. Ахенваля, канонічного права − Ф. Ріггера та Г. Бемера [16, с. 28–30]. 

Окрім безпосередньої освітньої діяльності, реформовані університети повинні 
були зробити свій внесок у справу покращення загального добра держави та трудо-
вої моралі її населення. У прихильників освітньої реформи мала скластися думка, 
що освічений правитель повинен очікувати від цієї реформи лише покращення, не 
остерігаючись освічених мас. «Загальне правило вчить кожного знати справжні 
обов’язки свого стану і любити їх як єдине джерело свого щастя», − писав Готфрід 
ван Світен у листі до В. Каунітца [18, с. 74–78].  
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Просвітницький рух мав стабілізуючий, гармонізуючий вплив, стримуючи 
революційні виступи, впроваджуючи нові ідеї еволюційним шляхом. Проте 
реформи не мали стати настільки радикальними, «щоб кожен зокрема і всі загалом 
вивчали все». Навпаки: вчити треба було, керуючись потребами загального 
суспільного блага й держави. Тому серед реформаторів освіти побутували думки й 
про скорочення кількості університетів чи напрямів підготовки, про запровадження 
нових навчальних курсів, про те, щоб зробити університети доступними лише для 
небагатьох дуже талановитих студентів. Зокрема, в одному циркулярі йшлося: 
«Треба подбати про те, щоб кількість тих, хто вчиться писати і читати, була 
максимально великою, а кількість тих, хто вивчає вищі предмети, − істотно 
меншою, а до університетських студій треба допускати лише тих, хто має 
особливий талант» [15, с. 454–457]. 

За твердженням одного із тогочасних шкільних інспекторів, «суспільне благо 
вимагає, щоб знання народу не виходили за межі його занять, інакше він не схоче 
робити того, що йому належить робити» [18, с. 70–73].  

В Австрії, де державна влада, керуючись необхідністю, проводила реформи 
швидко, влада на місцях також мусила діяти жорстко. Відповідно, інтенсивною 
була і діяльність освітніх закладів: вона ґрунтувалася на чітких планах і 
концепціях. Для університетів це означало, як висловився імператор Йосиф ІІ, «що 
факультети […] повинні залучати до своїх студій не вчених, а лише державних 
чиновників. Тому на цих факультетах треба вивчати лише те, що слухачі зможуть 
відразу застосувати для добра держави» [5, с. 168–189].  

Саме загальне добро держави (Salus publica) визначало статус окремої науки та 
усієї системи освіти загалом. Прагнення до щораз більших досягнень загального 
добробуту зумовили пріоритетне значення практичної та раціональної цілеспрямо-
ваної діяльності. Як висловився Г. Ван Світен, університети повинні «готувати 
громадян, які знають свої обов’язки, усвідомлюють їх і готові їх виконувати, 
готувати чиновників, здатних працювати у різних галузях державного управління, 
радників для уряду, які керуються принципами, що відповідають державному 
устрою та моралі» [10, с. 177–188]. 

Реформування освіти у Королівстві Галичини та Володимерії зокрема та 
імперії Габсбургів загалом було підпорядковане суто практичним цілям. 
Наприклад, у Віденському університеті, де ще у 1730-х роках існувала низка 
юридичних кафедр, наприкінці XVIII століття їхню кількість зменшили до п’яти, 
чим досягли стандартної для усіх реформованих університетів кількості. Це 
відбулося й тому, що викладачів давньої історії перевели з факультету мистецтв на 
юридичний. Там ця дисципліна отримала новий зміст і на перший план вийшли 
історія імперії та державознавство – необхідні допоміжні дисципліни публічного 
права. Кафедри юридичного факультету Віденського університету мали таке 
спрямування: перша відповідала за романо-германське публічне право, загальне 
публічне право та німецьке феодальне право, друга − за канонічне право, третя − за 
пандекти (кодекс давньоримських законів) і кримінальне право, четверта − за 
природне право, юридичні установи та історію права, п’ята − за юриспруденцію. 
Така система була визнана обов’язковою для усіх університетів Габсбурзької 
монархії, зокрема і для Львівського університету. Запроваджений за часів Марії-
Терезії канон істотно не змінили й наступні реформи: він зберігався аж до 
ХІХ століття [7, с. 204–206].  

На юридичному факультеті Львівського університету особливе значення від-
водили й такій навчальній дисципліні, як бухгалтерський облік (наголосимо, що 
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викладання блоку т. зв. економічних дисциплін до 1939 року входило до обов’язків 
викладачів юридичного факультету), адже у Королівстві Галичини та Лодомерії 
існувала необхідність пожвавити економічну діяльність [16, с. 14–19]. Звісно ж, 
наголос на економічні дисципліни не міг похитнути панівного становища 
юриспруденції у сфері державної політики [7, с. 202–214]. 

Оскільки професори, читаючи свій предмет, повинні були ознайомити 
студентів із його історичним розвитком − історією права та історією писемності 
(historia juris et historia litteraria), як складовими будь-якої дисципліни, то цим 
було закладено початки «державної журналістики». У викладанні приватного 
права, римського права і загального права орієнтиром було природне право та 
сучасний звичай (usus modernus). Окрім того, з метою виховання державницької 
свідомості та патріотизму, рекомендувалося викладання права батьківщини (jus 
patrium). У викладанні канонічного права завданням держави було забезпечити 
належну повагу громадян до віри й Церкви. При викладанні публічного права 
треба було демонструвати велич цісарської влади та пріоритет держави над 
іншими інституціями. Власне таким було бачення освіти для тих, хто планував 
присвятити себе державній службі. Натомість підготовка простого адвоката не 
передбачала вивчення перелічених вище дисциплін, а дозволяла певні зміни у 
навчальному плані [7, с. 201–212]. 

Наведемо, для прикладу, вчення К. Вольффа про природне право і загальне 
публічне право. Його праці мали значний вплив на юридичну освіту та науку в 
багатьох європейських університетах досліджуваного періоду, передусім Габс-
бурзької монархії. Це пояснюється привілейованим становищем Церкви та її 
впливом на більшість сфер суспільного життя. Завданням реформаторів був 
перехід до світського обґрунтування ролі наук і зміцнення позицій правителів, а це, 
з огляду на потужну традицію, не могло відбутися без відмови від принципових 
поглядів і позицій. Тому і природне право, і загальне публічне право залишалися 
важливими дисциплінами серед переліку предметів, які підлягали реформуванню 
[8, с. 221–257]. 

Наука, у тому числі юридична, ставала щораз більш світською та керувалася 
загальновизнаними і позачасовими принципами. Реформи не повинні були зачіпати 
основ світогляду і розуміння ролі держави, однак водночас мали стимулювати 
покращення ситуації в державі. Вчення К. Вольффа якраз відповідало цим 
вимогам, оскільки було раціональним, спиралося на достойну схоластичну 
традицію, виступало за щастя людства та добробут держави [13, с. 20–22]. 

Оскільки К. Вольфф обстоював сильну, єдину релігію в державі і вважав 
спільноти, які не мали релігійного підґрунтя, нежиттєздатними, наголошував на 
тому, що основними обов’язками держави (а в деяких питаннях і Церкви) є турбота 
про громадян і контроль над ними, то йому вдалося запропонувати теоретично 
переконливе вирішення проблеми реформування цих двох інституцій − держави і 
Церкви. Його державно-правове вчення допомогло вирішити проблему нового 
державно-церковного права. Воно не ставило під сумнів компетенцію Папи 
Римського у релігійних і суміжних питаннях та не заперечувало пріоритетної ролі 
держави у світських питаннях. Завдяки К. Вольффу стало можливим чітке 
розмежування повноважень Церкви і держави на користь останньої. Проте це 
вчення мало і противників, які бачили у ньому небезпеку тотальної секуляризації. 
Однак поширення нових ідей не можна було спинити, адже сама імператриця 
Марія-Терезія їх підтримувала. Та деякі вимоги К. Вольффа, приміром, вимога до 
більшої толерантності чи світськості, викликали спротив навіть найрішучіших 
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реформаторів. Це стало причиною того, що крім К. Вольффа, до викладання у 
Віденському університеті залучили старших протестантських юристів природного 
права Пуфендорфа і Гроціуса [18, с. 171–187]. 

Перейдемо до наступного аспекту: вчення про природне право було в Австрії 
частиною канону реформованої юриспруденції. Якщо у моделі, запропонованій 
університетами німецьких міст Галле та Геттінгена, воно поступово втратило своє 
значення й існувало лише, як основа для позитивістського правопорядку та його 
легітимності, то в Австрії воно, навпаки, набуло значної вагомості. Католицька 
Австрія не могла відмовитися від статично-нормативного обґрунтування своєї 
правової системи. На переконання її правників, мораль і право не можна повністю 
відділити одне від одного, як цього вимагав Тома Аквінський, принаймні на рівні 
логічного обґрунтування. Якщо ж припустити існування загального Божого поряд-
ку, то це полегшить осмислення позитивістського правопорядку, а також сучасних 
методів і змісту окремих дисциплін. На цій основі можливим стало запозичення 
досвіду протестантів і отримання правничих знань і навичок [19, с. 147–154]. 

Особливості мало й викладання загального публічного права. Спершу цей 
предмет розглядали, як загальну дисципліну, що обґрунтовує державне право 
країв. Подальша «історизація» юриспруденції через нормативність цього предмета 
зробила його непотрібним. На німецьких землях його розглядали, як частину 
практичної філософії, що не належить до юридичних наук. Проте актуальна для 
Австрії проблема взаємовідносин держави і Церкви та турбота про суспільне благо 
не дали змоги відмовитися від викладання цієї дисципліни. У розпорядженні 
австрійської Комісії у справах навчання йшлося: «На всіх лекціях професори, 
пояснюючи суть загального державного права, повинні ознайомити студентів із 
правдивими принципами, які лежать в основі цієї науки і навчити відрізняти ці 
принципи від несправжніх і заперечувати їх. [...] Окрім того, керуючись ідеями 
держави загального добробуту, професорам треба обґрунтовувати існування 
верховної влади, корисність і необхідність влади імператора, її недоторканість, а 
також обов’язок підданих коритися цій владі. Необхідно також захищати 
студентську молодь від надуманих противниками монархії шкідливих учень» [10, 
с. 178–185]. Це вказує на тісний зв’язок юриспруденції та камералізму в Австрії.  

Обидва предмети мали на меті обґрунтувати право правителя на керівну роль у 
суспільстві та його обов’язок турбуватися про загальний добробут. На підтверд-
ження наведемо цитату Й. Зоненфельса, який у своєму листі до Г. Ван Світена 
писав: «Ведучи мову про зв’язок політичних наук з іншими частинами юриспру-
денції, варто мати на увазі, що основою усіх правничих знань є природне право; 
загальне державне право, яке тлумачить взаємні зобов’язання держави та її 
громадян і взаємовідносини Церкви і держави. 

Політичні науки виводять загальні принципи державного управління у всіх 
його різноманітних проявах з природи громадянського суспільства. Ця природа є 
також основою для філософії законодавства у сфері громадській, кримінальній, 
політичній. Історичний досвід дає нам достатньо прикладів цього» [3, c. 12–21]. 
Очевидно, що йдеться лише про модифікації основного зразка. Однак вони є 
типовими та важливими для розвитку науки. Свідченням спроб поєднати у 
викладанні нові й традиційні уявлення є праця Ф. Шрьоттера «Ratio Studii Juridici 
in Universiate Vindobonensi» («До питання про юридичні студії у Віденському 
університеті»), опублікована 1775 р. [12, с. 22–35]. 

Отже, нове розуміння науки, яке зародилося у Львівському університеті та 
інших університетах Австрійської імперії, характеризувалося тим, що, крім 
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«юридизації», відбувалася також «історизація» правничих дисциплін. Звісно, що такий 
методичний підхід до дисциплін мав і певні неточності. Проте він дещо відмежувався 
від традиції, від авторитетів, сформував нові еталони, зробивши їх більш гума-
ністичними. З іншого боку, практика наукових суджень, базованих на пізнанні та 
дедукції, уможливила об’єктивну глибоку оцінку традицій і досягнень людства 
минулих епох. Ця «історизація» мусила «порозумітися» з новою юриспруденцією, яка 
в епоху Просвітництва набула статусу легітимізуючої нормативної провідної науки. 
Були запроваджені нові предмети − історія імперії та державознавство. 

Австрійські реформи у галузі освіти і науки, як частина католицького просвіт-
ництва, попри значні особливості та відмінності, ґрунтувалися на запозиченому у 
протестантів досвіді реформування духовної та наукової сфер. Окрім впливу на 
формування державної єдності («одержавлення») і покращення життя в австрійсь-
ких землях, ці реформи уможливили нове, небачене доти надконфесійне порозу-
міння у принципових наукових чи політичних питаннях. 

Прагнення освічених монархів з династії Габсбургів зробити науку корисною, 
а освіту − практично зорієнтованою, вплинули на запровадження «короткотрива-
лих навчальних курсів», єдиних для всієї держави підручників, спричинили 
реорганізацію кафедр. 
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The development and functioning of Lviv University Law Faculty during the Age of 
Enlightenment in the Austrian monarchy is investigated in the article. It is shown that Law Faculty of 
Lviv University has had close relationships with leading European universities, which have in a 
different way made an imprint on the faculty during certain periods of its functioning. 
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It was found that an essential influence on the formation of reestablished by Joseph II 
Lviv University, including its law faculty, was made owing to teachers scientific trainings 
abroad, which made it possible to improve or acquire the necessary knowledge. It is known 
that the grand opening of the university was held November 16, 1784 and consisted of four 
faculties - philosophical, theological, legal and medical. The main governing body of the 
university was consistory, which included the rector, deans and seniors (the oldest and 
experienced professors). All current affairs at the departments were resolved by the 
professorial board, headed by deans. 

Learning at Lviv University in the late XVIII – early XIX century., consisted in the fact that 
his students for the first three years were studying at the Faculty of Philosophy, which was 
considered to be preparatory (here taught humanities, natural sciences and technical 
disciplines), and after graduation moved to one of the three other departments, where they 
had been studying for over four years. Speaking of national educational reforms in the 
Habsburg Empire at the end of the XVIII century, there as a sample were taken university 
educational standards of Protestant states not excessively religious in their dogmatism, which 
were characteristic for Catholic countries of that time. Thus, the noted lawyer of that time Carl 
von Martini wrote: «The truth, unfortunately, is that compared with Protestants, we are far 
behind. However, the truth is the fact that over the past few years the gap has decreased. 
Soon we, with God's help and with our patience and perseverance, catch them». 

The trends of legal education and science at Lviv University during the Enlightenment are 
elucidated. Where the orientation to rationalism was traced, including the social sphere, 
important for the process of educational reform in the Habsburg Empire, including Ukraine, 
were the disciplines that regulated the legal and political coexistence of people existed. 

Despite reforms in the sector of education certain kind of traditionalism was common for a 
long time. The clear indication of this is the lawyers’ granting with the degree of Doctor of both 
(Dr juris utriusque), civil and canon law until the last third of the XVIII century. Only later, upon 
the submission of F. Shrottera, this rule was reformed. We also need to emphasize that due to 
the specific management of the Habsburg Empire it was dangerous to consider openly about 
the legal foundations of government at university departments. The traditional view that the 
public law (jus publicum) as part of the public interest belongs to the state secret (Arcana 
Imperii) remained here longer than on compact territories German states. 

Thus, a new understanding of science, which originated in Lviv University and other 
universities in the Austrian Empire, was characterized by the fact that in addition to 
«juridization», there also was «historicalization» of legal disciplines. 

Keywords: Faculty of Law, University of Lviv, the Austrian monarchy Enlightenment. 
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Висвітлено передумови утворення європейських університетів та вказано роль, яку у 
цьому процесі відігравало римське право. Проаналізовано процес зародження юридичної й 
освіти у Болонському університеті та в інших італійських і європейських університетах. 
Встановлено, що однією з причин виникнення європейських університетів була необхід-
ність вивчення універсального права для країн Європи.  

З’ясовано роль, яку відігравали глосатори, коментатори та інші дослідники римського 
права у діяльності університетів та рецепції римського права в Європі. Показано відмін-
ності у статусі докторів права, легістів та ліцензіатів. 

Охарактеризовано процес утворення перших університетів на слов’янських землях: 
Карлів університет у Празі – 1347 року, Ягеллонський університет – 1364 року у Кракові та 
участь українських студентів у навчальному процесі в цих університетах. 

На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних джерел досліджено процес вивчення 
римського і канонічного права у Львівському університеті створеного 1661 року та станов-
лення науки римського права у Львівському університеті в період Австрії та Австро-Угор-
щини (1772–1918 роки).  

Ключові слова: римське право, канонічне право, університети, рецепція права, освіта, 
юридична наука. 

Початок зародження сучасної європейської юридичної науки більшість 
дослідників пов’язують зі створенням перших європейських університетів. Однією 
з причин створення університетів, зокрема Болонського, стала необхідність 
вивчення римського права, зокрема кодифікації візантійського імператора 
Юстиніана. Поширення на територію Італії Кодифікації Юстиніана пов’язують 
тісними зв’язками між Західною і Східною Римською імперіями та взаємовпливом 
правових джерел. На території Італії діяли закони візантійського імператора Леона 
ІІІ (717–741 роки). Особливого розповсюдження закони Леона ІІІ, що врегульову-
вали норми міжнародного, військового, поліцейського та морського права, мали на 
півдні Італії [10, с. 5]. На півдні Італії також діяли закони іншого візантійського 
імператора Василія. Зв’язок між Візантією та італійськими територіями втратився 
після завоювання екзархату Равенни у 751 році германськими племенами 
ломбардів, яка з 754 року, належала новоствореній папській області. Равенські 
юристи використовували Кодифікацію Юстиніана до кінця Х століття. У так 
званих неломбардських областях Італії вплив візантійського права був досить 
незначним. Після завоювання Сицілії арабами у ІХ столітті та норманського 
завоювання окремих італійських територій у ХІ столітті, вплив цього права став ще 
меншим [11, с. 3]. Необхідність використання універсального права сприяла 
поверненню до вивчення римського права та використання Кодифікації Юстиніа-
на, а також утворенню північно-італійських та інших європейських університетів. 
Після виникнення цих навчальних закладів у Франції, Німеччині та інших 
європейських країнах не зменшився приплив студентів до різних італійських 
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університетів. Тут працювали найвідоміші викладачі права, а здобуті в італійських 
університетах наукові ступені мали найвищу в юридичній науці цінність. 
Наприклад, у Болонському університеті в ХІІ столітті навчалися представники 
18 народів. Поступово виникає болонська та паризька університетські моделі. У 
Болоньї та інших італійських університетах існували так звані схоласти, які 
самостійно обирали ректора [7, с. 209–212]. Серед схоластів було багато освічених 
та заможних людей. Університети, де домінували юристи, належали до 
болонського типу. Французькі університети в період раннього середньовіччя не 
відігравали вагомої ролі у вивченні римського права. Зокрема, у 1219 році Папа 
римський Гоноріус ІІІ заборонив вивчати римське право у Паризькому 
університеті [9, с. 80]. Деякі науковці пов’язують цю заборону з бажанням Папи 
римського зменшити перехід студентів з богослов’я на вивчення юриспруденції. 
Усі університети намагалися отримати папське та світське визнання з допомогою 
монархів (імператорів, королів, князів). У тогочасних нормативних актах 
університетів ішлося про повне навчання студентів-юристів (studium generale) та 
часткове навчання (stadium particulare). Очолювали університети ректори, яких 
обирали з-поміж викладачів або схоластів. 

Отримання папського і світського визнання відігравало дуже важливу роль для 
університетів, оскільки вони були тісно пов’язані між собою. Своєю чергою 
папське і королівське визнання отримували не усі університети або цей процес 
нерідко затягувався на десятиліття. Університет міста Перуджа отримав дуже 
швидко папське благословення, а університет Сієнни змушений був очікувати 
благословення протягом декількох десятиліть [10, с. 16–19]. 

Болонський університет серед інших європейських та італійських універси-
тетів характеризувався незалежністю, що вимагало від ректора та викладачів 
вносити власні кошти для функціонування університету. З XIV століття кошти на 
утримання Болонського університету почала виділяти католицька церква, а з 
XV століття органи державної влади. Серед викладачів права основне місце 
займали доктори. У невеликих університетах їх було не менше двох. Один із них 
був легістом, викладачем римського права, а інший каноністом – викладачем 
канонічного права. У великих університетах кількість докторів права була не 
менше п’яти. До великих університетів нележали італійські та французькі універ-
ситети, а також два німецькі університети у Кельні та Ерфурті. Серед докторів 
права до середини ХІІІ століття відбулися певні зміни. Зокрема, майже не було 
університетів, у яких доктори могли одночасно викладати римське та канонічне 
право. Лише згодом в університетах почали працювати доктори права, які 
одночасно могли викладати цих два види права. В університетах, де викладали 
римське і канонічне право, більшість докторів були легістами викладачами 
римського права, оскільки навчальний курс римського права був тривалішим за 
курс канонічного права. Ліцензіат надавав право викладати в університетах, а 
також забезпечував добрі шанси для юридичної кар’єри. У тогочасній Європі 
існував широкий спектр професій, у яких необхідні були знання основ канонічного 
та римського права. Юристи володіли знаннями не лише з навчальних книг, але й 
уміли складати юридичні документи. Наплив на навчання на юридичні факультети 
був значним. Після закінчення університетів в Італії юристи могли обіймати високі 
державні та церковні посади. В італійських містах-державах при керівниках дуже 
часто діяли ради освічених юристів, які надавали консультації з правових питань. 
В окремих французьких університетах Орлеану, Тулузи та Авіньйону серед 
докторів переважали легісти – доктори римського права. Своєю чергою у 
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німецькомовних університетах переважно викладали канонічне право. Віденський 
університет був заснований 1365 року, а перша кафедра римського права з’явилася 
у 1494 році. У Ляйпцизькому університеті, створеному 1409 року, кафедра римсь-
кого права виникла 1447 року. Юридичний факультет Ерфурта з часу заснування 
університету називався факультет канонічного права (Fakultas Juris canonici). У 
деяких університетах легісти – викладачі римського права виконували лише 
допоміжні функції. Поряд із докторами права в університетах працювали 
ліцентіати (licentiati), які виконували допоміжні функції до отримання докторсь-
кого ступеня. В деяких університетах викладати могли і бакалаври. В італійських 
університетах викладачам виплачували дуже високі зарплати. У Падуанському 
університеті упродовж 1422–1423 років молодий викладач права отримував 15 дукатів, а 
відомий юрист доктор Рафаель Фулгосіус – одну тисячу дукатів [11, с. 8–9]. В іншому 
італійському університеті міста Пізи відомий дослідник римського права Філіп 
Дегус у 1471 році отримував 470 флоринів, а наприкінці наукової кар’єри 1525 року – 
2 625 флоринів. Інший викладач-початківець права Галеаццо Вісконті в 1200 році, 
працюючи асистентом у відомого глосатора Балдуса де у Балдіна, отримував 
60 флоринів. Частина коштів на виплату заробітної плати в університеті Падуї 
виплачувала Венеціанська Республіка [14, с. 272]. 

У ХІІ столітті в Італії з’явилася нова професія – юрист. Її можна було здобути 
в університетах. До 1100 року майже не було осіб, які набували фаху юриста в 
університетах. Юристи у Стародавньому Римі, у період класичної римської юрис-
пруденції, не здобували освіту в університетах, були переважно державними 
чиновниками або експертами з правових питань. З п’яти найвідоміших римських 
юристів, праці яких за законом 426 року «Про цитування юристів» могли 
використовувати як джерело права, були державні чиновники Павло, Папініан, 
Модестин, які обіймали посади префекта-преторія та працювали заступниками 
керівників провінцій з юридичних питань [2, с. 36–38]. Провінції стародавнього 
Риму в період імперії були значними територіями й охоплювали землі, до складу 
яких входять європейські держави або кілька європейських держав. Сучасне 
правознавство бере свій початок з Болонського університету, що є найстарішим 
європейським університетом. Юриспруденцію викладали на тому ж рівні, що і 
теологію. У Болонському та інших університетах було створено багато методів 
навчання, які застосовують у європейських університетах і сьогодні. Юристи, на 
думку професора Германа Лонге, працюють з термінами, текстами та випадками 
[11, с. 3–4]. Утворення юридичної спільноти мало важливе соціально-політичне та 
історичне значення, оскільки, окрім аристократичної і духовної еліти, з’явилася 
наукова еліта, метою і символом якої був ступінь доктора права. Проте тривалий 
час до юридичної наукової еліти входила незначна кількість осіб в усій Європі.  

До кінця XIV століття університети функціонували, головно, в центральній та 
північній Італії. В Англії, Франції та Іспанії існували університети, проте до 
1350 року у Центральній, Східній та Північній Європі не було жодного універ-
ситету. Зокрема найвідоміший німецький глосатор Йоганес фон Бух навчався у 
Болонському університеті. У ХІІ столітті юридична освіта поділялася на два напря-
ми: канонічне та римське право. Важливішим вважалося канонічне право, яке 
вивчали не тільки в університетах, але й у фахових школах на німецьких землях у 
Баттерлордені та Магдебурзі, де було створено чимало різних книг. Канонічна 
освіта відкривала широкі можливості для церковної кар’єри. Багато римських Пап 
у період пізнього середньовіччя були не тільки теологами, але і вивчали канонічне 
право, що давало їм можливість самостійно вирішувати важливі правові проблеми. 
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Протягом ХІІІ століття римські Папи не менше двох разів на тиждень брали участь 
у засіданні юридичних радників. Про діяльність римських Пап як голови церков-
ного суду згадується у джерелах ХІІ століття [11, с. 6–7]. Суд під головуванням 
римського папи розглядав не тільки справи, що стосувалися католицької церкви, 
але і сімейні, спадкові та інші справи. Рішеннями папського суду наприкінці ХІІІ 
століття було визначено святкові і вихідні дні у Норвегії та було ухвалено рішення 
про захист прав жінок. Створення церковного сімейного права стало важливим кроком 
у розвитку середньовічного права. За рішенням Папи Андріана ІV було дозволено 
укладати шлюб невільним, що мало позитивне значення для розвитку сімейного права. 
Це поволі впроваджувалось у країнах Європи через спротив феодалів. 

За прикладом католицької церкви у ХІІІ столітті приймають низку законів і 
кодексів у Європейських державах. Важливу роль серед них відігравали так звані 
«Usatges Барселона» другої половини ХІ століття. Вони важливі передусім тому, 
що в них надавали правовий захист для мусульман та євреїв. 

На території Німеччини у першій половині ХІІІ століття між 1221 та 1235 ро-
ком рицар Ейке фон Репков створив «Саксонське Зерцало». Розвитку права 
сприяло створення середньовічних міст у Італії, Німеччині, Нідерландах, Франції 
та надання їм міського самоврядування. 

Кількість студентів була незначною. В університеті Монтельє 1378 року було 
140 студентів, Тулузі – 216 студентів, Орлеані – 165 студентів [14, с. 270–274]. В 
Італійських університетах кількість студентів була дещо більшою, в університеті 
міста Пізи упродовж 1432–1473 років навчалося 300 студентів, міста Павіо у 
1390 році – 500 студентів. У німецьких університетах Кельна та Ерфурта кількість 
студентів у ХІV–ХV століттях сягала від 100 до 250 осіб. В іншому німецькому 
університеті міста Гельденберга у період між 1386 до 1540 роками на правничому 
факультеті навчалося 15 студентів [11, с. 9]. Найбільшим університетом середньо-
віччя залишався Болонський університет, де навчалося понад 1 200 студентів. 
Тільки 40 % студентів отримували ступінь бакалавра, більше 10 % отримували 
ліценціат та окремий ступінь доктора права [14, с. 272]. 

Ліценціат надавав право на зайняття викладацькою діяльністю та на отриман-
ня інших професій і кар’єрного зростання у тогочасній Європі. Існував широкий 
спектр посад, який вимагав знання права, основу якого становило римське право. 
Юридична освіта передбачала знання не лише теоретичних дисциплін, але й 
вміння складати письмові документи. Юристи отримували право обіймати високі 
державні і церковні посади в Італії ще з початку ХІ століття, у Франції та Іспанії – з 
ХІІІ століття, а у Німеччині з ХV століття. 

У середині XIV століття у європейських країнах розпочинається бурхливий 
розвиток економіки, розвивається освіта та книгодрукування. З різних джерел 
відомо що до 1500 року вийшло від 27 до 38 тисяч назв книг, що становило 
приблизно 10–20 млн екземплярів. У наступні роки кількість друкованих книг 
значно зростає. Усі ці чинники сприяли розвитку європейських університетів та 
правничої науки. Зі середини ХІV до середини ХV століття у Європі засновано 
48 нових університетів. Серед них відомі університети Центрально-Східної Європи 
у Празі 1347 року, Кракові – 1364 року, Єрфурті – 1378 року, Ляйпцига – 1409 року, 
Ростока – 1419 року, Грейсфельда – 1428 року та ін. 

Першим університетом на слов’янських землях став Празький (Карлів) 
університет, створений 1347 року на основі булли Папи римського Климента на 
прохання чеського короля Карла IV [6, с. 8]. Після отримання папської булли у 
1349 році вона була підтверджена привілеєм короля Карла IV. У Карловому 
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університеті після його заснування було створено чотири факультети теологічний, 
медичний, правничий та вільних наук (пізніше філософський) [6, с. 9]. Празький 
університет на зразок Паризького (створений 1150 року) поділявся також на нації 
країн походження студентів. До них відносилися чеська, баварська, саксонська і 
польська нації. До польської нації належали студенти, які прибували з Польщі, 
Литви, Прусії, Сілезії та ін. Отже, до польської нації були також долучені 
українські землі. У Карловому університеті отримували статус бакалавра, магістра, 
а на правничому і медичному факультетах – доктора [6, с. 9]. Виклади відбувалися 
в приміщеннях університету або в будинках професорів, де студенти також 
проживали та харчувалися. Ці помешкання отримували назву бурси, а студентів 
називали бурсаками. Об’єднання кількох професорів у помешканнях спеціально 
призначених, подарованих королями або іншими меценатами, називалися коле-
гіями. Кожен колегіум мав свого керівника. Карлів колегіум, колегіуми Всіх 
святих, колегіум короля Вацлава, Литовський колегіум (створений 1397 року 
польською королевою Ядвігою та утримуваний за її кошти) [6, с. 10]. Усіх 
студентів та професорів Празького університету вписували в окремі книги, так 
звані університетські метрики. Збереглася метрика правничого факультету, яку 
вели з 1372 по 1418 роки де, на думку відомого українського правознавця і ректора 
Українського вільного університету у Празі Андрія Яковліва, можна побачити 
прізвища та імена студентів з українських земель, що входили до складу Польщі, 
Литви та Угорщини: Nicolaus de Gluchow з 1375 року, notarius universitatis Andreas 
Petride Jawor – 1384 року, Nicolaus Czobot, magister – 1385 magister Andreas Gallici – 
1393, magester Paulus Wladymyry – 1399 року [6, с. 10]. Значна кількість студентів з 
українських земель, які входили до складу Польського королівства і Великого 
князівства Литовського навчалися також у Ягеллонському (Краківському) 
університеті, який було засновано 1364 року, та в німецьких і італійських 
університетах. У Ягеллонському університеті, на прикладі інших університетів, 
планувалося створити п’ять кафедр римського права та три кафедри канонічного 
права [16, с. 11]. Пізніше на початку XV століття кількість кафедр змінилася й 
існували три кафедри права канонічного та одна кафедра римського права. 
Звичайні професори університету отримували з королівської скарбниці щорічно 
40 гривень срібла та 20 гривень срібла надзвичайні професори [15, с. 47]. 
Найважливішою з кафедр римського права Ягеллонського університету була 
кафедра «Декретів» [16, с. 11]. До основних предметів, які вивчали студенти, 
належало коментування «Corpus Juris civilis» та «Juris Canonici». У XVI столітті на 
юридичному факультеті Ягеллонського університету існувало 7 інститутів та 
кафедр: 1) інститут римського права; 2) інститут канонічного права; 3) інститут 
процесу канонічного права; 4) кафедра святих канонів або Декрету Гратіані; 
5) кафедра основ права; 6) кафедра давнього права або декретів Папи Григорія ІХ; 
7) кафедра справ сумління [16, с. 13]. 

У Львівському університеті, який було створено 1661 року на основі привілею 
короля Речі Посполитої Яна Казимира, планували створення поряд із теологічним, 
філософським, медичним факультету обох прав, до яких належало світське, 
римське та канонічне право [5, с. 38]. Проте як показують історичні джерела на 
протязі 1661–1773 років, Львівський університет складався з двох факультетів: 
теологічного та філософського[5, с. 285]. Римське право у цей період читалося на 
теологічному факультеті при вивченні предмета канонічне право. Навчання у 
Львівському університеті закінчувалося здобуттям наукового ступеня ліценціата, 
бакалавра, магістра та доктора [8, с. 28–32]. Римське право вивчали у створеному 
при Львівському університеті 1740 року шляхетському колегіумі. 
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Після входження Галичини до складу Австрії на основі першого поділу Речі 
Посполитої 1772 року австрійський уряд розпочав ліквідацію колишньої польської 
адміністративної та правової систем. 

У цей період імператриця Марія-Терезія та її син Йосиф ІІ проводили низку 
реформ, які у літературі названі терезіанськими та йосифіанськими реформами. 
Серед них було реформування освіти, а саме університетської. В основу рефор-
мування університетської освіти було взято німецькі протестантські університети, 
зокрема університету міста Галле. Важливу роль у цьому процесі відігравала 
юридична освіта, яка сприяла підготовці освічених та кваліфікованих чиновників 
та суддів. Поряд із правничими спеціальностями у Львівському університеті як і 
інших австрійських університетах, на прикладі протестантських університетів 
Німеччини, значну увагу приділяли вивченню бухгалтерського обліку [1, с. 141]. 
Під впливом університетів Галле та Геттінгена відбулися зміни і в структурі 
юридичного факультету, де збільшили кількість кафедр до 5. Цим було досягнуто 
рівної для усіх австрійських університетів кількості кафедр. Це відбулося і тому, 
що професорів з давньої історії перевели з факультету мистецтв на юридичний. 
Там ця дисципліна отримала новий зміст – на перший план вийшла історія імперії і 
державознавство – необхідні дисципліни публічного права. На першій кафедрі 
викладали романо-германське публічне право та загальне публічне право, другій – 
канонічне право, третій – пандектне (римське) право і кримінальне право, четвер-
тій – природне право, юридичні установи і на п’ятій – давню історію [13, с. 29]. 

Ця структура юридичних факультетів в австрійській монархії збереглася без 
змін до середини ХІХ століття. Професори, читаючи свої курси, повинні були 
ознайомити студентів і з його історичним розвитком (historia juris та historia 
litteraria – історія права та історія писемності). При викладанні приватного права, 
римського права та звичаєвого права орієнтиром було природне право та 
сучасний звичай (usus modernus). Окрім того, рекомендувалося викладання у дусі 
патріотизму (Jus patrium). Після розпуску 1773 року ордену єзуїтів було закрито 
Львівський університет. У 1784 році австрійський імператор Йосиф ІІ відновив 
діяльність Львівського університету у складі чотирьох факультетів теологічного, 
медичного, юридичного та філософського. У структурі юридичного факультету 
створили кафедри природного права, права народів, кафедру цивільного, 
пандектного права (згодом кафедра римського і цивільного права) та кафедру 
цивільного права (кафедра канонічного права (згодом канонічного та римського 
права, окремі кафедри римського і канонічного права), кафедри політичних учень 
і австрійського законодавства (згодом кафедри політичних учень і статистики)) 
[12, с. 348–349]. 

Пізніше назви кафедр та предмети, які на них викладали неодноразово 
змінювалися. Окрім того, назва кафедри ототожнювалася зі спеціалізацією профе-
сора, який її викладав. Першими професорами юридичного факультету Львівсь-
кого університету стали викладачі Празького та Віденського університетів, які 
були етнічними австрійцями. Одним із перших професорів Львівського універси-
тету, який викладав римське право та пандектне право або сучасне римське право, 
став Б. Борзака, що працював на кафедрі цивільного пандектного та кримінального 
права [4, с. 289–297]. Наприкінці ХVІІІ століття було створено кафедру цивільного 
і римського права, яку 1806 року перетворено на кафедру цивільного права. Лекції 
з римського права читав завідувач кафедри, професор Й. Вінівартер. Римське право 
викладали і на кафедрі канонічного та римського права, з якої 1856 року було 
виокремлено кафедру римського права [4, с. 147–148]. 
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З 1821 року кафедру канонічного і римського права очолив відомий айстра-
лійський юрист А. Гаймбергер, який видав чотиритомний підручник з римського 
права «Jus romanum privatum» («Римське приватне право»), що була перекладена 
німецькою й італійською мовою [1, с. 31–36]. Над проблемами римського права у 
Львівському університеті працювали й інші австрійські, польські та українські 
науковці. 

Вивчення римського права у ХІ–ХІІІ століттях пов’язане із формуванням 
загальноєвропейського ринку та необхідністю використання універсального права 
для врегулювання торгово-економічних відносин. 

Римське право стало одним із передумов утворення європейських універси-
тетів та зародження університетської правової науки. В університетах поряд із 
римським правом вивчали канонічне право. 

Першим європейським університетом, де вивчали римське право, став Болонський 
університет, за зразком якого функціонували інші європейські університети.  
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In the article, the backgrounds of the establishment of the European universities were 
examined, and the role of Roman law in this process was specified. The process of the birth of 
legal science and education at the University of Bologna and other Italian and European 
universities was analyzed. It was found that one of the causes of the establishment of the 
European universities was the need to learn universal law for Europe. 

The University of Bologna among other European universities was characterized by 
independence, which required that a rector and faculty staff had to contribute their own funds 
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to the functioning of the university. The Catholic Church began to allocate funds for the 
maintenance of the University of Bologna since the XIV century, and since the XV century, the 
public authorities and urban communities fulfilled this function.  

The role of glossators, commentators and other scholars of Roman law in the universities 
activities and reception of Roman law in Europe were clarified. The differences in the status of 
doctors of law, legists, and licensees were shown. 

The new profession – lawyer – appeared in Italy since the 12thcentury, that was possible 
to master in universities. By 1100 the persons who acquired a legal profession in universities 
were hardly met. Lawyers in ancient Rome during the classical Roman law did not study in the 
universities, and they were mostly government officials or experts in legal issues. The 
formation of the legal community had important socio-political and historical significance 
because a new scientific elite appeared. In the 12th century legal education was divided into 
two areas of canon and Roman law. 

The process of the formation of the first universities on Slavic lands, and the Charles 
University in Prague (1347), the Jagiellonian University (1364) in Krakow was shown, and the 
part of Ukrainian students in the learning process in these universities was analyzed. 

Based on the analysis of domestic and foreign sources, the process of study of Roman 
and Canon law at Lviv University, created in 1661,was shown. The establishment of the 
science of Roman law at Lviv University during the period of Austria and Austria-Hungary 
(1772–1918 years) was highlighted. 

Keywords: Roman law, Canon law, universities, the reception of law, education, juridical 
science. 
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СТАНОВЛЕННЯ У ГАЛИЧИНІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 
І САМОВРЯДУВАННЯ У 1772–1918 РОКАХ 

Х. Моряк-Протопопова  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua 

Подано огляд розвитку органів місцевої влади та самоврядування на території 
коронного краю Галичини і Лодомерії у складі Австрії та Австро-Угорщини в 1772–1918 
років. Особливу увагу приділено дослідженню нормативно-правових актів, що регламенту-
вали діяльність місцевих органів влади і самоврядування. Проаналізовано напрями 
розвитку і реформування інститутів місцевої влади, виявлено недоліки і проблеми у 
формуванні персонального складу зазначених органів влади та їхній діяльності. Зроблено 
висновок про те, що попри очевидні проблеми у формуванні австрійської бюрократичної 
системи при переході від абсолютної монархії до монархії конституційного типу, вдалося 
створити достатньо дієву модель місцевого самоврядування, яка ґрунтувалася на принци-
пах виборності та поєднання інтересів держави і місцевої громади, частково вдалося 
реалізувати принципи колегіальності, однак зовсім недосяжним виявилось організувати 
діяльність на засадах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності. 

Ключові слова: Австрія, сейм, губернаторство, повіт, ґміна. 

Дослідження політичних та соціально-економічних процесів в Україні у 
ХХІ столітті дає підстави прогнозувати подальші спроби проведення реформи 
органів місцевої влади. У зв’язку з цим законодавцеві просто необхідно 
сформувати чітку концепцію організації і діяльності органів місцевого рівня та 
стратегію втілення реформ у життя. Допомогти у втіленні цієї ідеї може історичний 
досвід побудови органів влади та місцевого самоврядування у Галичині наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХХ століть. Вивчаючи цей період, можемо не тільки з’ясувати, 
як відбувався еволюційний розвиток від середньовічних форм організації місцевого 
управління до моделі, яка набула поширення в Європі у ХХ столітті, та дослідити 
еволюцію дуалізму системи влади на місцях: губернаторства (намісництва) і 
повіти, що виконували функції місцевих органів влади, та повіти і міські (сільські) 
ґміни, які були органами місцевого самоврядування, що були наділеними як 
власними, так і делегованими повноваженнями.  

Історія становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 
1772–1918 роках не була предметом спеціального історико-правового дослідження. 
Здебільшого історичні та історико-правові дослідження, у яких про неї згадують, 
підготовано ще в час існування Австрійської та Австро-Угорської монархії та у 
міжвоєнний період, передусім це стосується праць О. Бальцера, Л. Фінкеля, 
С. Глебінського, Т. Пілата та інших. Окремі питання, пов’язані з предметом дослід-
ження, вивчали українські представники суспільних наук (теоретики й історики 
права, історики, політологи, соціологи): О. Аркуша, І. Бойко, У. Єдлінська, Л. Заш-
кільняк, М. Кобилецький, В. Кульчицький, І. Настасяк та інші. 

Тому метою, цього дослідження є характеристика компетенцій органів 
місцевої влади Галичини у складі Австрії й Австро-Угорщини та характеристика 
законодавчого регулювання процесу їхнього утворення, діяльності та взаємодії. 



Х. Моряк-Протопопова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 65 

Нове співвідношення сил, яке склалося у Європі в останній третині ХVІІІ століття, 
дало змогу Австрії розширити свої східні володіння. Унаслідок першого поділу 
Польщі (1772 року), здійсненого Австрією, Пруссією та Росією, до складу імперії 
Габсбургів були долучені етнічні українські землі1. Сьогодні це землі Львівщини, 
Івано-Франківщини та частково Тернопільщини. Крім того, Австрія захопила 
частину земель Малопольщі та невеликих сілезьких князівств – Освенціма і Затора, 
приєднаних до Польщі ще у ХV столітті [5, с. 257]. Зазначені території Відень 
об’єднав у коронний край Королівство Галичини і Лодомерії (далі – Галичина).  

Швидко австрійський уряд розпочав процес ліквідації старих органів місцевої 
влади та створення нової більш ефективної моделі управління новими землями, бо 
очевидним був факт, що неможливо залишити незмінним функціонування 
станових органів влади та місцевого самоврядування Речі Посполитої. Порядок 
утворення і їхні компетенції були визначені ще Віденським привілеєм 1565 року та 
Статутом 1566 року [4, с. 72] і на час приєднання до Австрійської імперії діяль-
ність цих інституцій була вкрай неефективною.  

Спочатку для ведення справ у Галичині 1774 року створили Галицьку надвірну 
канцелярію, яку, вже 1776 року ліквідували, а її повноваження перейшли до об’єднаної 
Надвірної канцелярії чесько-австрійської (створеної 1761 року – Х. М.-П.), яку 
очолював великий чеський і перший австрійський канцлер [22, с. 337]. Замість неї 
1782 року утворили об’єднану Надвірну палату, до повноважень якої додали й 
управління фінансами (якими попередньо відала Надвірна фінансова палата). Потім 
Відень знову повернувся до думки створити окремий керуючий орган для Галичини, і 
1797 року було відновлено Галицьку надвірну канцелярію. Повернули об’єднану 
Надвірну канцелярію 1802 року, а справи фінансів, як і раніше, передали Надвірній 
палаті [35, с. 162]. Такий стан зберігався до 1848 року [19, с. 1–64]. 

Спочатку управління на місцях здійснювали чиновники, яких призначав уряд і 
місцеві сейми, які, по суті, не були представницькими органами, оскільки 
складалися з місцевої знаті і виконували рішення Відня2. 

Згодом (13 квітня 1817 pоку) відповідно до постанов Віденського конгресу 
було відновлено діяльність Галицького станового сейму. Представницьким 
органом Становий сейм можна називати тільки умовно, адже до його складу 
входила місцева світська та духовна знать, і тільки одне місто Львів мало право 
представництва у ньому (два представники якого володіли лише одним голосом 
[32, с. 415]). Сейм не мав права видавати законів, а його вплив на законодавство 
відбувався у формі «уклінних прохань» до трону [42, с. 17]. 

Навіть з такою обмеженою компетенцією місцеві сейми не задовольняли 
керівництво країни, яке прагнуло щораз більшої централізації влади. Відтак їхня 
роль поступово нівелюється. Галицький становий сейм проіснував лише до 
1848 року [13, с. 717]. 

До 1849 року окремими великими провінціями, до яких належала і Галичина, 
керували губернські правління (губернаторства), деякими меншими землями – земські 
старости чи крайові уряди. З плином часу за ними всіма закріпилася назва губернських 
правлінь, і тільки у вищій та нижчій Австрії збережено назву «крайові уряди» [22, 
с. 342]. Саме ці органи влади здійснювали реальне управління справами на місцях. 

Губернаторства існували в Австрійській монархії упродовж 1748–1849 років 
[17, с. ХІХ]. У час приєднання Галичини (1772 року) вони були вже апробованими 
––––––––– 

1 Детальніше про захоплення Галичини Польським королівством див.: [2, с. 99–140]. 
2 Детальніше про систему державного управління Австрією до 1849 року див.: [19, c. 1–64]. 
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на практиці органами зі стійкою організаційною структурою. Першого галицького 
губернатора графа Антона фон Пергена призначили на посаду декретом від 
11 вересня 1772 року, а 13 травня 1773 року було створено Галицьке 
губернаторство [1, с. 226]. 

За аналогією з іншими австрійськими краями, Галицьке губернаторство мало 
виконувати доручення Надвірної канцелярії, наглядати за релігією, звичаями, 
добробутом і безпекою підданих, уводити в дію закони та інші правові норми. У 
випадках, непередбачених законом, губернаторство не могло приймати самостій-
них рішень, натомість мусило звертатися зі запропонованим обґрунтуванням до 
Надвірної канцелярії, яка представляла його цісареві [15, с. 137]. 

Систематичний збірник приписів, що нормували урядування Галицького 
губернаторства, містився у рескрипті1 того ж губернаторства від 22 грудня 
1803 року Губернаторство складалося з губернатора, віце-президента, кількох 
радників двору, кільканадцяти губернських радників, нижчого канцелярського 
персоналу. Воно містило департаменти, склад і функції яких періодично зміню-
валися [15, с. 137]. Спочатку (1773 року) їх було шість [3, с. 10], а напередодні 
1948 року департаментів було вже 15, серед них – публічно-політичний, військово-
політичний, дисциплінарний, санітарний, комерційний та інші [8, с. 22]. У департа-
ментах виконували підготовчу роботу. Рішення приймало губернське правління, 
яке діяло на засадах колегіальності2. Правління складалося з губернатора, віце-
президента, радників двору та керівника губернського бюро (воно охоплювало 
окремі дирекції губернаторства – протоколювання, реєстрації актів, обслуговуван-
ня; штат перекладачів – двох з польської, одного з румунської, одного з української 
тощо) [6, с. 324]. Право призначення й відкликання губернатора належало 
австрійському імператорові. 

Галицьке губерніальне правління з 1786 року [11, с. 235] керувало і Букови-
ною. Проте вже 1790 року її було відділено від Галичини і перетворено на окремий 
край, однак і надалі нею керувало Галицьке губернаторство. Така ситуація 
зберігалася до 1849 року, коли Буковину було остаточно відділено від Галичини і 
перетворено на коронний край з адміністративним центром у Чернівцях3. 

До Галичини 1846 року приєднали місто Краків з прилеглими землями (так 
званий «західний округ»). Для управління ним було створено спеціальну 
губерніальну комісію, підпорядковану губернаторству у Львові [20, с. 125]. Її влада 
поширювалася на саме місто Краків і на шість прилеглих районів (Ряшівський, 
Тарнавський та інші) [39, с. 37]. Комісію було ліквідовано у 1860–1862 роках, 
потім відновлено, і діяла вона до 1867 року [3, с. 12–13]. З 1867 року і надалі не 
створювали окремих органів управління західним округом. 

З моменту приєднання Галичини до Австрії її було поділено на шість циркулів 
(Краківський, Сандомирський, Любельський, Белзький, Червоно-руський та 
Подільський) [28, c. 10] та 59 округів. Такий поділ не притаманний іншим краям 
імперії, де аналогічні адміністративні утворення були значно більшими [38, с. 437]. 
На чолі циркулів стояв староста, а на чолі округу – окружний директор; кожен із 

––––––––– 
1 Рескрипт – це доведений до загального відома лист імператора (чи керівника) на ім’я певного 

посадовця (посадовців) з покладанням на нього певних доручень, оголошенням про нагороду. 
2 Хоча вже наприкінці свого існування, на думку дослідниці історії держави і права України 

І. Настасяк [16, c. 115], ця колегіальність була лише фікцією. 
3 Крайове управління для Буковини створено тільки 1861 року, а до того часу ці землі перебували під 

керівництвом Галицького намісництва. 
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них мав відповідну кількість урядовців. Це була одноособова влада: приймав 
рішення тільки староста або директор. Такий спосіб діяльності нижчих органів 
управління зберігся аж до 1918 року. Невдовзі кількість округів було визнано 
занадто великою, і 1777 року унаслідок проведеної реформи їх ліквідували та 
створили 19 дистриктів. 

Нову адміністративну реформу провели 1782 року: усунули поділ на циркули і 
дистрикти та запровадили власне поділ Галичини лише на 18 циркулів, які 
підпорядковувалися безпосередньо губернаторству. По суті, дистрикти переймену-
вали в циркули, за винятком Коломийського і Тисменицького, які об’єднали в 
єдиний Станіславівський циркул. Великим недоліком цієї реформи було те, що 
циркули були занадто великими – більшими, ніж аналогічні адміністративно-тери-
торіальні одиниці в інших австрійських краях, а кількість урядовців під час цієї 
реформи було зменшено. Циркулярний уряд складався з його керівника – старости 
[38, с. 203], трьох циркулярних комісарів, секретаря і канцелярії [35, с. 163]. 

Староста був одноосібним керівником підвладної території і ніс відпо-
відальність за все, що на ній відбувалося [15, с. 138] та єдиний приймав рішення у 
всіх справах. Часто він не міг упоратися з покладеними на нього обов’язками, 
зокрема, з обов’язковим об’їздом двічі на рік циркулу. Це забирало у старости 
надто багато часу, унаслідок цього склалася ситуація, коли на практиці підлеглі 
йому урядовці самі вирішували деякі справи, всупереч засаді одноособової влади 
старости [35, с. 163]. 

Компетенція описаних циркулярних урядів щораз збільшувалась і залежала від 
потреб часу. Імператорський патент, що вийшов 1782 року, лаконічно визначав 
компетенцію циркулярного уряду – йому були підвладні усі справи, крім судових. 

У внутрішніх інструкціях, які публічно не оголошували, адміністративні 
справи циркулу можна поділити на п’ять груп:  

1) справи, що стосувалися народжуваності, статистики і переміщення 
населення;  

2) справи військові, до яких належали: набір рекрутів, призов і нагляд за 
військовослужбовцями у відпустці, розквартирування війська, постачання його 
провіантом під час переміщення і т. п.;  

3) справи політичні (публікування законів й указів влади, внутрішня поліція, 
будівництво, санітарія, пожежна безпека, мисливство та рибальство тощо), нагляд 
за духовенством і всіма релігійними справами усіх віровизнань і справи села, які 
потребували найбільше часу і сил;  

4) комерційні справи, підтримка та нагляд за землеробством, торгівлею та 
ремеслами;  

5) фінансові справи у дуже широкому розумінні, за винятком збору податків 
(це виконували спеціальні фінансові установи). 

За новою адміністративною реформою 1846 року в Галичині запровадили 
поділ на повіти (староства), їхня кількість на початку ХХ століття зросла до восьми 
десятків (серед них були два міські повіти Львова і Кракова [23, с. 396]), а станом 
на 1910 рік у Галичині було створено 81 повіт [9, с. 65–66]. Повіти очолювали 
старости. Міські повіти очолювали президенти міста (бурмістри), які керували 
міськими магістратами1, однак, по суті, їхня компетенція мало відрізнялася від 
компетенції старост і староств у звичайних повітах [33, с. 151]. Єдиною суттєвою 
відмінністю було те, що президенти міст не керували поліцією, у Львові і Кракові 
––––––––– 

1 Детальніше про розвиток міського самоврядування в Україні див.: [7]. 
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створили окремі дирекції поліції, які підпорядковувалися безпосередньо наміс-
ництву у Львові [46, с. 238]. 

Проте навіть цей поділ не змінив тієї ситуації, що в Галичині повіт охоплював 
територію у близько 100 тис. га з населенням у середньому 100 тис. осіб, водночас 
в інших коронних краях територія повітів була близько 50–70 тис. га з населенням 
65–70 тис. осіб [29, с. 8]. Така ситуація негативно впливала на якість ведення справ 
у повітах та швидкість вирішення питань. 

Описаний адміністративно-територіальний поділ Австрії на краї, повіти, 
містечка і села зберігався до 1918 року. 

Наступним кроком у реформуванні місцевих органів влади була заміна 
губернських управлінь намісництвами у 1849 році. Це не проста зміна назви, 
оскільки відбулась організація управління на нових засадах і торкалася вона і 
староств. Найважливішою відмінністю між намісництвами, з одного боку, та 
колишніми губернськими правліннями, з іншого, було те, що усунуто існуючий до 
того часу колегіальний спосіб ухвалення рішень та запроваджено принцип 
одноособової відповідальності намісника за діяльність довіреної йому установи. 
Галицьке намісництво проводило свою діяльність на підставі розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ від 8 жовтня 1850 року [43, с. 1741] та спільного 
розпорядження Міністрів внутрішніх справ, справедливості і скарбу, від 14 вересня 
1852 року [44, с. 22]. 

Нову владу організували на таких засадах: 
1) у перших інстанціях – повітах (до 1867 року) її було поєднано із судочинством 

(якщо ж керівник повіту не володів суддівським цензом1, то ведення судових справ 
доручали його помічникові, що діяв самостійно і на власну відповідальність); 

2) зменшено сферу діяльності ґмін й обмежено їхнє самоврядування, основний 
тягар адміністрування було покладено на урядові органи; 

3) влада функціонувала на засадах централізації і підпорядкування аж до 
Міністерства внутрішніх справ; 

4) політичне управління в краях доручали намісницьким управлінням під голо-
вуванням і керівництвом намісників; деякі найважливіші справи мали вирішувати на 
засіданнях намісницького правління, проте його рішення намісник міг призупинити й 
передати справу на вирішення до належного міністерства, або ж вирішити термінову 
справу на власний розсуд і доповісти про це відповідному міністерству. 

Щодо крайових судових органів Галичини, то судами першої інстанції для 
малозначних кримінальних та цивільних справ були одноособові повітові суди. 
Станом на 1915 рік їх налічували 181 [21, с. 66]. У Галичині було два суди другої 
(апеляційної) інстанції (один у Львові для Східної Галичини та Буковини, а другий 
– у Кракові для Західної Галичини) [18, с. 52]. Касаційною інстанцією для 
Галичини був Верховний судовий касаційний трибунал у Відні. До 1852 року 
також діяло і патримоніальне2 судочинство. 

Великою проблемою у діяльності місцевих органів влади до середини ХІХ століття 
було призначення чиновників з-за меж Галичини. А тому вони рідко були обізнані 
про стан справ у Галичині і зазвичай не володіли жодною з місцевих мов 
(українською чи польською). Польський історик, ректор Львівського університету, 
професор Л. Фінкель у своїй праці «Історія Австро-Угорської монархії» зазначав, 

––––––––– 
1 Для отримання суддівського цензу службовцеві треба було здобути юридичну освіту, скласти певні 

іспити (теоретичні та практичні) і пройти стажування при суді. 
2 Ідеться про суд пана над своїми підданими. 
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що на посади галицьких урядовців з австрійських і чеських земель висилали 
чисельні загони німців [26, с. 31]. Наприкінці ХVІІІ століття у Галичині налічували 
близько 3 тис. службовців, однак тільки 250 з них були місцевого походження. З 
18-ти циркулярних старост 1783 року був тільки один українець і один поляк, з 
62-х циркулярних комісарів – 10 (або 16 %) поляків (українця не було жодного), 
усі інші за походженням були німцями, чехами та італійцями [11, с. 236]. 
Починаючи з 70-х років ХІХ століття спостерігається тенденція призначати на 
посади в місцевих органах влади, головно, представників польської національності, 
що спричинило загострення національних суперечностей у Галичині, де поляків і 
українців проживало приблизно порівну. 

Наступним негативним чинником, що впливав на діяльність місцевих органів 
влади було те, що чиновники у Галичині мали заробітну платню нижчу, ніж 
чиновники на аналогічних посадах в інших краях Австрії. Дослідник економіки 
Галичини Л. Літинський у своїй праці «Економічне відродження Галичини» (1902) 
писав, що становище урядовців краю було «…сумним, а порівняно з іншими 
коронними краями монархії набагато гіршим» [37, с. 27]. Це призвело до хабар-
ництва у їхньому середовищі. Польські аристократи охоче платили за вирішення 
справ на їхню користь. Траплялися випадки, коли можна було домовитися про 
переховування чи навіть знищення документів [6, с. 331]. В українській науковій 
літературі і сьогодні побутує думка, що чиновниками у Галичині ставали «зазвичай, 
невдахи або авантюристи», які «... не змогли зробити кар’єру у себе на батьківщині».  

На виконання жовтневого диплому 1860 року [25, с. 1] для кожного коронного 
краю було видано окремий статут і виборчу ординацію1. Свій крайовий статут 
Галичина отримала 26 лютого 1861 року [36, с. 120–150]. Відповідно до цього 
статуту було створено Галицький крайовий сейм, який своєю компетенцією та 
порядком формування найбільше відповідає сучасному уявленню про орган 
місцевого самоврядування, хоча у часи своєї діяльності намагався презентувати 
себе, головно, як представницький орган влади. Він проіснував формально до 
1918 року, та по суті його остання сесія відбулася напередодні Першої світової 
війни 1914 року [10, с. 90] На сесії крайовий сейм збирав імператор шляхом 
видання відповідного акту. Постанови сейму набували чинності лише у випадку 
їхньої контрасигнації відповідним міністром та санкціонування імператором. 

Галицький крайовий сейм складався з вірилістів2 та обраних по чотирьох куріях 
(великої власності, торгової палати, міської та сільської громад) послів [45, с. 212–220]. 
Виборчим правом було наділено тільки 9–10 % населення, а власне голосування не 
було таємним. Крайовий виділ (виконавчий і представницький орган сейму) не мав 
власного адміністративного апарату, а це суттєво звужувало адміністративні можливості 
сейму [5, с. 281]. Повноваження виділу зводилися до управління майном, яке перебувало 
у віданні сейму, та керівництва установами, що утримували на кошти сейму. 

Бюджетні права Галицького сейму, що перебував у повній фінансовій залеж-
ності від Віденського парламенту, були мізерні і зводилися до можливості 
збільшувати прямі державні податки [14, с. 72]. 

––––––––– 
1 Ординація – зведення юридичних правил і положень. 
2 Вірилістами називали тих членів сейму, що засідали у ньому на час обіймання ними певних посад. 

Право бути вірилістами давала посада ректора університету та у деяких випадках духовне звання 
єпископа чи архієпископа. У крайовому сеймі Галичини їх було порівняно небагато, і їхня кількість 
коливалась у межах п’ятнадцяти осіб від загальної кількості членів сейму 150, а згодом – 161-ї особи. 
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Ґміна (громада), як орган політичної організації населення певної місцевості, 
утворений з метою виконання певних публічних справ у цій місцевості, виник 
після революції 1848–1849 років. За законами від 3 і 17 березня 1849 року ґміни 
могли набували права власності на землю [18, с. 44]. Їм не надали жодних 
законодавчих повноважень і усю їхню діяльність регламентували існуючими 
законами. Детальніше діяльність ґмін було врегульовано законом від 5 березня 
1862 року та змінами до нього упродовж наступних років. Відповідно до закону, 
разом із крайовими органами автономії та самоврядування (Сеймом та Крайовим 
виділом1) створювали аналогічні органи самоврядування [34, с. 7]. Ґміни 
працювали на двох рівнях: вищий – на рівні повіту (повітова ґміна2) та нижчий – на 
рівні міста, села (міська чи сільська ґміна) [30, с. 14–15]. 

До власних повноважень ґміни належали усі справи, які стосувалися інтересів 
ґміни і які вирішували власним коштом ґміни. Їх у неї насправді було небагато. Її 
бюджет формувався за рахунок додаткового примусового обкладання податками 
членів громади та податків від діяльності деяких підприємств. Водночас на ґміну 
покладали обов’язок забезпечувати правопорядок; вона наглядала за парками, 
кладовищами, притулками та іншими подібними закладами. Крім того, ґміна 
виконувала делеговані повноваження, найважливішими серед яких було сприяння 
виконанню законів про обов’язковий перепис населення, про військову службу, 
шкільного закону, положення про промисли, про подушний податок тощо. У цій 
сфері вона діяла як допоміжний орган для староств [45, с. 89]. 

Органи влади ґміни обирали по трьох куріях з нерівним представництвом. Для 
виборців було передбачено високий майновий ценз. Місцевих поміщиків вважали 
обраними до складу ґмін автоматично [12, с. 92]. Найбільшою відмінністю між 
повітовими та міськими чи сільськими ґмінами було те, що виконавчий орган 
повіту – повітовий виділ (комітет) був колегіальним органом, а не одноособовим 
[34, с. 7]. Керівником сільської ґміни був війт зі своїми помічниками. 

Надалі міське самоврядування в Галичині регламентувалося двома законами 
про міське самоврядування 1889 та 1896 років. Перший поширювався на 30 най-
більших міст Галичини [45, с. 81], за винятком Львова і Кракова, які мали власні 
статути3. Другий закон поширював дію положень про міське самоврядування ще на 
131 місто Галичини [18, с. 48]. 

Первинним територіальними осередками управління Галичини на рівні з ґмінами 
були домінії. Польська шляхта попри те, що втратила право видавати закони, зберегла 
свої майнові й соціальні привілеї. Кількість доміній станом на 1908 рік становила 
5 523, а ґмін – 5 948 [31, с. 4]. Площа поміщицького землеволодіння в Галичині 1852–
1866 років становила близько 42 % площі краю [17, с. XV]. 

Пересічна домінія складалася з кількох сіл, що належали одному власникові, 
який мав на своїй території право адміністрування, поєднуючи державну владу й 
владу пана над залежними селянами. Землевласники віддавали частину землі 
селянам у користування в обмін на виконання ними панщини та інших послуг у 
фільварку [5, с. 281]. Панські маєтки (домінії) були вилучені з-під дії законів, які 

––––––––– 
1 Крайовий сейм – це крайовий орган самоврядування з деякими законодавчими повноваженнями, які 

давали змогу називати його крайовим парламентом. Крайовий виділ – виконавчий орган крайового 
сейму. 

2 Повітові органи самоврядування були створені відповідно до закону від 12 серпня 1866 року 
[27, с. 17]. 

3 Львів і Краків отримали свої статути 1870 року та 1901 року, відповідно. 
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регламентували ґмінне самоврядування, і прямо підпорядковувалися циркулам, а 
згодом – староствам [41, с. 29]. 

Землевласник виконував адміністративні функції самостійно чи за допо-
могою своїх чиновників – юстиціара в судівництві та мандатора в адміністра-
тивній сфері (1856 року цю посаду було ліквідовано). Мандатори підпорядко-
вувалися циркулу, а згодом – староству, однак їхню роботу оплачували домінії. 
У такий спосіб було встановлено їхню пряму залежність від поміщиків [15, с. 139]. 
Влада мандаторів у Галичині мала загальний характер: вони збирали податки, 
встановлювали різні повинності, доставляли до збірних пунктів рекрутів, 
стежили за місцевими дорогами, контролювали правильність ведення торгівлі 
тощо. Влада мандатора над жителями села, по суті, нічим не обмежувалася. 
Скарги на їхні дії ніколи не давали бажаних результатів, а, навпаки, погір-
шували становище селян [11, с. 237]. У домініях теж існувало обмежене само-
врядування, на чолі якого був війт (його призначав поміщик з-поміж кількох 
представлених громадою кандидатур) та 2–12 присяжних, яких обирало насе-
лення домінії [38, с. 203]. 

Реорганізація місцевого управління, проведена у середині ХІХ століття, майже 
не стосувалася правового статусу поміщицьких земель. Усе, що відбувалося на цих 
землях, залишилося поза впливом місцевої громади, хоча поміщики і втратили 
деякі зі своїх повноважень. Такий стан у Галичині закріпили розпорядженням 
намісника від 10 травня 1857 року. На законодавчому рівні це питання вирішили 
лише 1866 року, однак у такий спосіб, що існуючий статус земель поміщиків 
зберігатиметься незмінним [17, с. ХІІ]. Лише 1914 року було внесено зміни до 
крайового статуту Галичини і домінії долучено до решти ґмін [34, с. 23]. 

Варто згадати, що 22 травня 1911 року імператор розпорядився створити 
спеціальну комісію для проведення адміністративної реформи [24, с. 3]. Метою 
діяльності комісії було реформування управління освітою та фінансами, взаємодії 
центральних органів влади та місцевої адміністрації, а також реформування усієї 
адміністрації, за винятком управління закордонними справами, судочинства та 
справ, пов’язаних з управлінням залізницею. Однак у зв’язку з початком Першої 
світової війни, комісія не завершила свою роботу і жодних реформ у сфері 
місцевого управління проведено не було. 

Підсумовуючи варто зазначити, що організація місцевої влади у Галичині у 
складі Австрії та Австро-Угорщини упродовж 1772–1918 років не була сталою, а 
змінювалася відповідно до потреб часу. Спостерігалася чітка тенденція до 
бюрократизації органів місцевої влади. Проаналізовані напрями розвитку і 
реформування інститутів місцевої влади допомогли виявити недоліки і проблеми у 
формуванні персонального складу зазначених органів влади. Крім того, на 
практиці у ХІХ – на початку ХХ століть у Галичині спостерігалися численні 
проблеми в організації місцевого управління – насамперед фінансова залежність 
органів самоврядування від центру, постійне втручання у їхню діяльність 
всесильних керівників краю (губернаторів чи намісників) або керівників повітів 
(старост) тощо. Однак, попри очевидні проблеми у формуванні австрійської 
бюрократичної системи при переході від абсолютної монархії до монархії 
конституційного типу, вдалося створити достатньо дієву модель місцевого 
самоврядування, яка ґрунтувалася на принципах виборності та поєднання інтересів 
держави і місцевої громади, частково вдалося реалізувати принципи колегіаль-
ності, однак недосяжним виявилось організувати діяльність на засадах правової, 
організаційної та матеріально-фінансової самостійності. 
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The review of government agencies and municipalities development in the territory of 
crown land Galicia and Lodomeria being a part of Austria and Austro-Hungarian in 1772–1918 
is presented in the article. Special attention is to research of the Acts with normative-legal 
status, which regulate the activity of government agencies and municipalities.  

It is determined, that in Galicia in 1772–1918 the organization of local government had 
evolutionary development from the medieval forms to the model, which spread in Europe in XX 
centuries. Namely from the government organization based the estates division of society, 
where authority is concentrated in the hands of privileged strata and officer competence was 
less important than the place in the social hierarchy to the completing local authority with the 
professional staff, having correspond education. We investigated the evolution of dualism the 
power system in such places as: governorates (vicegerencies) and powiats, that acted as local 
authorities and powiats and local (rural) gminas, which were the government agencies and 
municipalities and had both own and delegated authorities. Of course, in practice in XIX – at 
the beginning XX centuries in Galicia there were observed the numeral problems in the 
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organization of local government. First of all there are the financial dependent on the 
government agencies from the center, the continual intervention in their activities by the 
powerful district leaders (governors or vicegerents) or the leaders of powiats (chiefs) etc.  

So, in the second part of XIX centuries the government of Galicia accomplished the 
Galicia vicegerency headed by appointive Austrian imperator vicegerent, who was responsible 
for the state of affairs in the district. At the level of powiats, the authorities were represented by 
the stewards of powiats, subordinate and beholden to the governor. Additional to this, in the 
powiats there were being chosen gminas. There are the government agencies and 
municipalities of powiat. At the lowest level in the towns and villages, the authority didn’t create 
its government, and to perform own activities it used rural and village gminas (government 
agencies and municipalities of town or village), delegated them the part of its authorities. 
Except this in the places the domesnial (aristocratic) authorities, who concerning competence 
were compared to the rural or town gminas, however, they were in financial and organization 
dependence upon local landlord.  

Analyzed directions of development and reforming the institutions of local authorities let 
to find out the faults and problems in the forming of personal composition, pointed power 
authorities. The conclusion is that in despite of evident problems in forming Austrian 
bureaucratic system in passing from absolute monarchy to the monarchy of constitutional type, 
it was able to create enough efficient model of local government, which based on the 
principles of electivity and connection of state interests and local community. Fractionally, it 
was able to realize the principles of collegiality, however unattainable was to organize the 
activity, based on the legal, organization and material-financial self-dependence. 

Keywords: Austria, seim, governorate, powiat, gmina. 
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В ОБҐРУНТУВАННІ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
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Простежено особливості формування у вітчизняній суспільно-політичній та правовій 
думці ідеї європоцентризму як належності українського народу до європейського цивіліза-
ційного простору. Обґрунтовано тезу про формування ідеї українського європоцентризму 
впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століть як форми цивілізаційного підходу щодо 
пояснення самобутності українського народу та сприйняття ним європейського напряму 
розвитку як природного, порівняно з іншими. Наголошено на тому, що ідея українського 
європоцентризму еволюціонувала від потрактування демократизму, внутрішнього усвідом-
лення свободи та справедливості як загальних для європейців та українців цінностей до 
закликів щодо необхідності осмислення України в європейському контексті й упровадження 
у вітчизняну суспільно-політичну практику «західноєвропейських» цінностей – прав людини, 
засобом забезпечення яких мав стати конституціоналізм і національна держава. 

Ключові слова: українська національна держава, європейський цивілізаційний простір, 
європейські цінності. 

Сьогодні для пояснення появи й особливостей розбудови держави замість 
донедавна панівного формаційного підходу, який випливав із марксистського 
вчення про класову сутність державної організації, усе більшої популярності 
набуває цивілізаційний, що націлений на врахування культурних особливостей 
розвитку суспільства за багатьма ознаками, зокрема, й за ознакою державного ладу 
і політичної системи. З-поміж низки цивілізацій серед найбільш значущих – 
західна, що пов’язується переважно з Європою. 

У сучасній науковій думці під терміном «європоцентризм» (тут і далі курсив 
наш. – І. Т.) розуміють, з одного боку, певні уявлення про європейський континент 
як про центр культурно-історичного розвитку людства, а з іншого – світогляд або 
підхід у гуманітарних науках чи як політичну ідеологію, що націлені на розгляд 
європейських культури та історії як центральних частин світової історії та 
культури. Для багатьох європоцентризм – контроверсійна ідеологія. У країнах, що 
колись були європейськими колоніями, європоцентризм через властиве йому 
ототожнення європейського та загальносвітового: увесь інший світ розглядається 
лише тією мірою, якою він дотичний до Європи, навіть сприймається як расистська 
чи колонізаторська ідеологія [8]. Українці, на загал, подібних проблем не мали, 
оскільки завжди почували себе частиною Європи, і не тільки географічно. 
Український народ історично на своїх етнічних землях тривалий час розвивався у 
системі європейських політичних, правових та культурних традицій. Відтак, у 
нашому розумінні, український європоцентризм, що є, передовсім, категорією 
цивілізаційного вибору українського народу, насправді означає повернення до 
європейського цивілізаційного простору. А в сучасних умовах – це питання 
ціннісних основ, орієнтація на які дасть можливість Україні як державі успішно 
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розвиватися, входячи до світової спільноти, зберігаючи свою самостійність, 
суверенітет і безпеку. 

Означена у заголовку наукова проблема має загалом поважну історіографію. У 
руслі ідеології європоцентризму написані праці багатьох відомих європейських 
учених, чимало з яких тільки за останні декілька років були перекладені 
українською мовою (наприклад, Ж. Ле Гофф, Н. Еліас, М. Геффернен, Я. Моріс та 
ін.). Проблема належності українського народу до європейської цивілізації, 
європейські цінності, переваги європейського способу життя тощо фрагментарно 
досліджували представники чи не усіх гуманітарних наук у контексті умовно 
«європейськості українців», тобто наявності тих чи інших рис української історії і 
культури, права і державності, поєднаних з європейськими. Маємо різноаспектні 
дослідження філософів (М. Розумний, О. Мироненко), істориків (Л. Мельник, 
І. Гирич, С. Плохій чи Я. Грицак), істориків права (В. Макарчук, Т. Андрусяк, 
М. Кобилецький, Б. Тищик, П. Гураль чи М. Мірошниченко), учених-конститу-
ціоналістів (С. Головатий, П. Стецюк чи В. Речицький), політологів (О. Рафальсь-
кий) тощо. Окрім того, ми не знаємо жодного цілісного дослідження проблеми 
належності українців до європейського цивілізаційного простору в контексті 
аналізу наукової спадщини української суспільної та політико-правової думки. 
Відтак переконані, що у цій проблематиці ще залишається чималий інтелектуаль-
ний ресурс. 

Мета статті – привернути увагу до проблеми визначення теоретичних 
передумов постання Української національної державності сторічної давності в 
контексті цивілізаційного підходу й, загалом, європейськості українського народу, 
його належності до європейського цивілізаційного простору; простежити 
особливості постання й еволюції ідеї українського європоцентризму у вітчизняній 
політико-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століть. 

Вважаємо, що перші обережні спроби показати належність українського 
народу до європейського цивілізаційного простору, що припадають на середину – 
другу половину ХІХ століття, були навіяні Великою французькою революцією 
(1789–1799 років), яка небезпідставно вважається головним переломним моментом 
в історії західної демократії – як епоха переходу від віку абсолютизму й 
аристократії, до віку демократії та участі широких верств населення в житті країни. 
Гадаємо, що саме остання обставина – ота потенційна чи уявна демократичність 
Європи – для українців стала вихідною точкою її зовнішньої привабливості й 
віковічної поєднуваності з уявно-проектованим українством. 

Спочатку Микола Костомаров, а згодом й українофіли-громадівці, зокрема 
Володимир Антонович, характеризуючи у порівняльному контексті ментальні 
особливості трьох націй – росіян, поляків і українців, досить прозоро натякали на 
європейськість останніх. Ключовим аргументом М. Костомарова на користь 
винятковості й самобутності українського народу з-поміж сусідніх народів була 
саме «демократична однорідність» українців. Власне саме демократичність україн-
ського народу, за М. Костомаровим, і стала головною причиною того, що українці 
ніколи не любили ні царя, ні пана, а натомість завжди керувалися Христовими 
заповідями любові й братерства та були носієм ідеї рівності [10, с. 245–247]. 

Зокрема, В. Антонович, для котрого українська ідея полягала в оригінальному 
розвитку самоврядного суспільства (громадського устрою. – І. Т.) на території між 
Європою, Росією та країнами Сходу, також наділяв українців «європейськими» 
рисами внутрішнього усвідомлення цінностей свободи, справедливості й істини. 
Засновник документальної школи української історії вважав, що саме тому 
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українці завжди прагнули такого устрою, за якого зміг би найкраще розкритися 
їхній «одвічний демократизм» – потяг до рівності, створення виборних органів, 
свободи особи тощо [2, с. 94–97]. 

Найвиразніших ознак ідея українського європоцентризму набула в останній 
чверті ХІХ століття, коли Михайло Драгоманов прямо закликав українців 
повернутися до європейського світу. 

У праці «Опыт украинской политико-социальной программы» (1884) мисли-
тель висловив думку, що лише безпосереднє звернення українців до джерел 
європейської культури дасть їм можливість ознайомитися з європейськими ідеями 
в їх неурізаному й чистому вигляді, а згодом використати їх для розвитку України. 
Власне це і стане найважливішою передумовою постання України як однієї з 
культурних європейських країн [7, с. 93–95]. 

Погоджуємося з думкою відомого історика Л. Мельника про те, що М. Драго-
манов був першим із українців, хто зробив спробу наукового обґрунтування ідеї 
європейськості української нації, запропонувавши розглядати її у контексті 
розробленої ним концепції європеїзму [12, с. 57–68]. Суть останньої – у спробі 
обґрунтування двох світоглядних для мислителя ідей, що, з одного боку, полягали 
у протиставленні європейської демократичної України «деспотичній Москві», а 
іншого – зводилися до потреби осмислення історії та культури України в 
європейському контексті. 

Свого часу М. Драгоманов був переконаний, що саме «деспотизм Москви» 
став першорядною причиною того факту, чому в XVII столітті не могло відбутися 
справжнє визволення України. У своїй чи не найвідомішій праці «Пропащий час. 
Українці під московським царством. 1654–1876» він стверджував, що деспотичне 
Московське царство вступило у непримиренний конфлікт з одвічно демократич-
ною Україною одразу після втілення у життя умов Переяславсько-Московського 
договору 1654 року. Результати останнього оцінював украй негативно. Передовсім 
через те, що український народ поступово втрачав ідею демократизму й свободи, а 
відтак – прямий зв’язок з передовою Європою. Унаслідок цього, за М. Драго-
мановим, «національність українська вмерла до самого XIX ст.» [див.: 5, с. 559–
574]. Для української історії – це пустирище, «пропащий час». 

Європоцентрична візія чи не усіх наукових дискурсів М. Драгоманова [11, 
с. 460] фактично передбачала дотримання ним інтегративного методу пізнання, за 
яким усі явища вітчизняної історії варто розглядати тільки у тісному зв’язку з 
явищами європейської (всесвітньої) історії. Саме такий методологічний прийом 
для мислителя і є серед найбільш продуктивних у пізнанні української дійсності. 
Натомість однобічне висвітлення чи гіперболізація окремих періодів вітчизняної 
історії обурювали вченого. Свою працю «Чудацькі думки про українську націо-
нальну справу» він фактично побудував на критиці україністів – М. Костомарова, 
В. Антоновича, а також П. Куліша як істориків за те, що вони відривали історію 
України від загальноєвропейської історії, зводячи її лише до історії козацтва чи 
православ’я. Висловлював упевненість, що «...не можна цінити історію нашої 
України з погляду одного тільки національного», а лише у її взаємозв’язках із 
загальною і європейською історією, звернувши увагу передусім на її суспільно-
політичне життя, культуру, просвіту тощо [див.: 5, с. 461–558]. 

Особливість драгоманівського європоцентризму, на наш погляд, – ще й у 
прогнозованій ним ситуації, коли західноєвропейська модель суспільного розвитку 
буде слугувати прикладом моделі суспільного розвитку для української та інших 
націй Східної Європи. Взагалі, майбутнє Європи, у баченні М. Драгоманова, лише 



І. Терлюк 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 

 

82 

у тісній взаємодії її обох частин. Відомий дослідник Г. Корольов схиляється до 
думки, що М. Драгоманов також передбачав поступове входження Східної Європи до 
орбіти Заходу, котрий інтерпретувався ним як «європейська цивілізація» [9, с. 278]. 

Власне саме ці уявлення й привели мислителя до укладення першого 
всеросійського конституційного проекту «Вільна Спілка» [див.: 6], в основі якого 
було покладено «західноєвропейські» цінності – права людини (недоторканість 
особи, свобода слова, совісті та національності). А засобом забезпечення означених 
прав, за М. Драгомановим, мав стати ще один «західноєвропейський винахід» – 
конституціоналізм [див.: 1, с. 41–87]. 

Додамо, що підготована М. Драгомановим всебічна розробка усього інституту 
прав людини як комплексу політичних, економічних, соціальних, національних та 
культурних прав і свобод була б неможливою без опрацювання ним досягнень 
світової та, зокрема, європейської, правової думки. Знаний драгоманознавець 
Т. Андрусяк зазначає, що у працях мислителя знаходив посилання або й ґрунтов-
ний аналіз низки правових актів, що стали етапними у формуванні світової 
правової думки стосовно прав людини. Ідеться про англійські – Велику Хартію 
Вольностей (1215 року), Петицію про право (1628 року), Білль про права (1628 року), 
Габеас Корпус Акт (1679 року) або французьку Декларацію прав людини і 
громадянина (1789 року) тощо [1, с. 42]. 

Другою після М. Драгоманова особою, яка, за влучним висловом І. Гирича, 
розширила межі українського проекту, пов’язуючи його з європейською 
перспективою, був Михайло Грушевський [3, с. 15–21]. 

У своїх фундаментальних працях, зокрема у багатотомній «Історії України-
Русі», він доводив, що в історичній перспективі Україна постала як частина саме 
європейського простору. Європейськість української нації обґрунтовував, 
посилаючись на окремішній (від російського. – І. Т.) шлях історичного розвитку 
українського народу, його близькість до багатьох європейських (у контексті – 
відмінних від (велико)російських. – І. Т.) суспільно-політичних та правових 
інститутів та одвічний демократизм українців. 

Утім, найвиразніше європоцентризм М. Грушевського проявився саме у 
публіцистиці революційного періоду (1917–1919 років), коли потенційно 
створилися умови для його політичної реалізації. Укладена у ці роки збірка його 
статей під загальною назвою: «На порозі Нової України: Гадки і мрії» фактично у 
тій чи іншій формі пропагували у вирішенні українського питання європоцентрич-
ний підхід. У промовистій за назвою статті «Наша західна орієнтація», що увійшла 
до зазначеної збірки, М. Грушевський як на найхарактернішій особливості 
українця, наголошував на західності його політичних орієнтирів. Аргументи – «в 
порівнянні з народом великоросійським, український являється народом західної 
культури», який (тут він суголосний з М. Драгомановим. – І. Т.) змінив свій вектор 
розвитку щойно після Переяславської угоди 1654 року, а у XIX столітті внаслідок 
відірваності України «від Заходу, від Європи… все українське життя було 
вивернене з своїх нормальних умов, історично і географічно сформованої колії й 
викинено на великоруський ґрунт, на поток і розграблення» [4, с. 234, 236]. 

Європоцентризм М. Грушевського – також у чіткому розмежуванні українсь-
кої та російської картин світу. На думку українського історика, причина розмежу-
вання українців та росіян, звичайно, крилася у культурному європейському впливі 
на Україну впродовж ХІІІ–XVIII століть, однак не тільки в ньому, але й, 
передовсім, у належності українського національного характеру до європейського 
менталітету. Ось як він про це написав у статті «Нові перспективи»: «Український 
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нарід належить до західноєвропейського, чи коротше сказати, просто-таки євро-
пейського кругу не силою тільки історичних зв’язків, які протягом століть зв’язали 
українське життя зі західним, а й самим складом народного характеру [4, с. 238–
239]. М. Грушевський був переконаний, що тепер (ідеться про 1918 рік. – І. Т.) 
Україна зможе повернутися до Європи, «близького їй духом і вдачею світу», щоби 
«користати з його запасів знання, культури, громадського інстинкту й дисципліни» 
[4, с. 240]. 

Варто наголосити, що захоплення М. Грушевським ідеєю українського 
європоцентризму зовсім не означало, що великий історик сприймав її некритично. 
У цій же праці далі він закликає не «підганяти нашого життя до котрого-небудь 
західноєвропейського взірця», бо «визволення від примусової залежності від 
московського життя не повинно бути заміною одної залежності другою, хоч би й 
добровільною» [4, с. 241]. 

Насправді, за М. Грушевським, призначення українців як одного «з найбільш 
орієнталізованих західних народів» [4, с. 242] і їхньої Держави - стати культурним 
мостом між Заходом і Сходом. І у цій місії він убачав великі прерогативи для 
українського майбутнього. 

Отже, зроблена спроба простежити особливості постання й еволюції ідеї 
українського європоцентризму у вітчизняній суспільно-політичній та правовій 
думці, дає змогу підтвердити загальні й сформулювати конкретні висновки. 

1. Ідея українського європоцентризму сформувалася та еволюціонувала 
впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століть як форма цивілізаційного 
підходу щодо обґрунтування самобутності українського народу, його належності 
до європейського цивілізаційного простору, а отже – й сприйняття європейського 
напряму розвитку, зокрема й розбудови національної держави, як природного, 
порівняно з іншими. З цього погляду, український європоцентризм за суттю є 
україноцентризмом. 

2. Ідея українського європоцентризму еволюціонувала. Якщо для перших 
«українських європоцентристів» – М. Костомарова й В. Антоновича – непрямими 
аргументами на користь належності українців до європейського цивілізаційного 
простору стали такі «європейські» риси їх національного характеру, як «одвічний 
демократизм» та внутрішнє усвідомлення як цінностей свободи та справедливості. 
То для М. Драгоманова, творця концепції європеїзму української нації, сам факт 
перебування України поза європейським цивілізаційним простором однозначно 
був пропащим часом. Він прямо закликав українців повернутися до європейського 
світу, зокрема через осмислення України в європейському контексті, впровадження 
у вітчизняну суспільно-політичну практику «західноєвропейських» цінностей – 
прав людини, і, головне, конституціоналізму як засобу їх забезпечення. 

3. З європейською перспективою пов’язував розвиток України М. Грушевсь-
кий, однак вже як національної Держави. До того ж, для М. Грушевського 
український європоцентризм – не сліпе копіювання навіть найкращого євро-
пейського досвіду, а пошук власного шляху з прерогативами для українського 
майбутнього. І тут європоцентрична візія України М. Грушевського співзвучна з 
європейським баченням перспектив її розвитку іншого Великого українця Івана 
Труша (між іншим – зятя М. Драгоманова). На його пам’ятнику у Львові 
викарбувані слова, що, з нашого погляду, мають стати сутністю українського 
європоцентризму: «Нам треба стояти… ногами на нашій землі, головою бути в 
Європі, а руками обхоплювати якнайширше справи української нації». 
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UKRAINIAN EUROCENTRISM: THE FIRST ATTEMPT 
OF CIVILIZED APPROACH IN JUSTIFICATION OF THE IDEAS 

OF NATIONHOOD (MID XIX – EARLY XX CENTURIES). 
I. Terlyuk 
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e-mail: i.terlyuk2406@gmail.com 

The features of the formation of the national socio-political and legal thought as the idea 
of Eurocentrism of the Ukrainian people belonging to the European civilization are traced. 

The thesis of the idea of forming of the Ukrainian Eurocentrism during the second half of 
XIX - early XX century is proved, as a form of civilizational approach to explain the identity of 
the Ukrainian nation and the European direction of development, as natural in comparison with 
others. From this perspective, the author believes, the Ukrainian Eurocentrism is inherently 
Ukrainiancentrism. 

The French Revolution (1789–1799) is assumed to be the starting point of visual appeal 
to Ukrainian and European eternal compatibility with pseudo-Europeans projected Ukrainians. 
This event is considered to be a turning point in the history of Western democracy as the era 
of transition from the old absolutism and aristocracy, to the age of democracy and participation 
of the general public in life of the country. 

The evolution of the idea of Ukrainian Eurocentrism from its pioneers M. Kostomarov and 
V. Antonovych to fundamental researchers Dragomanov and Hrushevsky is noted. 

In M. Kostomarov’s opinion, democratism of Ukrainian people was the main «European» 
Ukrainian virtue, that was the main cause of their dislike of the king or the master, commitment 
to the idea of equality, and their propensity guided by Christ’s commandments of love and 
brotherhood. Mr. Antonovich pointed out Ukrainian «European» features such as inner 
awareness of the values of freedom, justice and truth. According to his theory, Ukrainian 
people have always strived for the order in which they could best reveal their «secular 
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democracy» – desire for equality, the creation of elected bodies, the freedom of a man. For 
M. Dragomanov, the creator of the concept of Europeanism of Ukrainian nation, Ukrainian 
people are definitely – European nation with European history and mainly perspective. He 
urged Ukrainian people straight to back to the European world, the necessity for 
understanding of Ukraine in the European context and implementation of national socio-
political practice of «Western» values of human rights, which means to introduce 
constitutionalism. 

Hrushevsky linked the development of Ukraine with the European perspective, but as a 
nation state. However, his Ukrainian Eurocentrism – is not blind copying even the best of 
European experience, but search for their own path of Ukrainian prerogatives for the future. 
However, from the viewpoint of the author, the essence of Ukrainian Eurocentrism should be 
the words of another large Ukrainian imprinted on his monument in Lviv: «... We must stand on 
our feet on the land, having a head in Europe, and enfolding widely the matters of great 
concern of the Ukrainian nation by hands»". 

Keywords: Ukrainian national state, the European civilizational space, European values. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКУПАЦІЙНИХ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ 

У ПОЛЬСЬКОМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ 
(1939–1945 РОКІВ) 

Л. Трепак 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: march28d@icloud.com 

Розглянуто агресивну політику гітлерівської Німеччини щодо захоплення польських і 
українських земель у роки Другої світової війни. Така політика передбачала ліквідацію 
Польської держави, Радянського Союзу, а поляки і українці та інші народи мали бути 
частково знищені, а інші асимільовані. На українські і польські землі планували переселити 
німецьких колоністів. Ще більш жорстока, нелюдська політика гітлерівців стосувалася 
єврейського населення. 

З метою проведення колонізаційної політики відбулося розчленування польських 
земель і утворено Польське генеральне губернаторство, що структурно поділялося на 
чотири дистрикти, яким підпорядковувалися місцеві органи влади, повна офіційна назва – 
генерал-губернаторство для окупованих польських земель (німецькою мовою 
Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, польською мовою Generalne 
Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich). Після початку радянсько-німецької війни 
22 червня 1941 року до складу Генерального губернаторства було долучено п’ятий 
дистрикт Галичина, до якого увійшли українські землі, що належали до Львівської, 
Дрогобицької, Станіславської (Івано-Франківська) та Тернопільської областей УРСР. 
Проаналізовано процес створення у Генеральному губернаторстві органів юстиції, функції 
якого виконував головний відділ юстиції Генерального губернаторства та відділів юстиції у 
дистриктах Краків, Варшава, Люблін, Радом та Галичина. Висвітлено порядок призначення 
працівників органів юстиції у Генеральному губернаторстві та у дистриктах. 

Ключові слова: Польська держава, дистрикт, юстиція, суд, Друга світова війна. 

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом гітлерівської 
Німеччини на Польщу. Передумовою початку війни стало підписання 23 серпня 
1939 року радянсько-німецького договору про ненапад, що отримав назву пакту 
Молотова–Ріббентропа, та таємним протоколом, що передбачав розподіл сфер 
впливу у Центрально-Східній Європі між сталінським Радянським Союзом та 
гітлерівською Німеччиною [1, с. 42–43]. 

Незважаючи на героїчний опір польської армії, у складі якої перебувало 
близько 200 тисяч українців, німецькі війська просувалися у глибину територій 
Другої Речі Посполитої [4]. Уже 3 вересня 1939 року німецький посол у Москві 
нагадав про взяті зобов’язання щодо захоплення земель, передбачені радянсько-
німецьким договором. Москва інформувала Берлін 14 вересня 1939 року, що займе 
територію етнічних українських та білоруських земель, згідно з таємним 
протоколом до пакту Молотова–Ріббентропа, лише після падіння Варшави. Це 
викликало обурення у німецького уряду і 17 вересня війська Радянського Союзу 
перейшли польсько-радянський кордон не зустрічаючи значного опору. Польсь-
кому послу в Москві 17 вересня було вручено ноту, у якій ішлося, що Польська 
держава фактично перестала існувати «і радянський уряд змушений взяти під 
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захист території Західної України та Західної Білорусії» [2, с. 109]. Після чого 
17 вересня 1939 року польський уряд і командування польської армії у районі 
Коломиї та Снятина перетнули кордон з Румунією, де були інтерновані [2, с. 120]. 
Командувач польської армії Е. Ридз-Смігли оголосив по радіо наказ – «з 
радянськими військами у бої не вступати». Польська армія фактично була розбита і 
лише окремі частини чинили опір. 22 вересня капітулювала Варшава, а 26–27 вересня 
спільними зусиллями радянських і німецьких військ у районі Мостиська була 
розгромлена 4-тисячна кінна група генерала В. Андерса. На початку жовтня майже 
повністю було ліквідовано опір польської армії. У процесі бойових дій загинуло 
близько 70 тисяч польських солдатів та офіцерів, багато зазнало поранень, у полон 
потрапили понад 500 тисяч (у Червоної Армії 250 тисяч). Втрати німецької армії 
понад 37 тисяч убитих і 30 тисяч поранених, Червоної Армії понад 1 139 убитих та 
2 383 поранених [2, с. 118]. Понад 90 тисяч польських солдатів і офіцерів 
перейшли кордон з Румунією та Угорщиною, де пізніше взяли участь у війні на 
Західному фронті. 28 вересня 1939 року було підписано новий радянсько-
німецький договір про дружбу і кордони, за якими кордон мав проходити річками 
Піса–Нарва–Буг–Сян. Чотири додаткові таємні протоколи вносили зміни у розпо-
діл «сфер впливу» великих держав гітлерівської Німеччини та Радянського Союзу, 
за якими Литва і Фінляндія входили у сферу Радянського Союзу, а обидві сторони 
мали придушувати «польську агітацію». Доля захоплених у полон польських 
офіцерів та заарештованих органами НКВС у Західній Україні та Західній Білорусі 
працівників поліції була трагічною. Жандарми, державні чиновники були 
розстріляні як «контрреволюційні елементи» у Катині, Козельську, Старобельську, 
Осташкові, Харкові та інших концтаборах та тюрмах. Їх загальна кількість 
становила більше 22 тисяч осіб. 

На польських землях, що увійшли до складу фашистської Німеччини розпо-
чалася політика репресій та масового знищення мирного населення. Навесні 1940 року 
гітлерівські керівники розпочали створення на польських землях великих 
концентраційних таборів, призначених для утримування великих мас населення, 
військовополонених, осіб, призначених для знищення. Особливою жорстокістю 
вирізнялася гітлерівська політика стосовно євреїв. У планах гітлерівців було 
цілковите їх знищення «голокост». На основі декрету канцлера Німеччини 
Адольфа Гітлера 8 жовтня 1939 року «Про організацію адміністрації східних 
територій, приєднаних до Рейху», до Німеччини було приєднано Гданськ, Помор’я, 
Познанщина, Сілезія, частини Лодзького, Варшавського та Краківського 
воєводств. На цих територіях заснували два адміністративно-територіальні округи 
гітлерівської Німеччини (Reichіsgau–Гданськ–Західна Прусія та Reichіsgau 
Danrrig–West-Preussen), де було створено гданський, квідзінський і бидгошський 
райони. У склад іншого округу (краю) Варти (Wartland) входили іновроцлавський, 
познанський і лодзький райони. У 1941 році створено Гірсько-Сілезьку провінцію 
із центром у місті Катовіце. Інші польські землі були приєднані до інших регіонів 
ІІІ Рейху – Східної Прусії та Сілезії. Після нападу Гітлера на Радянский Союз до 
Німеччини було долучено Білосточчину. Інші польські землі на основі декрету від 
12 жовтня 1939 року «Про адміністрацію окупованих польських земель» увійшли 
до створеного Польського Генерального губернаторства. Генеральним губерна-
тором був призначений член німецького уряду Ганс Франк. Польське Генеральне 
губернаторство не було частиною німецького Третього Рейху, від якого його 
відділяв кордон з власною адміністрацією і валютою. Польське генеральне 
губернаторство початково поділялося на чотири дистрикти – краківський, 
радомський, люблінський і варшавський. 
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Територія Східної Галичини у складі Львівської, Тернопільської, Станіславсь-
кої (Івано-Франківської) та Дрогобицької областей увійшли до складу дистрикту 
Галичина, утвореного 1 серпня 1941 року. У складі дистрикту Галичина 
перебували землі, які тепер належать Республіці Польща. Цього ж дня дистрикт 
Галичина увійшла до Польського Генерального губернаторства на основі 
постанови Гітлера від 17 та 22 липня 1941 року і охоплювала колишні польські 
воєводства – Львівське, Тернопільське, Станіславське [3, с. 31]. Офіційними 
мовами дистрикту Галичина визначено німецьку, але дозволяли використовувати 
українську та польську. Остаточне приєднання дистрикту Галичина до складу 
Польського Генерального губернаторства відбулося 1 листопада 1941 року, коли 
губернатор Лящ повідомив про ліквідацію митного та поліцейського контролю між 
дистриктом Галичина та Генеральним губернаторством. Це звернення було 
опубліковано у місцевій пресі.  

Наступним губернатором Галичини з березня 1942 року був призначений Отто 
Вехтер. Одним із основних чинників, який вплинув на приєднання Галичини до 
складу Польського генерального губернаторства був факт перебування краю 
протягом 1772–1918 років у складі Австрії та Австро-Угорщини, правонаступни-
ком якої себе проголосила гітлерівська Німеччина. Іншою причиною українські, 
польські та німецькі дослідники називають також економічний чинник [3, с. 26]. 

Галичина у планах гітлерівського керівництва мала бути заселена німцями, а 
українці переселені на схід. У промовах керівництва дистрикту Галичина ішлося про 
місцеве населення, та дуже рідко вживали назву українці. Греко-католицький 
священик отець Іван Гриньох у часопису «Ідея і чин» писав: «Українці не мали права 
на Україну, а їхні провідники годилися тільки до шибениці та в’язниці. [...] Ще не 
зник з очей жахливий кошмар енкаведизму, а вже встелює рідну землю схими 
жертвами найкращих синів України. [...] Починається період нової окупації. В парі з 
терором йде нещадна експлуатація України, Галичину – цю важливу частину 
української землі, насильно і брутально відривають від метрополії та приєднують у 
вигляді сміхотворного «дистрикту» до великонімецького рейху» [3, с. 44–45]. 

Структурно дистрикт Галичина поділявся на повіти (кройзе) та округи 
(бецірки): 1) Бережани (Бережани, Бучач, Підгайці); 2) Городенка (Городенка, 
Товмач); 3) Городок (Город, Яворів); 4) Дрогобич (Дрогобич); 5) Золочів (Золочів, 
Броди, Перемишляни); 6) Калуш (Долина, Калуш); 7) Камінка-Струмилова 
(Камінка-Струмилова, Радехів, Сокаль); 8) Коломия (Коломия, Косів, Снятин); 
9) Львів – місто (німецька, єврейська, україно-польська дільниці); 10) Львів – повіт 
(Бібрка, Жовква, Львів – повіт); 11) Рава-Руська (Любачів, Рава-Руська); 12) Самбір 
(Самбір, Турка); 13) Станіслав (Делятин, Надвірна, Рогатин, Станіслав); 14) Судова 
Вишня (Мостиська, Рудки, Судова Вишня); 15) Стрий (Жидачів, Ходорів, Стрий); 
16) Тернопіль (Скалат, Тернопіль, Требовля, Збараж) [4]. 

У квітні 1942 року в адміністративному поділі дистрикту Галичина відбулися 
зміни: у його складі перебувало 13, а пізніше 11 округів (крайстауптманшафтів): 
Бережани, Чортків, Дрогобич, Калуш, Львів – повіт, Рава-Руська, Самбір, Станіслав, 
Стрий, Тернопіль, Золочів. Було ліквідовано округи Городок і Городенка. Населення 
округу становило приблизно 120–160 тисяч жителів. Керували крайсгауптманшафтами 
крайсгауптмани (окружні старости) за допомогою ландкомісарів (повітові комісари). 
Округи поділялися на волосні громади, які об’єднували від 5 до 15 сіл (8–16 тисяч 
мешканців на чолі з волосними старшинами). Очолювали сільські громади 
громадські голови. Інститут волосних громад у Галичині не існував у період 
Австрії, Австро-Угорщини та Речі Посполитої, тому для його пропагування 
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проводили спеціальні курси. На цих курсах, що відбувалися у Львові, Тернополі та 
Станіславі до серпня 1942 року пройшли підготовку 811 волосних старшин, 
громадських секретарів. 31 липня 1943 року у дистрикті Галичина запроваджено 
міські та повітові комісаріати: міські – Борислав для округу, Дрогобич, комісаріати 
Станіслав, Коломия, Чортків, Тернопіль, Бережани, Рава-Руська. Повітові комісаріати 
для округу Львів – повіт – Жовква, Городок, Судова Вишня, Бібрка: для округу Самбір – 
Турка: для округу Стрий – Ходорів, Сколе, для округу Калуш – Долина, для округу 
Станіслав – Товмач, Надвірна, для округу Коломия – Городенка, Снятин, Косів, для 
округу Чортків – Бучач, Борщів, Заліщики, Копичинці, для округу Тернопіль – 
Теребовля, Скалат, Зборів, Збараж, для округу Золочів – Перемишляни, Броди, для 
округу Бережани – Рогатин, Підгайці, для округу Камінка-Струмилова – Радехів, 
Сокаль, для округу Рава-Руська – Любачів [3, с. 44]. 

У підпорядкуванні губернатора дистрикту «Галичина» перебували війська 
«СС, поліцайфюрер та шеф управління губернаторства, якому підпорядковувались 
адміністративні органи». Шеф управління губернаторства також керував прези-
діальним бюро, чиновниками управління залізниці, пошти Сходу, відомствами та 
відділами внутрішнього управління, фінансовим, юридичним, господарським, про-
довольства, сільського господарства, лісового господарства, праці, пропаганди, 
науки та освіти, будівельним, контролю цін. Апарат крайзгаултмантафтів, управ, 
бецирків повторювали структуру уряду дистрикту, але в значно спрощеному 
вигляді [3, с. 44]. 

У дистрикті Галичина також існували органи місцевого самоврядування. Вони 
діяли на основі відповідних норм польського законодавства, яким послуговувалися 
Другої світової війни. На його підставі відбувалося об’єднання територіальних 
громад, за винятком міських громад. Створювалися сільські громади, а у межах 
колишніх окружних старостів – об’єднані територіальні громади. До повноважень 
органів місцевого самоврядування належала освіта, охорона здоров’я, будівництво, 
утримання шляхів та інші справи місцевого населення. Війтами і мерами міст 
(бургомістрами), сільськими старостами були українці. 

Одночасно було запроваджено німецьку поліцейську систему. У Польському 
генеральному губернаторстві, куди приєднали українські землі (дистрикт 
Галичина), продовжувало діяти польське законодавство, яке використовували до 
початку Другої світової війни.  

Після утворення Польського генерального губернаторства була розпочата 
робота з формування органів юстиції. У структурі уряду Генерального 
губернаторства питання юстиції входило до компетенції відділу юстиції який з 
1 квітня 1941 року отримав назву головного відділу юстиції, якому підпорядкову-
валися відділи юстиції у дистриктах. Вони займалися адміністративним контролем 
над органами юстиції у Генеральному губернаторстві. Певні адміністративні 
повноваження у сфері юстиції також належали генеральному губернатору Гансу 
Франку, керівникам дистриктів, судів і прокуратури. 24 липня 1940 року керівник 
відділу юстиції генерального губернаторства видав роз’яснення, у якому встанов-
лено повноваження та функції цього відділу. Німецькі та польські органи право-
суддя і прокуратура мали здійснювати кореспонденцію з адміністрацією генераль-
ного губернаторства та дистриктів винятково за посередництва відділів юстиції [7, 
с. 269]. Вимоги щодо оформлення листів і юриспруденції було визначено в 
інституції відділу юстиції Генерального губернаторства від 20 листопада 
1940 року, але набули чинності в повному обсязі тільки 1 квітня 1941 року. Ця 
інструкція була побудована на основі інструкцій міністра юстиції III Рейху від 
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18 грудня 1935 року. Формування органів юстиції розпочалося навесні 1940 року. 
Правовою основою стало розпорядження генерального губернатора від 8 травня 
1940 року. Керівника відділу юстиції призначав та звільняв генеральний губер-
натор. Інших керівників відділу юстиції призначав та звільняв керівник уряду 
Генерального губернаторства. На виконання вищеназваних норм керівник уряду 
Генерального губернаторства Буглер видав розпорядження, за яким: 

1) призначив керівників та заступників керівників відділів за поданням 
керівника апарату уряду; 

2) призначав керівників відділу, їхніх заступників, референтів у структурі органів 
влади дистриктів за поданням керівників дистриктів та керівника апарату уряду.  

Переведенням з одного відділу юстиції в інший займався керівник відділу кадрів 
за згодою керівників відділів юстиції відповідних дистриктів. Більшість керівників 
органів юстиції як і в німецьких судах та прокуратурі становили німці [7, с. 273]. У 
місцевих судах для польського і українського населення серед працівників переважали 
поляки та українці. Німецьких суддів, прокурорів та працівників органів юстиції 
скеровували на роботу у Польське генеральне губернаторство на підставі розпо-
рядження міністра юстиції III Рейху і вони перебували в розпорядженні головного 
відділу юстиції Генерального губернаторства. Делегований працівник мав отримати 
дозвіл від поліції, а також кошти за транспортні витрати. Під час перебування на 
території Польського генерального губернаторства німецькі судді, прокурори та 
працівники органів юстиції підпорядковувалися органам влади Генерального губерна-
торства. Громадян III Рейху, що перебували у Польському генеральному губерна-
торстві, трактували як осіб, що володіли особливим статусом, на основі діючого у 
фашистській Німеччині права [7, с. 275]. У липні 1940 року керівник відділу юстиції в 
уряді Генерального губернаторства надіслав керівникам відділів юстиції дистриктів 
роз’яснення щодо порядку доплат для громадян III Рейху, які працювали в судах, 
прокуратурі та органах юстиції. Громадяни III Рейху переважно обіймали посади 
вищого та середнього щабля у системі окупаційних влад Польського генерального 
губернаторства. Німецькі працівники почали прибувати на окуповані польські землі 
вже 1 листопада 1939 року на підставі прохання генерального губернатора до міністра 
юстиції III Рейху. Оплата для громадян III Рейху та осіб німецького походження 
відбувалася на основі декрету міністра фінансів фашистської Німеччини від 9 травня 
1940 року, що стосувався порядку фінансування органів влади Польського генераль-
ного губернаторства. Поряд із суддями та прокурорами у Польське генеральне 
губернаторство було відряджено також німецьких адвокатів. Вони з’явилися на 
окупованих польських землях вже у січні 1940 року. Адвокати могли виконувати свої 
обов’язки, керуючись розпорядженням міністра юстиції III Рейху про функціонування 
судових органів та прокуратури від 16 травня 1939 року. Адвокати, яких делегували у 
Генеральне губернаторство, отримували статус державного службовця і найчастіше 
виконували функції уповноважжених суддів та прокурорів або займали високі посади 
в системі органів юстиції Генерального губернаторства. Вони також мали скласти 
присягу на основі німецького статуту про державну службу. Якщо така присяга не 
була прийнята на території III Рейху, то її складали у Польському генеральному 
губернаторстві. Керівник відділу юстиції Польського генерального губернаторства 
видав розпорядження, за яким судді і прокурори, що виконували свої повноваження у 
центрах дистриктів, мають складати присягу в присутності керівників відділів юстиції, 
а уповноважені судді і прокурори, які працюють у німецьких судах, отримали присягу 
у спеціальних судах і прокуратурах, що знаходилися в центрах дистриктів, в інших 
випадках – перед керівниками спеціальних судів. У випадках, коли функції уповно-
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важених суддів і прокурорів виконували нотаріуси або помічники нотаріусів, що 
склали присягу на території III Рейху, вони повинні були скласти нову присягу у 
Польському генеральному губернаторстві на основі німецького статуту про державну 
службу [8, с. 105–131]. Діяльність адвокатів, які виконували функції уповноважених 
суддів регулювали нормативно-правові акти, що видані міністерством юстиції 
III Рейху. Міністр юстиції також встановлював додаткові оплати за кваліфікацію та 
вислугу років на підставі розпорядження міністерства фінансів III Рейху. У липні 1940 
року у вищих німецьких судах у Польському генеральному губернаторстві присягу 
складали 95 суддів і прокурорів, 39 службовців вищого рангу, 13 службовців середньої 
ланки, 60 відряджених працівників і 85 інших працівників [5, с. 110–115]. Головною 
причиною недостатності кадрів, на думку професора Люблінського університету імені 
Марії Кюрі Анджея Вржунща, вказує на мобілізацію судді, прокурорів, адвокатів, до 
складу збройних сил та інших військових формувань фашистської Німеччини [8, 
с. 115–117]. Відділ юстиції Генерального губернаторства звернувся до органів 
влади III Рейху з проханням про погодження з ним питання призиву на військову 
службу прокурорів, суддів та працівників органів юстиції. Після початку німецько-
радянської війни та створення дистрикту Галичина кадрове забезпечення судів, 
прокуратури та органів юстиції погіршилося ще більше.  

Зокрема, у листопаді 1941 року у спеціальному суді в Кракові відбулися засідання 
у складі трьох суддів та одноособові засідання суду [6, с. 112–115]. Погана ситуація із 
забезпеченням суддівських і прокурорських кадрів призвела до того, що у дистрикті 
Галичина було створено лише спеціальні німецькі суди. Вищий німецький суд у 
Львові заснували тільки у 1942 році [5, с. 98–114]. Влітку 1942 року міністр юстиції 
вказував, що у штаті Головного відділу юстиції дистрикту Галичина працював 
31 працівник, у вищих німецьких апеляційних судах – 226 осіб [7, с. 279]. 

Польське генеральне губернаторство було створено на частині польських 
земель унаслідок агресії гітлерівської Німеччини у роки Другої світової війни. 
Після початку німецько-радянської війни до складу Генерального губернаторства 
приєднано дистрикт Галичина, до якого увійшли території Східної Галичини. 
Метою гітлерівської Німеччини були знищення та асиміляція місцевого населення. 
Важливу роль у цьому контексті мали відігравати органи юстиції, суди, 
прокуратура, поліція. 
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The article shows the aggressive policy of Nazi Germany in capturing Polish and 
Ukrainian lands during the Second World War. This policy assumed the liquidation of the 
Polish state and the Soviet Union; the Polish, Ukrainian and the other countries had to be 
partially destroyed, while others had to be assimilated. German colonists had to be resettled 
on the Ukrainian and Polish lands. However, the politics of Nazis concerning the Jewish 
population was even crueler and not human. 

The Second World War started on September 1, 1939, when Nazi Germany attacked 
Poland. The signing of the German-Soviet Non-Aggression Treaty (August 23, 1939) called 
the Molotov-Ribbentrop Pact and a Secret Protocol providing the distribution of the spheres of 
influence in Central and Eastern Europe between Stalin's Soviet Union and Nazi Germany was 
a prerequisite of the Second World War.  

For the purpose of the colonization policy, the dismemberment of the Polish lands was 
performed, and the Polish General governorship was established, that was structurally divided 
into four districts which were subordinated by local authorities. When the war between 
Germany and the Soviet Union started on June 22, 1941, five districts of Galicia were included 
to the General governorship that were a part of Lviv, Drohobych, Stanislav (Ivano-Frankivsk) 
and Ternopil oblasts of the USSR. One of the main factors that influenced the inclusion of 
Galicia to the Polish General governorship was the fact that Galicia had been a part of Austria 
and Austria-Hungary during 1772–1918 and economic ties with Poland. 
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The article analyzes the process of establishing of the General governorship justice 
authorities, whose functions were performed by the Chief department of Justice of the General 
governorship and District departments of justice in Krakow, Warsaw, Lublin, Radom, and 
Galicia. The procedure of the appointment of officers of the justice authorities in the General 
governorship and districts was characterized. 

The main Department of Justice had administrative control over the activities of the 
justice authorities in the districts. Certain administrative powers in the sphere of justice 
belonged to the General governor who was the representative of the government of Nazi 
Germany on the occupied Polish and Ukrainian lands.  

Formation of the justice authorities in the General governorship began in May 1940. The 
Head of the Main Department of Justice was appointed and dismissed by the Governor 
General, and the governors of the districts appointed and dismissed officials in the district 
departments of Justice. The majority of workers of the justice authorities constituted the 
Germans. 

Keywords: the Polish General governorship, justice authorities, courts, the Second World 
War. 
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ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 
НА ПОСАДИ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
(НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС) 

І. Іванів 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: iv28ivaniv@gmail.com 

Розглянуто широко обговорювану в суспільстві, однак поверхнево аналізовану 
фахівцями, проблему реформування конституційної юстиції на сучасному етапі розвитку 
Української держави. За основу дослідження актуальних проблем конституційної юстиції та 
передумову здійснення національних реформ у цій сфері взято досвід у названій царині 
держав, що є членами Єропейського Союзу. Основним предметом дослідження стали 
вимоги, що висувають до кандидатів на посади суддів спеціалізованих органів консти-
туційної юстиції в демократичних державах світу, та перспективи їх запровадження в 
Україні. Аналізуючи динаміку зміни ролі Конституційного Суду України в обмеженні 
державної влади для забезпечення індивідуальних прав і свобод людини та громадянина, 
колективних прав громад і спільнот, а також усього Українського народу, в статті виявлено 
очевидні та приховані перешкоди ефективного функціонування конституційної юстиції в 
Україні, проведено комплексний аналіз проблем, їх причин та наслідків. Стаття містить 
аргументи, що доводять об’єктивний зв’язок між проблемами конституційної юстиції та 
труднощами вітчизняного державотворення загалом. Зроблено обґрунтований висновок 
про недопустимість запровадження формальних новел як способу реформування системи 
конституційного правосуддя в Україні.  

Ключові слова: конституційні суди; реформа конституційної юстиції; конституційні 
новели; імплементація конституційних нововведень; вимоги до кандидата на посаду судді 
конституційного суду. 

Комплексно аналізуючи загальний науковий доробок у сфері конституційного 
правосуддя в Україні, доцільно констатувати факт існування значного кола питань, 
що до сьогодні не знайшли свого остаточного вирішення. До таких проблем, що 
мають першочергове значення для державотворчого, в тому числі – конститу-
ційного, процесів в Україні, можна віднести проблеми, що стосуються: меж повно-
важень Конституційного Суду України; його незалежності; виконання рішень 
єдиного органу конституційної юрисдикції; вплив цих рішень на політичну та 
соціально-економічну ситуацію в державі; перспектив запровадження конституцій-
ної скарги; підвищення авторитету Конституційного суду; критеріїв відбору осіб, 
що претендують на посаду судді Конституційного Суду України. 

Однією з причин такого стану справ є порівняно незначна частина українських 
учених-конституціоналістів, які послідовно та спеціалізовано займаються вказаним 
напрямом наукових досліджень, виважено формують доктринальні засади 
конституційного правосуддя. До таких правників варто віднести А. О. Селіванова, 
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В. М. Шаповала, П. Б. Стецюка, С. В. Шевчука, І. Д. Сліденка, С. В. Різника та 
декількох інших. Очевидно, що увага названих учених не може охопити всіх 
найважливіших проблем, пов’язаних із конституційним правосуддям в Україні. 

Саме тому, окрім іншого, універсальні ідеї конституціоналізму, що після прого-
лошення незалежності майже безумовно були визнані в Україні на теоретичному рівні, 
до цього часу так і не знайшли свого належного практичного втілення. Це стосується і 
засад ефективного конституційного контролю, реалізацію яких було покладено на 
єдиний орган конституційної юрисдикції – Конституційний Суд України. 

Багато посттоталітарних держав запровадили інститут конституційного контролю 
теж на самому початку правових реформ (наприклад, Польща). Деякі з них, де 
відбувався процес державотворення, заснували цей інститут у перші місяці 
існування незалежної держави (наприклад, Чеська Республіка). Зрозуміло, що 
перебудова конституційного порядку держав Центральної Європи на засадах 
конституціоналізму призвела до зростання ролі конституції. Оновлені основні 
закони держав потребували особливої охорони.  

Тому з початком демократичних перетворень створення конституційних судів 
стало одним із головних і пріоритетних напрямів правової реформи... Натомість, 
варто погодитися, що під час політичних криз 2000, 2004, 2007 років, пов’язаних із 
конфліктом повноважень Президента України і парламенту, Конституційний Суд 
України жодного разу не став механізмом розв’язання політичного протистояння, 
переведення його в конституційну площину [1, с. 113–114]. 

Будучи покликаним утверджувати верховенство Конституції України на всій 
території держави, забезпечувати її правову охорону, гарантувати в межах своєї 
компетенції захист прав людини і громадянина, баланс у системі поділу влади, 
Конституційний суд, на жаль, не зумів виправдати суспільних очікувань. Більше 
того, деякі рішення єдиного органу конституційної юрисдикції, поряд з іншими 
негативними чинниками, призвели до хоча й закономірних, але трагічних 
революційних подій 2013–2014 років. 

Наведене мало б спонукати науковців-конституціоналістів, спільно з правни-
ками-практиками, представниками громадянського суспільства, до розроблення 
нових підходів щодо аналізу причин і наслідків невдач у практичній реалізації в 
Україні загальновизнаних конституційно-правових принципів, в тому числі в сфері 
конституційної юстиції. Адже Конституційний Суд, будучи офіційною державною 
інституцією, не може сприйматися окремо від тих громадян, що безпосередньо 
уповноважені розглядати справи в процесі здійснення конституційного судочинства 
– суддів КСУ. Неможливо оспорювати те, що незаслужене набуття такого високого 
статусу особою, яка хоча й відповідає формальним вимогам, але не має блискучої 
фахової підготовки та не наділена найвищими моральними якостями, негативно 
відображається на результатах роботи Суду.  

Тому, якщо б вдалося організувати максимально аполітичний правовий меха-
нізм якісного обрання (призначення) суддів КСУ, похідна проблема неефективнос-
ті конституційної юстиції в Україні вирішилася б без особливих труднощів. І 
несправедливі рішення, і недостатня активність Конституційного Суду, і не належ-
на організація його роботи, перестали б бути постійною перешкодою на шляху 
розвитку конституційного контролю в Україні. І, як наслідок, місія Суду з 
утвердження верховенства Конституції України на всій її території почала б 
виконуватися [2, с. 126].  

2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (набув чинності 
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30 вересня 2016 року), яким внесла зміни до Основного Закону України в частині 
здійснення правосуддя та конституційного контролю. Зміни до Конституції України 
запроваджують і нові вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного суду. 

Відповідно до ст. 148 Конституції України, суддею Конституційного Суду 
України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день 
призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної 
діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості та 
є правником із визнаним рівнем компетентності. Крім того, суддя Конституційного 
Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у 
будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які 
інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 
викладацької чи творчої. 

У зв’язку з цим виникла потреба привести законодавство, що регулює право-
відносини у сфері здійснення конституційного контролю, зокрема і Закон України 
«Про Конституційний Суд України», у відповідність із наведеними положеннями 
Конституції України.  

Для цього парламентом схвалено в першому читанні (на момент підготовки 
публікації) законопроект «Про Конституційний Суд України» № 5336-1 [3]. Метою 
прийняття законопроекту, окрім врегулювання на законодавчому рівні правовід-
носин щодо порядку організації та діяльності Конституційного Суду України, 
підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання 
рішень Суду, функціонування інституту конституційної скарги, визначено і розвиток 
конституційних вимог до суддів Конституційного Суду України. 

Зокрема, відповідно до статті 11 законопроекту, суддя Конституційного Суду 
у своїй діяльності дотримується встановлених стандартів професійної етики судді 
Конституційного Суду. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію 
політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи про-
фесійних спілок, виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політик-
ній діяльності.  

Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день 
призначення або протягом двох років, які передують цьому дню: 

1) була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка 
має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; 

2) була кандидатом або була обраною на виборну посаду в органі державної 
влади чи органі місцевого самоврядування, мала представницький мандат; 

3) брала участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої 
політичної діяльності. 

Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної 
влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі 
статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з 
адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу 
винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та 
отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. 

Цікавою новелою є те, що особа, яка є власником акцій або володіє іншими 
корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у 
діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, на час 
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перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпора-
тивні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без 
права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, 
корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них 
виникають). Суддя може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи 
від майна, власником якого він є. 

Окрім того, варто відзначити, що стосовно осіб, які претендують на зайняття 
посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою передбачено прове-
дення спеціальної перевірки в порядку, встановленому Законом України «Про 
запобігання корупції». Щодо судді Конституційного Суду застосовуються усі інші 
вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції. 

Статтею 12 законопроекту визначено, що відбір кандидатур на посаду судді 
Конституційного Суду на конкурсних засадах проводять конкурсні комісії, які 
створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів 
України, а в період між з’їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, 
встановленому цим Законом. Склад конкурсної комісії формується з-поміж прав-
ників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відбо-
рі на посаду судді Конституційного Суду. До складу конкурсної комісії, утвореної 
Верховною Радою України, входить щонайменше один представник від кожної 
депутатської фракції. 

Доцільно звернути увагу, що вказані новели потребують ще суттєвого 
удосконалення, для чого необхідно уважно проаналізувати зарубіжний досвід, 
особливо тих держав-членів ЄС, що обрали континентальну модель конституційної 
юстиції, оцінити ефективність застосовуваних ними підходів до забезпечення 
якісного складу спеціалізованих органів конституційного контролю. Для цих цілей, 
ми не відволікатимемо увагу на інші пов’язані та, безумовно, важливі питання, які 
обов’язково будуть розкриті в окремих, спеціально їм присвячених, більш розлогих 
публікаціях, а зосередимося на нижчевикладеному. 

Наприклад, судді Конституційного Суду Австрії повинні призначатися з числа 
суддів, державних службовців і професорів правових дисциплін університетів. 
Кандидати повинні мати закінчену освіту у сфері державно-правових наук і не 
менше десяти років займати таке службове становище, для якого необхідна 
відповідна освіта.  

При цьому, не можуть претендувати на посаду члени Федерального уряду чи 
урядів земель, члени Національної Ради, Федеральної Ради чи іншого представ-
ницького органу влади. Не можуть також претендувати на посаду особи, які є 
працівниками апарату чи іншими функціонерами будь-якої політичної партії. 
Головою чи заступником Голови Суду не може бути призначено особу, яка упро-
довж останніх чотирьох років виконувала одну із згаданих вище функцій [4]. 

З 12 суддів Конституційного Суду Бельгії шість повинні належати до голландсь-
кої, а шість – до французької мовної групи. Один із суддів також повинен володіти на 
належному рівні німецькою мовою. До складу кожної з мовних груп входять троє 
суддів, що призначаються на основі наявності у них правового досвіду (професор 
права в університеті, судовий чиновник при Верховному Суді або Державній Раді, 
правовий секретар у Конституційному Суді тощо) та троє суддів, що повинні мати не 
менше п’яти років досвіду роботи у якості члена парламенту.  

Суд складається з представників обох статей (не менш ніж 1/3 кожної), при 
цьому, кожна з них повинна бути представлена в обох вищезазначених категоріях 
фахівців. Кандидати на посаду судді повинні досягнути сорокарічного віку і 
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можуть займати посаду до досягнення сімдесятирічного віку. Існують вимоги 
несумісності щодо зайнятості на інших посадах та в інших видах професійної 
діяльності [5]. 

До складу Конституційного суду Болгарії можуть бути обрані або призначені 
громадяни Болгарії, що не мають іншого громадянства і відповідають вимогам, 
встановленим у Конституції Болгарії, а саме юристи з високими професійними і 
моральними якостями, що мають не менше п’ятнадцяти років професійного стажу. 
Вікових обмежень немає [6]. 

Судді Конституційного Суду Іспанії призначаються з-поміж суддів і проку-
рорів, професорів права, публічних посадових осіб та юристів, кожен із яких має 
бути визнаним правником з досвідом діяльності у галузі права не менше 15 років. 
Членство в Конституційному суді несумісне з будь-яким представницьким манда-
том, політичною чи адміністративною посадою, управлінською посадою в 
політичній партії, профспілці та зайнятістю в їх діяльності, посадою судді, проку-
рора та будь-якою професійною чи комерційною діяльністю [9]. 

Не існує вікових обмежень і для кандидатів на посаду судді Конституційного 
Суду Італії, яких, тим не менше, відбирають з числа суддів Верховного Суду, 
Державної Ради (органу, що забезпечує законність публічного управління) та Суду 
Аудиторів (органу, який контролює державні фінанси та виконує окремі судові 
функції), у тім числі тих, котрі перебувають у відставці, професорів права та 
юристів зі стажем більше 20 років.  

Посада судді Конституційного суду Італії несумісна з членством у Парламенті 
або в обласній раді, з адвокатською, торговельною або промисловою діяльністю, 
виконанням управлінських або контрольних функцій у комерційних фірмах. У 
період перебування в Конституційному суді у суддів призупиняється виконання 
магістратських або викладацьких посад. Вони не можуть бути членами конкурсних 
журі, займати посади в університетах або балотуватися на парламентських чи 
адміністративних виборах, брати участь у діяльності громадських організацій та 
політичних партій [8]. 

Суддею Конституційного суду Латвії може бути призначена особа, що є 
громадянином Латвії, володіє бездоганною репутацією, досягла 40-річного віку на 
день внесення пропозиції про затвердження судді Конституційного Суду в 
президію Саейми, отримала вищу професійну або академічну освіту в сфері 
юридичних наук (за винятком професійної освіти першого рівня) і ступінь магістра 
(в тому числі юридичну освіту, яка прирівнюється до ступеня магістра) або 
докторський ступінь, а також має мінімум 10 років стажу роботи за юридичною 
спеціальністю або науково-педагогічної роботи за юридичною спеціальністю в 
науковій установі або установі вищої освіти після отримання в установі вищої 
освіти, вищої професійної або академічної освіти в сфері юридичних наук (за 
винятком професійної освіти першого рівня).  

Не може бути затверджена суддею Конституційного суду Латвії особа, яка: 
1) була раніше засуджена за вчинення правопорушень (незалежно від погашення 
чи зняття судимості); 2) раніше вчинила правопорушення, але була звільнена від 
відбування покарання у зв’язку з давністю, амністією чи оскарженням; 3) яка 
раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, однак кримінальна справа 
була припинена за нереабілітуючими обставинами; 4) щодо якої була порушена 
кримінальна справа та ведеться розслідування [7]. 

Враховуючи зазначене, доходимо висновку, що усвідомлення великого значення 
та особливої відповідальності за призначення кожного судді КСУ, його подальшого 
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впливу на утвердження конституціоналізму та реального народовладдя в Україні, є 
ознакою зрілого державного діяча (посадовця), незалежно від того, до складу якого з 
суб’єктів формування Суду він належить. Тому все вищевикладене безсумнівно вказує 
на те, що організувати належну роботу з постійного оновлення персонального складу 
єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні не вдасться, поки не буде визнана 
та усунута справжня безпосередня причина аналізованої проблеми. На наше пере-
конання, йдеться, передусім, про відсутність свідомої політичної волі до існування в 
Україні незалежного конституційного арбітра, заперечення самої ідеї конституційного 
контролю [2, с. 129].  

Звичайно, ми сповнені розуміння, що поряд з іншими необхідними заходами, 
зміна вимог до кандидатів на посаду судді КСУ може стати лише додатковим, але 
ніяк не основним, поштовхом до підвищення ефективності його роботи. Водночас, 
доцільно розуміти, що будь-які структурні, але не сутнісні реформи, є винятково 
другорядними та не можуть пов’язуватися з безумовною упевненістю в їх дієвості. 
Такі реформи без відповідних комплексних заходів, спрямованих на зміну 
світогляду провідних учасників вітчизняних політичних відносин щодо розуміння 
ідеї конституціоналізму, правової охорони Конституції, прав і свобод людини та 
громадянина, відновлення авторитету Конституційного суду та усунення інших 
першопричин проблем української конституційної юстиції, не матимуть 
перспективи. 
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The article draws attention to the widely discussed in society, however superficially 
analyzed by experts, constitutional justice reform issues at the present stage of development 
of the Ukrainian state. As a basis for the study of actual problems of constitutional justice and 
a precondition for the implementation of national reforms in this area, the article focuses on the 
experience of countries that are members of the EU. The main subjects of the study were the 
requirements to the candidates for judges of specialized bodies of constitutional justice in 
democratic countries and the prospects for their implementation in Ukraine. The article also 
deals with analyzing the dynamics of the changing role of the Constitutional Court of Ukraine 
to limit state power to ensure individual rights and freedoms of man and citizen, the collective 
rights of communities and societies, and all Ukrainian people.  

It is emphasized that although universal ideas of constitutionalism have been certainly 
recognized in Ukraine at a theoretical level after independence proclamation, these concepts 
have not found their proper practical implementation. Having been established to maintain the 
Constitution’s of Ukraine supremacy throughout the state, to ensure the Basic Law legal 
protection and provide within its competence human and civil rights protection and the balance 
in the separation of powers system, the Constitutional Court not only failed to outperform 
public expectations, but became a disappointment for many lawyers and concerned citizens. It 
is asserted that current situation should encourage all active lawyers and scholars to develop 
new approaches to the analysis of the causes and consequences of failures in the universally 
recognized constitutional and legal principles practical implementation in Ukraine, including in 
the constitutional justice field. 

The conclusion is made, that if we could organize the most apolitical organizational and 
legal mechanism for quality appointment (election) of judges of the Constitutional Court, the 
original problem of inefficiency of constitutional justice in Ukraine would be resolved without 
much difficulty. And unjust decision, and insufficient activity of the Constitutional Court, and 
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improper organization of its work, would cease to be a constant obstacle to the development of 
the constitutional control in Ukraine.  

The article contains arguments that prove the objective connection between constitutional 
justice problems and difficulties of the domestic state in general. In fact, awareness of 
importance and special responsibility for the appointment of each CCU and its subsequent 
impact on constitutionalism and the establishment of real democracy in Ukraine is a sign of a 
mature statesman (official). Therefore, the arrange a proper operation of the constant renewal 
of the membership of the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine will not succeed 
until it is recognized and eliminated direct real cause of the problem. In our opinion, it is, above 
all, lack of political will to conscious existence in Ukraine of an independent constitutional 
arbiter, the denial of the idea of constitutional review.  

Keywords: constitutional courts, reform of constitutional justice, implementation of 
constitutional innovations, requirements for the position of judge of the Constitutional Court. 
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Досліджено процес зміни змісту та обсягу повноважень Конституційного Суду України 
з моменту відновлення державної незалежності України на початку 90-х років минулого 
століття. Проаналізовано зміст численних нормативно-правових актів, які визначали 
повноваження Конституційного Суду України. Запропоновано поділ процесу еволюції 
змісту та обсягу повноважень Конституційного Суду України на три етапи. Розкрито основні 
тенденції і причини зміни повноважень Конституційного Суду України.  

Основну частину дослідження присвячено аналізу положень Конституції України в 
редакції від 28 червня 1996 року. Розглянуто концепцію поділу повноважень Конституцій-
ного Суду України на 2 умовні групи: традиційні, тобто такі, що є загальновизнаними у 
європейській практиці конституційного судочинства, та характерні власне для української 
практики конституційної юрисдикції повноваження.  

Наголошено на важливості запровадження в Україні інституту конституційної скарги і 
вилучення з повноважень Конституційного Суду України права тлумачити закони України. 
Зроблено висновки про те, що зміст та обсяг повноважень Конституційного Суду України у 
майбутньому мав би більше гармонізувати із загальним напрямом цивілізаційного розвитку 
України як держави з парламентсько-президентською формою правління. 

Ключові слова: Конституційний Суд України, повноваження Конституційного Суду 
України, офіційне тлумачення, конституційність, конституційна скарга. 

На сучасному етапі розвитку Української держави, особливо важливе значення 
матиме успішне проведення в країні реформи національної системи правосуддя. 
Конституційними змінами 2016 року було суттєво скореговано як саму систему 
правосуддя в Україні, так і її складові частини. Зокрема, положення частини 
третьої ст. 124 Конституції України (в редакції від 28 червня 1996 року), за яким 
«судочинство здійснювалося Конституційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції» [1]. Натомість, відповідно до вищезгаданих конституційних змін 
«правосуддя в Україні здійснюють виключно суди» (частина перша ст. 124 
Конституції України в редакції Закону України Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» від 16 червня 2016 року [5]). Останнє, фактично, 
означає – вилучення Конституційного Суду країни із системи судочинства. Однак 
саме від Конституційного Суду України багато в чому залежатиме остаточний 
позитивний результат реформи правосуддя як такої. Адже, з огляду на особливе 
місце в системі органів державної влади, саме Конституційний Суд України буде 
зобов’язаний (за потреби) приймати рішення про конституційність тих чи інших 
положень нових/оновлених законів про судоустрій, статус суддів, адміністративні 
та спеціалізовані вищі суди тощо. З огляду на це, питання зміни обсягу та змісту 
повноважень Конституційного Суду України набувають особливої актуальності.  

У науковій літературі питання змісту та обсягу повноважень Конституційного 
Суду України достатньо широко висвітлено, зокрема в публікаціях Ю. Г. Барабаша, 
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М. І. Козюбри, З. І. Лунь, О. В. Марцеляка, М. І. Мельника, І. Д. Сліденка, П. Д. Стецюка, 
В. П. Тихого, Т. О. Цимбалістого, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Л. П. Юзькова 
та інших. Однак конституційними змінами 2016 року (щодо правосуддя) було 
зроблено суттєві уточнення в цьому напрямі, які з об’єктивних причин не були 
предметом попередніх досліджень.  

Метою цієї статті є комплексний аналіз змісту та обсягу повноважень Консти-
туційного Суду України в контексті реформування національної системи правосуддя.  

Інститут конституційної юстиції – обов’язкова складова механізму 
функціонування сучасної демократичної держави. Тому ідея Конституційного 
Суду як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні фактично наявна з 
моменту відновлення її державної незалежності на початку 90-х років минулого 
століття та знайшла своє відображення у найважливіших політико-правових 
документах того часу, зокрема і проектах нової конституції. 

Роль і місце Конституційного Суду України визначено через його повноваження, 
які не завжди прямо закріплені в українському законодавстві, що породжує дискусії в 
науці конституційного права щодо їх розуміння та системи цих повноважень. 

Новітній процес еволюції обсягу та змісту повноважень Конституційного Суду 
України можна умовно поділити на три етапи: 

– перший етап був започаткований розпадом колишнього СРСР та 
становленням України як незалежної самостійної суверенної держави. Утворення 
Конституційного Суду України передбачалося Концепцією нової Конституції 
України від 19.06.1991 року, першим проектом Конституції України та Законом 
України «Про Конституційний Суд України» (1992 року); 

– другий етап бере свій відлік з часу прийняття Конституції України 28 червня 
1996 року та Закону України «Про Конституційний Суд України» 16.10.1996 року; 

– третій етап розпочався щойно і пов’язаний з прийнятим 2 червня 2016 року 
Верховною Радою України Законом України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)», який закріпив суттєві зміни статусу Конституційного 
Суду України. 

Перші уявлення про склад/зміст повноважень Конституційного Суду України 
можна побачити у Концепції нової Конституції України від 19.06.1991 року [7]. У ній 
зазначалося, що з метою неухильного дотримання Конституції, посилення контролю за 
конституційністю законів, а також конституційністю підзаконних актів необхідно: 

– визначити основоположні принципи конституційного контролю, встановити 
межі, форми, юридичні наслідки його здійснення; 

– створити Конституційний Суд Республіки; 
– наділити Конституційний Суд широкими повноваженнями, зокрема, надати 

йому право припиняти дію законів, актів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, оголошувати їх юридично недійсними, ухвалювати рішення про 
незаконність дій, розпоряджень несудових державних влад за скаргами окремих 
громадян про порушення їхніх конституційних прав і свобод. 

Значно ширше інститут конституційної юстиції та повноваження Конституцій-
ного Суду України висвітлені в першому проекті Конституції України розроблено-
му робочою групою на чолі з проф. Л. П. Юзьковим [4], який утім, як і наступні 
конституційні проекти, не був реалізований унаслідок перманентних протистоянь 
між Президентом України та Верховною Радою України на фоні тривалої 
соціально-економічної кризи в Україні. 

Проаналізувавши вказаний проект, повноваження Конституційного Суду 
України зводилися до наступного: 
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– розгляд справ про відповідність Конституції (конституційність): чинних 
законів та інших актів Національних Зборів і їхніх палат; Конституції та законів 
Республіки Крим; указів Президента; актів міністрів та інших керівників централь-
них органів виконавчої влади України; актів голів обласних (земельних), районних 
і міських управ; актів місцевого та регіонального самоврядування (ст. 243). 

– надання висновку: про відповідність Конституції міжнародних договорів 
України, внесених у Національні Збори для ратифікації; межі компетенції органів 
законодавчої і виконавчої влади України, державних органів України та Респуб-
ліки Крим, органів державної влади, місцевого і регіонального самоврядування в 
разі виникнення відповідних спорів між ними; дотримання Конституції України 
Президентом; дотримання Конституції України Прем’єр-міністром, іншими поса-
довими особами, які обираються, призначаються чи затверджуються Національ-
ними Зборами та їхніми палатами (за винятком суддів Конституційного Суду); 
дійсність мандатів членів Національних Зборів у спірних випадках (ст. 224). 

Наступним кроком до створення Конституційного Суду та законодавчого закріп-
лення його повноважень є ухвалення Верховною Радою України 3 червня 1992 року 
Закону України «Про Конституційний Суд України» [3]. Однак суд реально так і не 
почав діяти. У період 1992–1996 років робота суду була малоефективною, оскільки 
Верховна Рада призначила лише Голову Конституційного Суду (Леоніда Юзькова), а 
спроби обрати заступника Голови та решту суддів виявилися безрезультатними. 

Окрім названих вже повноважень щодо розгляду справ з питань невідповідності 
Конституції нормативних актів та визнання їх нечинними, Конституційний Суд 
України відповідно до ст. 14 Закону, розглядав також справи, пов’язані з порушенням 
компетенції органами й особами державної влади, зазначеними в Конституції України; 
порушенням розподілу встановленої Конституцією України та Конституцією Респуб-
ліки Крим компетенції місцевих Рад різного рівня, а також компетенції місцевих Рад і 
органів державної виконавчої влади; законністю призначення виборів і референдумів. 

Також до повноважень Конституційного Суду України належали: 
– розгляд спорів між національно-територіальними і територіальними утворен-

нями України з питань, які регулюються Конституцією України та Конституцією 
Республіки Крим; 

– надання висновку про дотримання Президентом, Прем’єр-міністром та інши-
ми членами Уряду, Головою Верховного Суду, Головою Вищого арбітражного суду, 
Генеральним прокурором України, а також дипломатичними та іншими пред-
ставниками України Конституції і законів України у разі порушення питання про 
дострокове припинення їхніх повноважень за поданням Верховної Ради України; 

– надання висновку про відповідність Конституції України міжнародних 
договорів і угод, поданих до Верховної Ради України на ратифікацію; 

– розгляд питання про конституційність діяльності і примусовий розпуск 
(ліквідацію) політичних партій, міжнародних та всеукраїнських громадських 
організацій, що діють в Україні. 

Реальна діяльність Конституційного Суду бере свій початок з ухвалення чинної 
Конституції України (28 червня 1996 року). Прикметно, що зміст компетенції Консти-
туційного Суду України розкрито не тільки у відповідному розділі Конституції (XII. 
Конституційний Суд України), а й частково у деяких інших конституційних положен-
нях, зокрема реалізацію повноважень деталізовано профільним Законом («Про Конс-
титуційний Суд України») та Регламентом Конституційного Суду України. 

Повноваження Конституційного Суду України, як правило, поділяють на дві 
умовні групи. Перша група, так звані традиційні (чи класичні) повноваження, 
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тобто такі, що є загальновизнаними та до певної міри поширеними у європейській 
практиці конституційного судочинства. Друга група, – це ті повноваження, які 
характерні власне для української практики конституційної юрисдикції [10, с. 283]. 

До групи традиційних належать повноваження щодо вирішення питання про 
конституційність (про відповідність Конституції України) низки правових актів. 

Насамперед ідеться про те, що КСУ вирішує питання про відповідність 
Конституції України законів та інших правових актів парламенту (Верховної Ради 
України), актів глави держави (Президента України), актів Уряду (Кабінету Мініст-
рів України). Реалізація саме цих повноважень становить зміст явища судового 
конституційного контролю в Україні у так званому вузькому значенні цього 
поняття, а саме оцінювання правових актів стосовно їх відповідності конституції 
вважається основною (титульною) функцією органів конституційної юрисдикції як 
таких. Водночас однією із особливостей судового конституційного контролю в 
Україні (на відміну від практики переважної більшості європейських країн), є те, 
що предметом такого контролю може бути конституційність не тільки 
нормативних, а й індивідуальних правових актів відповідних органів. До групи 
«традиційних» повноважень можна віднести можливість Конституційного Суду 
України тлумачити положення конституції. Однак варто зазначити, що 
Конституційний Суд України, окрім тлумачення Конституції України, має також і 
право на тлумачення законів України.  

Що ж до повноважень Конституційного Суду України, які характеризують 
винятково національний досвід, то до них насамперед можна віднести надання 
висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції 
України вимогам двох статей Основного Закону держави (157 та 158). У цьому 
випадку, зокрема йдеться про те, що Конституція України не може бути змінена, 
якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини та 
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на 
порушення територіальної цілісності України. Законопроект про внесення змін до 
Конституції України, який розглядала Верховна Рада України і який не був 
прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік 
від дня прийняття рішення щодо цього законопроекту, а парламент, протягом 
строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті ж положення 
Конституції України. Наведений приклад не має аналогів у європейській практиці 
конституційної юрисдикції. Водночас наявність такого повноваження, вважається 
такою, що значно посилює роль суду як безпосереднього охоронця конституції 
власне як основного закону держави.  

Однією з особливостей державного устрою України є наявність у її складі 
територіальної автономії (Автономної Республіки Крим). На відміну від органів 
конституційної юрисдикції в інших державах, які у своєму складі мають 
територіальні автономні утворення, Конституційний Суд України уповноважений 
не тільки вирішувати питання конституційності правових актів представницького 
органу автономії (Верховної Ради Автономної Республіки Крим), а й визнавати 
його дії або відсутність необхідних дій такими, що порушують Конституцію і зако-
ни України. А вже український парламент на підставі останнього може достроково 
припинити повноваження цього представницького органу автономії [2]. 

Надзвичайно важливою є норма ч. 2 ст. 151 Конституції, згідно з якою за 
зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок 
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Варто звернути увагу 
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на те, що предметом розгляду є не наявність підстав для імпічменту, а лише 
процесуальні питання, пов’язані з додержанням конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста.  

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України, а тому Конституційний Суд України має право перевіряти 
як будь-який міжнародний договір України, так і акти України про приєднання до 
них та визнання їх обов’язковості на території України.  

Не можуть бути об’єктом перевірки Конституційного Суду України закони. 
прийняті всеукраїнськими референдумами, оскільки носієм суверенітету та єдиним 
джерелом влади в Україні є народ (ч. 1 ст. 5 Конституції України). Однак правові 
акти Верховної Ради України та акти Президента України, прийняті відповідно до 
їхніх повноважень про призначення референдуму є об’єктами перевірки 
Конституційного Суду України. 

2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Основного Закону 
держави в частині правосуддя [5], які суттєво стосуються Конституційного Суду 
України. Змінами до ст. 147 Конституції України вилучено із повноважень 
Конституційного Суду України права «офіційного тлумачення законів України». 

На думку кандидата юридичних наук, судді Конституційного Суду України у 
відставці П. Б. Стецюка [9, с. 97], скасоване повноваження Конституційного Суду 
«давати офіційне тлумачення законів України» було одним із «найбільш 
вразливих» явищ у національній конституційно-правовій системі. Адже даючи 
офіційне тлумачення законів (окремих положень законів), Конституційний Суд 
України не завжди чітко дотримувався так званої лінії розмежування між самим 
тлумаченням і фактичним створенням нової норми. Такі ситуації часто могли 
спричинити розбалансування усталеної системи правового регулювання 
відповідних суспільних відносин. Можна пригадати наприклад рішення 
Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням Акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Аванте» [8] з приводу якого свою незгоду в 
окремій думці висловили судді М. А. Маркуш, П. Б. Стецюк, В. І. Шишкін та 
А. А. Стрижак. Більше того, саме офіційне тлумачення законів, окремих положень 
законів часто виступало відвертою формою зловживання повноваженнями з боку 
Конституційного Суду України, на що неодноразово звертали увагу представники 
науково-експертного середовища. 

Можливо саме тому, для сучасної європейської конституційно-правової 
практики офіційне тлумачення законів органом конституційного контролю не є 
характерним. Таке повноваження конституційних судів збереглося, здебільшого, 
тільки на колишніх радянських теренах. Натомість, зарубіжні країни мають 
інститут «конституційної скарги». 

 Ідея запровадження інституту конституційної скарги в Україні органічно 
вписується в існуючу національну конституційно-правову систему, оскільки завдан-
ням Конституційного Суду України є «гарантування верховенства Конституції Украї-
ни як Основного Закону держави на всій її території» (ст. 2 Закону України «Про 
Конституційний Суд України»). Водночас саме «права і свободи людини та їх гаран-
тії» повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Української держави (ч. 2 ст. 3 
Конституції). Отже, запровадження в Україні інституту конституційної скарги, так 
само як і вилучення з повноважень Конституційного Суду права тлумачити закони 
України, можна розглядати загалом як позитивні сторони Закону «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)». 
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Невід’ємною частиною реформи правосуддя в Україні, яка належно вплине на 
подальший розвиток інституту конституційного контролю в Україні є проголосований 
09.02.2017 року в першому читанні проект нового Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» [6]. Фактично, найближчим часом, ми будемо мати вже «третій» 
закон про Конституційний Суд України (1992, 1996 та 2017 років), кожен із яких 
викладав по-своєму зміст та обсяг повноважень Конституційного Суду. 

До положень законопроекту «Про Конституційний Суд України», які заслуго-
вують на позитивну оцінку, необхідно насамперед віднести винятки зі статті про 
нормативну основу діяльності Суду, положення про те, що повноваження Консти-
туційного Суду України визначається не лише Конституцією України, а й Законом 
України «Про Конституційний Суд України». 

Стаття 7 цього законопроекту перелічує визначені Конституцією України та 
охарактеризовані вище повноваження Конституційного Суду України включно з 
вирішенням ним питань про відповідність Конституції України (конституційність) 
законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. 

Коротко підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що Конституційний 
Суд України із самого початку формування України як сучасної демократичної 
держави бачився обов’язковою складовою механізму її функціонування та, одно-
часно, – невід’ємною частиною системи правосуддя. Однак практика функціону-
вання інституту конституційної юстиції, особливо останніх років, показала певну 
неефективність такої системи. Тому рішення законодавця зберегти за Конституцій-
ним Судом України його базові функції – конституційного контролю та 
тлумачення Конституції (з одночасним вилученням Конституційного Суду України 
із системи правосуддя) – видається логічним і правильним кроком. Окрім того, 
зміст та обсяг повноважень Конституційного Суду України у майбутньому мав би 
більше гармонізувати зі загальним напрямом цивілізаційного розвитку України як 
держави з парламентсько-президентською формою правління.  

Список використаних джерел 

1. Конституція України [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: 
станом на 1 січня 2006 р.]. Київ: Мін-во Юстиції України, 2006. 124 с.  

2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.  

3. Про Конституційний Суд України: Закон України від 3 червня 1992 р. // Відомості 
Верховної Ради України. 1992. № 33. Ст. 471.  

4. Про проект нової Конституції України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 
01.07.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 37. Ст. 550. 

5. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 
02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532. 

6. Про Конституційний Суд України: Проект Закону України 5336-1 від 17.11.2016. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542 

7. Про Концепцію нової Конституції України: Постанова Верховної Ради Української 
РСР від 19.06 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 35. Cт. 466. 

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Аванте»» щодо офіційного тлумачення 
положень частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування», 
статті 15 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (№ 5-рп 
від 16.02.2010.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-10 



С. Ревер 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 109 

9. Стецюк П. Б. Конституційний Суд України: між пострадянським минулим та 
європейським майбутнім // Національна безпека і оборона. 2016. № 5–6. С. 96–99. 

10. Шаповал В. М. Конституційний Суд України // Юридична енциклопедія : в 6 т. / 
редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред.кол.) та ін. – Київ: Укр. енцикл. Київ; Москва, 
2001. Т. 3. С. 283. 

References 

1. Konstytutsiia Ukrainy. (1996, cherven' 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30. 
2. Pro Konstytutsijnyj Sud Ukrainy. (1996, zhovten' 16). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi 

Rady Ukrainy, 49.  
3. Pro Konstytutsijnyj Sud Ukrainy. (1992, cherven' 3). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi 

Rady Ukrainy, 33. 
4. Pro proekt novoi Konstytutsii Ukrainy. (1992, lypen' 1). Postanova Verkhovnoi Rady 

Ukrains'koi RSR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 37. 
5. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (schodo pravosuddia). (2016, cherven' 2). Zakon 

Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 28.  
6. Pro Konstytutsijnyj Sud Ukrainy. (2016, lystopad 17). Proekt Zakonu Ukrainy 5336-1. 

Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60542 
7. Pro Kontseptsiiu novoi Konstytutsii Ukrainy (1991, cherven' 19). Postanova Verkhovnoi 

Rady Ukrains'koi RSR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 35. 
8. Rishennia Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsijnym zvernenniam 

Aktsionernoho tovarystva «Strakhova kompaniia «Avante»» schodo ofitsijnoho tlumachennia 
polozhen' chastyny druhoi statti 1 Zakonu Ukrainy «Pro systemu opodatkuvannia», statti 15 
Zakonu Ukrainy «Pro opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv». (2010, liutyj 16). Sprava 5-
rp. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-10 

9. Stetsiuk, P. (2016). Konstytutsijnyj Sud Ukrainy: mizh postradians'kym mynulym ta 
ievropejs'kym majbutnim. Natsional'na bezpeka i oborona, 5–6, 96–99. 

10. Shapoval, V. (2001). Konstytutsijnyj Sud Ukrainy. Yurydychna entsyklopediia. Kuiev: Ukr. 
entsykl. Tom 3, 283. 

Стаття: надійшла до редакції 01.03.2017 
прийнята до друку 22.03.2017 

CHANGING THE CONSTITUTIONAL COURT 
OF UKRAINE POWERS 

IN THE NATIONAL REFORM OF JUSTICE 
S. Rever 

Attorneys Association «Mytsyk and Partners», 
5/5a, K. Levitsky Str., Lviv, 79005, Ukraine, 

e-mail: segarever2@gmail.com 

The article deals with the changes in the content and scope of the Constitutional Court of 
Ukraine since the restoration of independence of Ukraine in the early 90's of the last century. 
The content of many of regulations that determine the powers of the Constitutional Court of 
Ukraine, in particular the concept of the new Constitution of Ukraine of 19.06.1991, the first 
draft of the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine «On the Constitutional Court of Ukraine» 
of 1992 and 1996, the Law of Ukraine «On Introduction amendments to the Constitution of 
Ukraine (on justice)» on June 2, 2016, and others are analyzed. 
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The article proposes to divide the evolution of the content and scope of the Constitutional 
Court of Ukraine into three stages. The basic trends and causes of the evolution of the 
Constitutional Court of Ukraine powers in the context of reforming the national justice system 
are revealed.  

The main part is devoted to analysis of the Constitution of Ukraine amended on June 28, 
1996. We consider the concept of separation of powers of the Constitutional Court of Ukraine 
into 2 groups: traditional, i.e. those that are generally accepted in the European practice of 
constitutional justice and its own typical for Ukrainian practice of constitutional jurisdiction 
authority. The traditional group regards powers referring to the issue of constitutionality (on the 
constitutionality of Ukraine) of a number of regulations. The powers of the Constitutional Court 
of Ukraine, which characterize only national experience primarily include an opinion on the bill 
on amending the Constitution of Ukraine requirements of two articles of the Fundamental Law 
of the state (Art. 157 and 158). 

The author emphasizes the importance of implementation of the institute of constitutional 
complaint in Ukraine and withdrawal of the right to interpret the laws of Ukraine from office of 
the Constitutional Court of Ukraine. The cancelled powers of the Constitutional Court «give an 
official interpretation of the laws of Ukraine» was one of the «most vulnerable» phenomena in 
the national constitutional and legal system. After giving the official interpretation of the law 
(certain provisions of laws), the Constitutional Court of Ukraine not clearly followed the same 
line of demarcation between interpretation and actual creation of new rules. However, the idea 
of the introduction of constitutional complaint in Ukraine fits into the existing national 
constitutional and legal system. 

The conclusions about the place of the Constitutional Court of Ukraine in the mechanism 
of functioning of Ukraine are made. The content and scope of authority of the Constitutional 
Court of Ukraine in the future would more harmonize general direction of civilization 
development of Ukraine as a state with a parliamentary-presidential form of government. 

Keywords: the Constitutional Court of Ukraine, the powers of the Constitutional Court of 
Ukraine, the official interpretation of constitutionality, the constitutional complaint. 
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МОДЕЛІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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Адміністративно-процедурне законодавство в Україні до цього часу залишається несис-
тематизованим. Адміністративно-процедурні норми містяться у величезній кількості як зако-
нодавчих, так і підзаконних нормативно-правових актів, у яких стандарти доброго (належного) 
адміністрування закріплені далеко не однаковою мірою, а подекуди – практично відсутні. 

Розглянуто три основні моделі систематизації адміністративно-процедурного законо-
давства: ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру зі збережен-
ням пріоритету спеціального законодавства; ухвалення такого ж загального закону (кодексу), 
але з вищою юридичною силою стосовно відповідного спеціального законодавства; продов-
ження ухвалення спеціального адміністративно-процедурного законодавства для певних 
сфер суспільних відносин або ж для окремих органів публічної адміністрації, однак із 
запровадженням загальних принципів адміністративної процедури в юридичні норми кожного 
спеціального законодавчого акта. Проаналізовано переваги та недоліки кожної із запропоно-
ваних моделей систематизації та виявлено переваги використання в Україні першого із 
названих варіантів.  

Kлючові слова: адміністративна процедура, моделі систематизації, європейські 
стандарти доброго (належного) адміністрування. 

Завданням правової науки, а також безпосередньо залучених до правотворчої 
діяльності політичних діячів, є удосконалення існуючих або створення нових 
юридичних норм. Як зазначає В. М. Косович, коли постає питання про удоскона-
лення чинного законодавства, фахівці звертають увагу на можливості його 
систематизації, що трактується як діяльність щодо зведення нормативно-юридич-
них актів (та інших джерел права) у цілісний комплекс [4, с. 446–447]. 

Деякі галузі чинного законодавства, з огляду історичних та політичних чинни-
ків є достатньо добре систематизованими: в Україні вказане стосується передусім 
кримінального законодавства. В інших галузях, і зокрема в адміністративному 
законодавстві, стан систематизації є значно гіршим. Наприклад, найвідоміший для 
багатьох поколінь юристів акт адміністративного законодавства: Кодекс України 
про адміністративні правопорушення на час його прийняття у 1984 році справді 
систематизував юридичні норми у сфері адміністративної відповідальності, але з 
часом перетворився у квазікодекс, який станом на сьогодні лише частково 
регламентує відповідні суспільні відносини. 

Ще менш систематизованим в Україні залишається адміністративно-проце-
дурне законодавство, яке мало би закріплювати порядок прийняття рішень та 
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вчинення інших дій органами публічної адміністрації. Відсутність до цього часу 
систематизованого законодавчого акта про адміністративну процедуру зумовлена, 
зокрема, діаметрально протилежними у деяких випадках поглядами українських 
адміністративістів щодо цього питання, з яких виділимо праці В. Д. Астахова, 
Т. О. Коломоєць [3], І. О. Картузової, А. Ю. Осадчого [2], Т. О. Гуржія, 
О. В. Кузьменко [5], О. І. Миколенка [6], В. П. Тимощука [7]. Недосягнення хоча б 
позірного консенсусу щодо ключових питань адміністративної процедури серед 
науковців спричиняє невпевненість політичних діячів та їх радників і 
консультантів щодо змісту, а навіть доцільності ухвалення загального закону «Про 
адміністративну процедуру», який у попередніх редакціях називався Адмі-
ністративно-процедурним кодексом. В результаті у частині адміністративно-
процедурного законодавства Україна відстає не лише від переважної більшості 
держав-членів Європейського Союзу, але й від держав – колишніх республік 
Радянського Союзу, у тім числі країн Середньої Азії.  

З огляду на наведене, необхідно детально проаналізувати альтернативні 
варіанти систематизації адміністративно-процедурного законодавства. Інакше 
кажучи, варто висвітлити моделі такої систематизації названого законодавства, 
доцільність якої ніхто не заперечує, адже це б суперечило здоровому глузду.  

Основним варіантом систематизації, який підтримує щораз більше українських 
науковців (а інші просто ігнорують до прийняття змін у позитивному законо-
давстві), є ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, 
що повинен закріпити єдині стандарти щодо порядку прийняття рішень та 
вчинення інших дій усіма органами публічної адміністрації, включаючи уповнова-
джені органи місцевого самоврядування. Ухвалення такого закону (кодексу) не 
заперечує імовірності продовження чинності норм спеціальних законодавчих актів, 
що визначають такий порядок у певних сферах суспільних відносин або ж для 
окремих органів публічної адміністрації. Подібний стан існує у багатьох державах, 
у яких протягом тривалого часу діють як загальний закон (кодекс) про адміністра-
тивну процедуру, так і спеціальні закони. У зв’язку з можливою конкуренцією 
норм надважливим питанням тут стає закріплення чіткого співвідношення норм 
загального і спеціального законодавства. Варіантів вирішення цього питання 
первинно є два: традиційне закріплення пріоритету спеціальних норм або ж навпа-
ки – вищої сили загального закону (кодексу). 

Кардинально відмінною альтернативою є відмова від ухвалення загального 
закону (кодексу) про адміністративну процедуру і продовження практики 
регламентації адміністративної процедури у спеціальних законодавчих актах, що 
поширюють свою дію на певні сфери суспільних відносин або ж для окремих 
органів публічної адміністрації. Переваги та недоліки подібного підходу також 
спробуємо висвітлити у цій публікації. Також при цьому зазначимо, що з огляду 
об’єктивних, так і суб’єктивних чинників, українське адміністративно-процедурне 
законодавство (точніше – його наявні елементи) продовжує існувати у межах 
такого варіанту протягом достатньо тривалого періоду.  

Отже, можна виділити три основні моделі систематизації адміністративно-
процедурного законодавства, які, зрештою застосовуються у тій чи іншій державі 
світу: 

1) ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру зі 
збереженням пріоритету спеціального законодавства; 

2) ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру, що 
матиме вищу юридичну силу стосовно відповідного спеціального законодавства; 
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3) продовження ухвалення спеціального адміністративно-процедурного законо-
давства для певних сфер суспільних відносин або ж для окремих органів публічної 
адміністрації, однак із запровадженням загальних принципів адміністративної проце-
дури в юридичні норми кожного спеціального законодавчого акта. 

Розглянемо кожну із запропонованих моделей систематизації адміністративно-
процедурного законодавства детальніше. 

Перша модель ухвалення загального закону (кодексу) про адміністративну 
процедуру зі збереженням пріоритету спеціального законодавства розглядається як 
основний варіант удосконалення, а по суті – становлення аналізованого зако-
нодавства в Україні і це зумовлено чималою кількістю чинників. Не зупиняючись 
на неодноразово висвітлених нами перевагах ухвалення загального закону 
(кодексу) про адміністративну процедуру, відзначимо апробованість цього шляху 
переважною більшістю наших сусідніх держав із Європейського Союзу. Саме на 
названу модель орієнтують документи м’якого права, ухвалені структурами Ради 
Європи та Європейського Союзу і, зокрема, Рекомендація CM/Rec(2007)7 Комітету 
Міністрів Ради Європи від 20 червня 2007 року державам-членам щодо доброго 
(належного) адміністрування (on good administration) [11] та Резолюція Євро-
пейського парламенту від 15 січня 2013 року з рекомендаціями Комісії з 
адміністративно-процедурного права в Європейському Союзі [9]. 

Наприклад, в останньому документі передбачено, що загальний акт про 
адміністративну процедуру повинен містити універсальний набір принципів і 
окреслювати процедуру, яка застосовується 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 [9]. 

Застосування аналізованої моделі, на нашу думку, потребує, щоб її розробники 
чітко усвідомили та виклали у юридичних нормах наступне.  

По-перше, необхідно чітко визначитися, чи мають бути «повні» винятки, тобто 
сфери правового регулювання (перелік яких очевидно не повинен бути чисельним), 
на які загальний закон (кодекс) про адміністративну процедуру взагалі не 
поширюється. Досвід провідних держав Європейського Союзу, передусім – 
Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща, згідно з яким 
процедура застосування податкового законодавства регламентується окремим 
законодавчим актом, може бути використаний у цій частині, але не повинен 
розглядатись як аксіома. Цей варіант логічно передбачає, що усі сучасні стандарти 
адміністративної процедури повинні міститись і в окремому чи окремих 
спеціальних законодавчих актах.  

По-друге, на усі інші сфери діяльності публічної адміністрації загальний закон 
(кодекс) про адміністративну процедуру відповідно поширюється, якщо спе-
ціальний закон не закріплює відмінних правил. Такі відмінності повинні бути 
обґрунтовані об’єктивними особливостями відповідної сфери суспільних відносин 
(наприклад, ядерної енергетики) або об’єкта правового регулювання (наприклад, 
зброї чи наркотичних засобів).  

По-третє, норми спеціального законодавства мали б максимально відповідати 
загальним принципам адміністративної процедури, але навіть цього не достатньо 
на сучасному етапі. Відмінності адміністративно-правових приписів не повинні 
«ламати» деякі усталені норми із загальних законів (кодексів) про адміністративну 
процедуру. Наприклад, вважаємо невиправданим обмежувати існуючі у багатьох 
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загальних законах (кодексах) процедурні норми про можливість відводу службовця 
(чиновника, функціонера) публічної адміністрації, адже в такому випадку це може 
загрожувати об’єктивному та неупередженому розгляду і вирішенню адміністра-
тивної справи.  

По-четверте, суб’єкти правотворчості повинні чітко усвідомлювати, що 
загальний закон (кодекс) про адміністративну процедуру, на відміну від судових 
процесуальних кодексів, первинно спрямований на реалізацію громадянами та 
суб’єктами господарювання встановлених Конституцією та законами України 
прав, свобод та законних інтересів, а не на їх захист. Поза стадією адміністра-
тивного оскарження, основну частину в аналізованому загальному законі (кодексі) 
повинна займати регламентація спрощеного провадження, не пов’язаного 
(принаймні на перших стадіях) із вирішенням правового спору. Зазначене не 
заперечує наявності в ньому процедурних норм, регулюючих в окремій главі 
загальних правил повного розгляду адміністративної справи судового типу. Хоча 
саме ці аспекти – необхідність повного розгляду справи із заслуховуванням сторін, 
обов’язкове проведення експертизи чи подання висновків спеціалістів, особливості 
доказування – можуть і повинні регулюватись у відповідних спеціальних законах.  

Друга із названих вище моделей систематизації, що передбачає ухвалення 
загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру із вищою юридичною 
силою стосовно відповідного спеціального законодавства достатньо рідко 
застосовується у законодавстві зарубіжних держав. На цьому етапі нам відомо 
лише про єдиний приклад Королівства Іспанії, де закон про загальний юридичний 
статус публічної адміністрації та адміністративну процедуру має вищу юридичну 
силу над усіма іншими законодавчими актами, що містять адміністративно-
процедурні норми [10].  

Також за аналогією відзначимо, що і в законодавстві України уже протягом 
тривалого часу існує закріплення пріоритету загального систематизованого акта, 
Цивільного кодексу стосовно інших законів України, що регулюють цивільні 
правовідносини і повинні прийматися відповідно до нього. У п. 2 ст. 4 Цивільного 
кодексу передбачено, що у випадку, якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи 
подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини 
інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про 
внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розглядає 
Верховна Рада України одночасно з відповідним проектом закону про внесення 
змін до Цивільного кодексу України [8]. Таке правове регулювання, на нашу 
думку, сприяє систематизації цивільного законодавства та, відповідно, покликане 
запобігти виникненню можливих колізій між актами однакової юридичної сили.  

Основне заперечення до запровадження другої моделі систематизації адмі-
ністративно-процедурного законодавства полягає у неможливості належного 
врегулювання та повного врахування усіх доцільних особливостей порядку 
прийняття рішень та вчинення інших дій органами публічної адміністрації в 
єдиному кодифікованому акті. Адже кількість сфер і видів діяльності публічної 
адміністрації є надзвичайно численною, більше того, вони істотно відрізняються за 
своїм змістом, наприклад, надання адміністративних послуг та інспекційна 
(контрольно-наглядова) діяльність. У цьому контексті розробники Акта зі 
загального адміністративного права Королівства Нідерландів, наприклад, регла-
ментацію окремого напряму діяльності публічної адміністрації, перекладену 
українською як «примус», виклали в окремому розділі 5 названого закону, де й 
передбачили відповідні особливості адміністративної процедури [1, с. 282–287].  
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Ґрунтуючись на наведеному, застосування другої із названих моделей 
систематизації адміністративно-процедурного законодавства мало б передбачати 
врахування у майбутньому загальному законі (кодексі) максимально можливої 
кількості особливостей для різних сфер діяльності публічної адміністрації із 
відповідним збільшенням обсягу та деталізації правового регулювання. Як бачимо 
навіть із назви згаданого вище іспанського закону, у ньому регламентується 
достатньо широка сфера суспільних відносин. Інакше кажучи, якщо у першій 
моделі особливі правила адміністративної процедури передбачені у спеціальних 
законодавчих актах, то у другій – чималою мірою у самому загальному законі 
(кодексі), якщо це, звісно, буде реально відповідно до правил юридичної техніки. З 
іншого боку, суб’єктам правотворчості варто чітко усвідомити, що кожен, навіть 
кодифікований акт, має межі своєї дії і не може повністю врегулювати усі 
потенційні суспільні відносини.  

Дещо підсумовуючи, зазначимо, що у контексті ідеальної системи норма-
тивно-правових актів друга модель систематизації адміністративно-процедурного 
законодавства є достатньо привабливою, адже закріплює ієрархічну та зрозумілу 
систему законодавчих актів. Однак поряд із цим вона є також складнішою для 
подальшого удосконалення. Для реалізації класичної Веберівської концепції 
публічного адміністрування, яка в розвинутих державах була дуже популярною у 
першій половині ХХ століття, ця модель була б достатньо прийнятною. Однак 
сучасні органи публічної адміністрації, у тім числі українські, volens nolens 
використовують у своїй діяльності інші концепції, зокрема, нового публічного 
менеджменту, що спрямований передусім на підвищення ефективності. У цьому 
контексті законодавці змушені періодично оновлювати адміністративно-процедур-
не законодавство, деталізація якого в такому випадку вимагатиме постійних змін 
та, відповідно, порушуватиметься принцип правової визначеності. Тому достатньо 
приваблива, на перший погляд, друга модель систематизації адміністративно-
процедурного законодавства із пріоритетом загального закону (кодексу) є ідеалом, 
недосяжним для постійного використання з огляду на швидкі зміни у суспільстві 
та технологіях. 

Про третю із названих моделей, що передбачає продовження ухвалення 
спеціального адміністративно-процедурного законодавства для певних сфер 
суспільних відносин або ж для окремих органів публічної адміністрації, у контекс-
ті систематизації варто дискутувати лише за наявності спільного знаменника, 
тобто, впровадження загальних принципів адміністративної процедури в усі 
законодавчі акти, як прийняті раніше, так і нові. У протилежному випадку 
йтиметься не про систематизацію, а про поглиблення розбалансованості існуючих 
нормативно-правових актів. 

На початку цієї статті було згадано Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, який станом на сьогодні лише частково регламентує адмі-
ністративно-деліктні відносини, включаючи порядок притягнення до адміністра-
тивної відповідальності, тобто, також і адміністративну процедуру. У частині 
правового регулювання притягнення до адміністративної відповідальності аміні-
стративно-процедурні норми можна «віднайти» не лише у цьому Кодексі та інших 
законах України, але й у підзаконних нормативно-правових актах. Усі ці акти було 
прийнято в різні періоди, відмінними суб’єктами нормотворення і, як наслідок, з 
різним ступенем врахування або неврахування сучасних стандартів адміністратив-
ної процедури. Інакше кажучи, про жодну системність нормативно-правових актів 
стосовно порядку притягнення до адміністративної відповідальності говорити 
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складно. Дипломатично цей стан назвемо сукупністю нормативно-правових актів, 
що містять елементи правового регулювання адміністративної процедури. 

Тобто, третя модель систематизації адміністративно-процедурного законо-
давства без ухвалення закону (кодексу), повинна передбачати новелізацію усього 
масиву нормативно-правових актів, що тою чи іншою мірою регулюють адміні-
стративну процедуру та імплементацію до цих актів загальних принципів 
адміністративної процедури. Інакше кажучи, кожен законодавчий акт із вмістом 
адміністративно-процедурних норм необхідно переглянути та викласти у новій 
редакції, з урахуванням згаданих вище документів європейських інституцій про 
добре (належне) адміністрування та адміністративну процедуру.  

Недоліком подібного шляху є сам факт постійного дублювання аналогічних 
норм у різних нормативно-правових актах, кількість яких із урахуванням 
регламентів органів місцевого самоврядування налічує тисячі. Цей механізм 
масово застосовували у радянський період, щоб показати демократизм політичної 
системи: на основі «примірних» актів (положень, статутів тощо) окремими 
суб’єктами влади затверджувалися здебільшого аналогічні нормативно-правові 
акти, інколи – з невеликими змінами. На нашу думку, такий механізм не є 
виправданим, хоча і далі практикується в Україні. Наприклад, кожна місцева рада 
затверджує власний регламент, більше того, нерідко оновлює його в кожному 
новому скликанні. 

В аналізованому контексті просто необхідно ствердити доцільність відмови 
від правового регулювання адміністративної процедури у підзаконних нормативно-
правових актах, при тому зазначене стосується усіх трьох моделей систематизації 
адміністративно-процедурного законодавства. Вважаємо, що об’єктивного 
обґрунтування регламентації адміністративної процедури у підзаконних норма-
тивно-правових актах просто не існує, а існуючий стан зумовлений консерватиз-
мом, який можна назвати традиційним. Отже, доцільно регулювати адміністратив-
ну процедуру лише законодавчими актами і ця теза стосується усіх трьох моделей 
систематизації. 

Завершуючи цей короткий огляд моделей систематизації адміністративно-
процедурного законодавства, доходимо наступних висновків. 

По-перше, з огляду на існуючу невпорядкованість та розбалансованість 
адміністративно-процедурного законодавства, його систематизація є нагально 
необхідною для повноцінного забезпечення реалізації прав, свобод та законних 
інтересів громадян і суб’єктів господарювання.  

По-друге, кожна із запропонованих моделей має певні переваги та недоліки і 
може бути застосована в Україні. Значно гіршим є сучасний стан нагромадження 
адміністративно-процедурного законодавства, в якому окремі законодавчі акти 
закріплюють сучасні стандарти доброго (належного) врядування, а інші містять 
лише їх окремі елементи.  

По-третє, перша модель систематизації, ухвалення загального закону (кодексу) 
про адміністративну процедуру зі збереженням пріоритету спеціального законо-
давства, на нашу думку, є найреальнішим варіантом для нашої держави, хоча для 
реалізації він потребує достатньо сильної політичної волі та якісного 
законопроекту.  
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Ukrainian legislation on administrative procedure has not been systematized until now. 
One can find legal norms of administrative procedural nature in a various laws and by-laws 
(that is even worse). Only some of these pieces of legislation implement European standards 
of good administration while the others practically lack it. 

The article deals with the three principal systematization`s models of legislation on 
administrative procedure: adopting of a new general law (code), however sector specific laws 
in certain areas (for example, taxation) will have higher legal force; adopting of a new general 
law (code) with the priority over sector specific laws in certain areas; refusal to adopt a general 
law (code) and adopting of new or amending of sector specific laws in certain areas that are 
supposed to implement general principles of administrative procedure in every piece of 
legislation. 

The author analyzes advantages and possible failures of above mentioned 
systematization`s models of legislation on administrative procedure and comes to the conclusion 
that the first one is more realistic and thus preferable for implementation into Ukrainian 
legislation. Such the way is also based on the latest developments of administrative procedure`s 
doctrine and on numeral soft law documents that were adopted by the Council of Europe and the 
European Union during last decade. For example, European Parliament resolution of 15 January 
2013 with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the 
European Union foresee that future regulation should include a universal set of principles and 
should lay down a procedure applicable as a de minimis rule where no lex specialis exists. 
Besides, the guarantees afforded to persons in sectoral instruments must never provide less 
protection than those provided for in the general regulation.  

At the same time, any of three proposed systematization`s models must reinforce 
requirements of a right to good administration directly connected to the standards on administrative 
procedure. 

Up to the author`s position, the worst scenario for Ukrainian legislation on administrative 
procedure is saving of status quo, when sector specific laws and by-laws in certain areas 
foresee some contemporary standards of good administration while normative acts in the other 
areas do not foresee it or implement only some elements of above mentioned standards. Such 
a situation has nothing in common with the systematization of legislation of administrative 
procedure and hopefully will be changed. 

Keywords: administrative procedure, models of systematization, European standards of 
good administration. 
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КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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Досліджено теоретичні питання щодо правової природи комерційного найменування. 
Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин. 
Розглянуто теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику щодо вирішення 
спорів, пов’язаних із захистом прав на комерційні найменування. Встановлено, що 
комерційне (фірмове) найменування є окремим об’єктом інтелектуального права, належить 
до правових засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання та має власний обсяг 
правової охорони. Доведено, що комерційне найменування призначене вирізнити одну 
підприємницьку юридичну особу від іншої, що зроблено в інтересах споживача та інших 
контрагентів такого суб’єкта господарювання. Окреслено умови надання правової охорони 
комерційному (фірмовому) найменуванню. Звернуто увагу на те, що за своїм правовим 
змістом терміни «комерційне найменування» і «фірмове найменування» є тотожними. 
Вказано, що недоліком правового регулювання є відсутність визначення поняття 
комерційного найменування у законодавстві України, запропоновано авторське визначення 
поняття комерційного (фірмового) найменування. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, юридична особа, суд. 

Одним із засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання є комерційне 
найменування. Юридичні особи підприємницького типу та фізичні особи-
підприємці можуть використовувати у своїй діяльності комерційне найменування, 
яке може співпадати повністю або частково з найменуванням юридичної особи 
(прізвищем, ім’ям фізичної особи). Комерційне найменування є важливим об’єктом 
права інтелектуальної власності, оскільки дає змогу вирізнити на ринку певного 
суб’єкта господарювання.  

Зважаючи на значну поширеність використання на практиці суб’єктами 
господарювання комерційних найменувань, існує гостра проблема у належному 
правовому регулюванні цих відносин. Водночас на законодавчому рівні прийнято 
небагато правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з виникненням прав 
на комерційне найменування, порядком їх здійснення та захисту. Кількох статей, 
які містяться у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) і врегульовують ці 
відносини (глава 43 «Право інтелектуальної власності на комерційне найменуван-
ня»), недостатня для належного регулювання відносин, які складаються в процесі 
комерційної діяльності суб’єктів господарювання. Господарський кодекс України 
(далі ГК України) також не містить конкретизуючих норм щодо цього правового 
інституту, а відтак чинне законодавство України потребує нагального вдоскона-
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лення для ефективного регулювання відносин, пов’язаних із використанням комер-
ційних найменувань. Зокрема, невирішеними є питання, пов’язані зі суб’єктним 
складом осіб, які мають право на використання комерційного найменування, умови 
надання правової охорони, зміст права на комерційне найменування та інші.  

Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності було 
предметом досліджень деяких науковців у межах дисертаційних досліджень 
(А. О. Кодинець «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг у цивільному праві України», 2006 р. [5], І. В. Кривошеїна «Фірмове найме-
нування: регулювання та правова охорона за законодавством України», 2007 р. [6], 
С. І. Іщук «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменуван-
ня», 2009 р. [4] та інші). Результати цих досліджень, безумовно, заслуговують на 
увагу і будуть предметом аналізу, проте вони виконані досить давно, відтак 
актуальним є проведення нового дослідження проблематики комерційних найменувань з 
урахуванням поточного стану існування відносин між суб’єктами господарювання. 
Окрім дисертаційних досліджень, деякі питання щодо комерційних найменувань 
вивчали й інші науковці: Ю. Л. Бошицький [1], В. М. Крижна [7], В. М. Мартин [8], 
Л. Л. Тарасенко [11]. Однак ці праці вирізняються вибірковістю та тим, що 
комплексно не охоплювали проблематику цього правового інституту. Законодавство 
України, в тому числі у частині інтелектуальної власності, має бути гармонізоване 
з правом Європейського Союзу, про що свідчить Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС, близько 100 статей якої присвячені адаптації законодавства 
України про інтелектуальну власність до стандартів ЄС. 

Цілями статті є характеристика комерційного найменування як засобу індиві-
дуалізації суб’єктів господарювання, обґрунтування пропозицій щодо вдоскона-
лення правового регулювання цього об’єкта інтелектуального права. 

Комерційні (фірмові) найменування є одним із об’єктів промислової власності, 
як і винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаків для товарів і послуг та 
інші об’єкти. Про це вказано у ст. 1 Паризької конвенції з охорони промислової 
власності від 20 березня 1883 року. У цій Конвенції промислова власність 
розуміється у широкому значенні, тому поняття промислової власності 
розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, але й на інші галузі 
виробництва та добувної промисловості.  

Станом на сьогодні доцільно розмежовувати промислову власність (до якої 
відносимо винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних 
мікросхем, тобто об’єкти патентного права) та правові засоби індивідуалізації 
суб’єктів господарювання, товарів, послуг (до яких відносимо комерційне найме-
нування, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товару та інші 
комерційні позначення). Тому у вузькому розумінні промислову власність ототож-
нюють винятково з патентним правом, а в широкому розумінні – промислова 
власність охоплює як патентне право, так і правові засоби індивідуалізації суб’єктів 
господарювання, товарів, послуг. Вважаємо, що комерційне найменування є одним із 
засобів індивідуалізації учасників господарських відносин, оскільки підстави 
виникнення, обсяг прав інтелектуальної власності, способи захисту прав тощо є 
відмінними від об’єктів патентного права (промислової власності). На це також 
наголошують і в науковій літературі. А саме, слушно вказує В. М. Мартин, що 
комерційне найменування є самостійним об’єктом інтелектуального права, який ніяк 
не можна ототожнювати із найменуванням юридичної особи, яке також виступає 
засобом її індивідуалізації, чи іншими її позначеннями [8, с. 333]. Доцільно 
погодитися з такою думкою, оскільки комерційне найменування є самостійним 
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об’єктом інтелектуального права з власним правовим регулюванням, якого водночас 
недостатньо для належного існування цього правового інституту. Безумовно, в 
жодному разі комерційне найменування не є тотожним найменуванню юридичної 
особи, хоча і може з ним збігатися повністю або частково. Наявність окремої глави в 
ЦК України у книзі 4 «Право інтелектуальної власності» вказує на те, що комерційне 
найменування є самостійним об’єктом права інтелектуальної власності.  

На думку С. І. Іщука, в чинному ЦК України (автор.: і в ГК України теж) 
комерційне найменування розглянуто як позначення винятково суб’єкта цивіль-
ного обороту, тому комерційне найменування не може використовуватися в якості 
позначення підприємства як єдиного майнового комплексу [6, с. 6]. Цілком слушна 
позиція, яка також заслуговує на увагу, оскільки комерційне найменування індиві-
дуалізує саме окремих учасників цивільних правовідносин. Водночас одним із 
випадків відчуження майнових прав інтелектуальної власності на комерційне 
найменування є їх відчуження разом з цілісним майновим комплексом особи, якій 
ці права належать, або його відповідною частиною. Про це вказано у ч. 2 ст. 490 
ЦК України. 

Комерційне найменування є «лицем» суб’єкта господарювання, який його 
використовує. Воно відображає набуту впродовж років ділову репутацію, яка може 
бути як позитивною, так і негативною. Завдяки комерційному найменуванню 
споживач має можливість провести розмежування одного виробника (надавача 
послуг) від іншого. Такий висновок можна зробити з аналізу ч. 1 ст. 489 ЦК 
України, в якій вказано, що правову охорону надають комерційному найме-
нуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не 
вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Тому комерційне 
найменування призначене саме вирізнити одну підприємницьку юридичну особу 
від іншої. Це зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого 
суб’єкта господарювання. Варто погодитися з думкою В. М. Мартина, який 
стверджує, що для отримання правової охорони комерційне найменування повинно 
відповідати низці ознак: 1) вирізняти одну особу – суб’єкта господарської діяль-
ності з-поміж інших; 2) не вводити в оману споживачів та інших учасників 
правовідносин щодо діяльності суб’єкта, якому належать права на комерційне 
найменування; 3) не повинно збігатися зі знаками для товарів і послуг та 
зазначеннями походження товарів, що належать іншим суб’єктам [8, с. 334]. 
Справді, вирізнення з поміж інших суб’єктів та націлення споживача на справжні 
види діяльності такої юридичної особи і є основними умовами надання правової 
охорони цьому об’єкту права інтелектуальної власності. Щодо третьої умови 
надання правової охорони (комерційне найменування не повинно збігатися зі 
знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, що належать 
іншим суб’єктам), вважаємо, що така позиція є досить дискусійною з огляду на 
велику кількість торговельних марок, які реєструються, і можуть стосуватися 
одного ключового слова (яке водночас є і чиїмось комерційним найменуванням, і 
знаком для товарів або послуг іншого суб’єкта). Наприклад, згідно з даними з 
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг може бути 
кілька десятків торговельних марок, пов’язаних із одним ключовим словом, яке 
водночас може бути складовою комерційного найменування певного суб’єкта [3]. 

Поняття комерційного найменування в законодавстві України не наведено, і 
це, на нашу думку, є недоліком правового регулювання цих відносин. Однак 
можемо стверджувати, що під комерційним найменуванням варто розуміти 
найменування підприємницької юридичної особи або фізичної особи-підприємця, 
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яке вони використовують у своїй господарській діяльності, і яке дає змогу 
відрізнити цього суб’єкта від інших учасників господарських відносин в інтересах 
споживача та контрагентів цього суб’єкта господарювання. 

Словосполучення «комерційне найменування» було введено в законодавство 
України з прийняттям ЦК України та ГК України у 2003 році. Як стверджує 
Ю. Л. Бошицький, словосполучення «фірмове найменування» більше відповідає 
міжнародним договорам і є звичним для світового співтовариства, ніж поняття 
«комерційне найменування». Він наголосив на тому, що в англомовному варіанті 
Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 pоку вживається термін 
«trade name» (trade з англ. «торгівля, торговий»), а в оригінальному французькому 
варіанті – термін «le nom commercial» (commercial з фр. – комерційний, торговий) 
[2, с. 7]. Саме тому у законодавствах багатьох європейських країн загальноприйня-
тими є терміни «trade name» та «business name». Ці поняття на українську мову 
можна перекладати по-різному: «торгове найменування», «ділове найменування», 
«бізнес найменування», «назва фірми», «фірмове найменування», «комерційне 
найменування» тощо. В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 
від 27 червня 2014 року у ст. 158 у переліку об’єктів права інтелектуальної влас-
ності вживається поняття «фірмове найменування». Англомовний варіант Угоди 
про асоціацію також містить словосполучення «trade name», як і Паризька конвен-
ція про охорону промислової власності. 

У науковій літературі деякі автори пропонують застосовувати у законодавстві 
єдиний термін «комерційне найменування», як такий, що відповідає міжнародній 
термінології, оскільки одночасне використання обох термінів вносить труднощі у 
процес правозастосування [4, с. 9]. Водночас, вважаємо, що така думка є доволі 
дискусійною, оскільки у законодавстві країн ЄС та в міжнародно-правових актах 
вживається термін «trade name», що за своїм змістом є близьким до «фірмового 
найменування». Відтак на сьогодні виправданим є підхід законодавця, який у ЦК 
України і ГК України вживає термінологію – «комерційне (фірмове) найменування».  

Загалом у законодавстві України, як у ЦК України, так і у ГК України, 
вживають словосполучення комерційне найменування та фірмове найменування як 
тотожні. На це також наголошує і Вищий господарський суд України у Постанові 
Пленуму від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [10]. Зокрема, у 
п. 1.5. Постанови зазначено, що у застосуванні законів про охорону прав 
інтелектуальної власності судам треба враховувати одночасне вживання в них 
деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом 
термінів, якими визначено окремі об’єкти права інтелектуальної власності, як-от: 
«знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки»; «фірмове найменування» і 
«комерційне (фірмове) найменування». Погоджуємося з позицією Вищого госпо-
дарського суду України, і наголошуємо, що справді за своїм правовим змістом 
обидва терміни (як «комерційне найменування», так і «фірмове найменування») є 
тотожними. Тому спір може тривати лише на рівні теоретичних дискусій. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) неодноразово 
наголошувала на необхідності вирішення проблем правового регулювання щодо 
використання комерційних найменувань. Зокрема, ВОІВ вказує, що хоча й існують 
міжнародні норми для охорони фірмових найменувань, фундаментальною пробле-
мою залишається ідентифікація того, що у різних країнах може охоронятись як 
«фірмове найменування», та доводиться робити складний вибір щодо застосовува-
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ного законодавства у глобальному розумінні [12]. Вважаємо, що така позиція 
зумовлена різним правовим регулюванням, яке існує в різних державах світу. Тому 
немає одного уніфікованого визначення та ознак цього правового інституту. Також 
це питання не врегульовано на рівні міжнародних нормативно-правових актів 
(договорів). У зв’язку з цим немає єдності підходів до розуміння поняття 
комерційного (фірмового) найменування. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом також містить 
певне застереження щодо охорони комерційних найменувань, вказуючи, що 
фірмові найменування є об’єктом інтелектуальної власності, якщо вони охороняються 
у формі виняткового права інтелектуальної власності відповідним національним 
законодавством. Такого застереження в Угоді щодо інших об’єктів права інтелек-
туальної власності – немає. Відтак це ще раз свідчить, що і законодавство країн 
ЄС, і українське законодавство у цій сфері вказує на певну проблему щодо 
визначення того, що може бути комерційним (фірмовим) найменуванням, оскільки 
уніфікованих підходів до вирішення цього питання в країнах ЄС немає.  

Справді комерційне найменування станом на сьогодні може збігатися повністю 
або частково з найменуванням юридичної особи, або може не збігатися взагалі. Про 
можливість захисту комерційного найменування, яке є лише частиною найменування 
юридичної особи свідчить і судова практика. А саме у судовій справі за позовом 
суб’єкта господарювання – компанії Compagnie Generale des Etablissements Michelin – 
MICHELIN & Сіе (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) про 
захист прав на комерційне найменування суд позов задоволив, заборонивши 
відповідачеві будь-яке використання позначення «MICHELIN» у доменному імені, що 
було зареєстровано на ім’я відповідача. Суд констатував, що право позивача на 
комерційне найменування Compagnie Generale des Etablissements Michelin – 
MICHELIN & Сіе (Компані Женераль диз Етаблістан Мішлен-Мішлен і Компані) та 
відповідно право на скорочене комерційне найменування «MICHELIN», яке є 
похідним від повного найменування, охороняється на всій території України внаслідок 
його використання. Окрім того, позивачем було представлено суду, і суд взяв це до 
уваги під час ухвалення рішення, докази того, що споживачі обізнані з існуванням 
скороченого комерційного найменування компанії «MICHELIN», яка є відомим 
виробником та продавцем автомобільних шин [9]. Рішення суду є правильним 
(законним, обґрунтованим), оскільки було захищено право позивача на комерційне 
найменування, яке він використовує впродовж багатьох років. Окрім того, було 
припинено порушення цього права, оскільки відповідачеві було заборонено 
використовувати комерційне позначення позивача у назві веб-сайту.  

Комерційне (фірмове) найменування є окремим об’єктом інтелектуального 
права, належить до правових засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання та 
має власний обсяг правової охорони. Угода про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом передбачає гармонізацію законодавства України із законо-
давством країн ЄС щодо правової охорони багатьох об’єктів інтелектуальної власності, 
серед яких особливу увагу приділено і фірмовим найменуванням. Комерційне 
найменування призначене вирізнити одну підприємницьку юридичну особу від 
іншої, що зроблено в інтересах споживача та інших контрагентів такого суб’єкта 
господарювання. Ці ознаки окреслюють умови надання правової охорони комер-
ційному найменуванню. Звертаємо увагу, що за своїм правовим змістом обидва 
терміни «комерційне найменування» і «фірмове найменування» є тотожними. 
Водночас на законодавчому рівні немає визначення поняття комерційного (фірмо-
вого) найменування, що є недоліком правового регулювання досліджуваного правового 
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інституту. На нашу думку, під комерційним найменуванням доцільно розуміти 
найменування підприємницької юридичної особи або фізичної особи-підприємця, 
яке вони використовують у своїй господарській діяльності, і яке дає змогу 
відрізнити цього суб’єкта від інших учасників господарських відносин в інтересах 
споживача та контрагентів цього суб’єкта господарювання. 
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The article examines issues of intellectual property right on commercial (trade) names. 
There were analysed the theoretical positions, the positions of courts’ practices on the subject 
of this scientific research (resolving disputes related to the protection of commercial names). 
The analysis of legal regulation of these relations was done. The author found that only 
several articles of Civil Code of Ukraine and the Commercial Code of Ukraine regulate the 
relations about commercial names of entities (especially chapter 43 of the Civil Code of 
Ukraine «Intellectual Property law for commercial name»). It is not enough to regulate the 
relations properly that exist in the business entities. 

The author found that commercial (trade) name is a particular object of intellectual property 
rights. Commercial (trade) name refers to the means of individualization of business entities and 
has its own scope of legal protection. Commercial (trade) name is one of the objects of industrial 
property in the broad sense under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 

Commercial (trade) name is not identical to the name of the business entity, although it may 
coincide with it completely or partially. Commercial (trade) name reflects the business reputation of 
the organization acquired over the years, which can be either positive or negative. 

The author proved that the commercial (trade) name intended to distinguish one business 
entity from another one. This is done in the interests of customers and other counterparties of 
such organisation. The author defined the conditions of the legal protection of commercial 
(trade) names. The author pointed out that the terms "trade name" and "commercial name" in 
their legal essence are identical and they both have the same meaning.  

The author confirmed that the negative aspect of law regulation of these relations is the 
lack of definition of a commercial (trade) name in legislation of Ukraine. The author suggested 
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the definition of commercial (trade) name: it’s the name of the business entity or individual – 
entrepreneur, which they use in their business activity, and which allows to distinguish this 
entity (individual – entrepreneur) from other participants of economic relations in the interests 
of consumers and contractors of this entity or individual – entrepreneur. 

Analysing the content of the Association Agreement between Ukraine and the European 
Union, the author confirmed that this Agreement has certain reservations about the protection 
of commercial (trade) names such as commercial names are the object of intellectual property 
if they are protected in the form of exclusive intellectual property rights by the national 
legislation. The author proved that both EU law and Ukrainian legislation in this sphere 
indicates a problem to determine what name can be a commercial (trade) name, and there is 
not the unified approach to this issue in the EU. 

Keywords: intellectual property, commercial entity, court. 
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ФУНКЦІЇ ДОГОВОРУ МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРІВ НАУКИ 
К. Дюкарєва 

Адвокатське об’єднання «Матвіїв і Партнери», 
вул. Ак. Лазаренка, 1, Львів, Україна, 79026, 

e-mail: kate.dyukaryeva@gmail.com 

Досліджено питання функціональної ролі договору, що укладається між співавторами 
творів науки. Зокрема, з’ясовано, що договір між співавторами твору науки виконує 
регулятивну, ініціативну, програмно-координаційну, інформаційну, гарантійну, захисну 
функції. Надано детальну характеристику цих функцій. Особливу увагу присвячено регуля-
тивній функції договору. Виявлено, що договір між співавторами покликаний організовувати 
та координувати їхні дії. Наголошено на тому, що укладений між авторами твору науки 
договір є єдиним засобом правового регулювання їхніх відносин. На підставі аналізу 
правових норм з’ясовано, що договір між співавторами творів науки є актом вияву їхньої 
ініціативи та реалізації диспозитивності. Встановлено, що такий договір слугує певною 
програмою для співавторів та містить інформаційне навантаження щодо їхніх прав та 
обов’язків як для них самих, так і третіх осіб. Для посилення гарантійної функції договору 
запропоновано передбачати у ньому положення про відповідальність не тільки у зовнішніх 
відносинах, але й у внутрішніх, тобто один перед одним. На підставі аналізу судової 
практики охарактеризовано, у чому проявляється захисна функція договору між співавто-
рами колективного твору науки. Проаналізовано правові норми чинного законодавства 
України та правові позиції вищих судових інстанцій. 

Ключові слова: співавтори, твір науки, договір, функції договору, регулятивна функція. 

Практика створення наукових творів у співавторстві є доволі поширеною. 
Водночас питанням регулювання відносин між співавторами таких творів 
присвячено небагато норм. Зокрема, законодавець установив, що відносини між 
співавторами визначає укладена між ними угода. Незважаючи на це, в більшості 
випадків співавтори колективних творів не укладають договорів, а покладаються 
на уже встановлені законодавчі приписи, що може призвести до проблем 
практичного характеру у разі виникнення спорів між ними щодо користування 
майновими правами інтелектуальної власності. Отже, вагомого значення набуває 
аналіз функціональної ролі договору, укладеного між авторами твору науки. Функції 
цивільно-правового договору у різних аспектах досліджували неодноразово. Однак 
у науковій літературі відсутні комплексні цивілістичні дослідження як відносин 
між співавторами творів науки загалом, так і питань договірного регулювання 
відносин між ними. Здебільшого науковці приділяють увагу загальній характерис-
тиці інституту співавторства та його правовому регулюванню. До таких праць 
належать наукові дослідження Р. Б. Шишки, О. С. Яворської, О. В. Зайця, 
Г. О. Ульянової, О. О. Ізбаш та інших. Метою ж цієї статті є дослідження функцій 
договору, що укладається між співавторами творів науки. 

Відносини, які виникають між співавторами творів науки, за своєю сутністю є 
приватноправовими, а договір, укладений між ними, як правова підстава встановлення, 
зміни та припинення правовідносин за своєю природою є цивілістичним. Отож, 
досліджуючи питання функціонального призначення договору між співавторами 
твору науки, спершу варто встановити та керуватися тим, які функції загалом 
виконує цивільно-правовий договір. 
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Свого часу О. О. Красавчиков досліджував питання функцій цивільного 
договору. Його вчення зберігають актуальність і сьогодні, набуваючи нового змісту. 
Науковець виділяв наступні функції договору: ініціативна, програмно-коорди-
наційна, інформаційна, гарантійна, захисна, регулятивна [9, с. 17–20]. При цьому 
чимало науковців наголошують на тому, що станом на сьогодні, в умовах ринкових 
відносин, регулятивна функція є головною та визначальною, а усі інші функції 
договору – похідними та залежними від неї. Зокрема, Н. М. Пархоменко, яка 
виділяла нормотворчу та регулятивну функції, зазначала, що шляхом укладення 
договору відбувається реалізація основної функції права – регулювання суспільних 
відносин для безконфліктного існування всіх суб’єктів суспільного життя [11, 
с. 176–177]. Натомість науковці І. Р. Калаур та А. Б. Гриняк у своїх дослідженнях 
договірного регулювання відносин з погляду передання майна у користування та 
надання послуг теж звертають увагу на особливість регулювальної функції договору. 
Зокрема, І. Р. Калаур зазначає, що будучи юридичним регулятором поведінки осіб, 
які вступають у договірні відносини, договір «в ім’я» їхніх інтересів забезпечує 
об’єктивну можливість врегулювати ті сфери їхнього договірного співжиття, які не 
опосередковані нормативною регламентацією [7, с. 117]. А. Б. Гриняк підсумовує, що 
договірне регулювання за своїм впливом на відносини є ширшим ніж нормативне, 
оскільки спрямоване на їх організацію та формування [1, с. 118]. Отож, 
враховуючи наведене, вважаю, що дослідження функціонального призначення 
договору між співавторами творів науки необхідно розпочати із аналізу його 
регулятивної функції. 

Регулятивна функція договору, укладеного між співавторами творів науки, 
полягає у наступному. Поряд із такими конститутивними ознаками цивільно-
правового договору як те, що договір є: 1) домовленістю, яка досягнута на підставі 
вільного волевиявлення сторін; 2) спрямованістю на досягнення певного правового 
результату – встановлення, зміна або припинення цивільних прав та обов’язків; 
3) конструкцією, згідно з якою відбувається встановлення прав і обов’язків, що 
породжуються договором, на осіб, що уклали договір, які одночасно є сторонами 
відповідного договірного зобов’язання [8, с. 385–388; 10, с. 12–13], не менш 
важливою характерною рисою договору є й те, що він поряд із нормами цивільного 
права є регулятором відносин, що складаються у приватній правовій сфері [2, 
с. 118]. Зокрема, З. В. Ромовська зазначила, що у договірній сфері ЦК України 
відсуває закон на друге місце, надаючи перевагу договірному регулюванню [15, 
с. 42]. При цьому науковець указала на те, що договір – це також мірило свободи, 
щоправда, лише для двох. Ця остання обставина не може заперечити правотворчої 
сутності договору, а отже, і його нормативного правового характеру, хоча й із 
обмеженою сферою дії [16, с. 71–72].  

Законодавчо відносини між співавторами не врегульовані. Відповідно до ст. 13 
Закону України «Про авторське право і суміжні права», відносини регулюються 
укладеною між ними угодою. Відтак, не можна не погодитися з твердженням 
науковців про те, що договір, будучи універсальною правовою формою як з 
погляду теорії, так і практики, набуває характеристик нормативного документа. У 
цьому випадку автори твору виступають своєрідними «законодавцями» для себе, 
встановлюючи в договорі взаємні права та обов’язки [6, с. 82]. Зрештою, співавтори 
мають право врегульовувати в договорі, що передбачений законодавством, свої 
відносини, що ним не врегульовані. У такому разі договір між співавторами 
виходить за межі розуміння його як суто індивідуального акта. За таких умов він є 
формою права. Його положення є обов’язковими не тільки для сторін договору, а й 
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враховуються судовими та іншими державними органами у разі вирішення різних 
питань, пов’язаних зі співавторством [18, с. 25].  

Отже, можна дійти до висновку, що укладений між співавторами творів науки 
договір є єдиним засобом правового регулювання їхніх відносин. Договір між 
цими суб’єктами покликаний визначати відносини між ними, тобто організовувати 
та координувати дії співавторів, що спрямовані на розподіл їхніх майнових прав, а 
також використання й розпорядження цими правами та спільним твором науки.  

Ініціативна функція проявляється у тому, що договір між співавторами 
творів науки, як результат погодження волі сторін, є актом вияву їхньої ініціативи 
та реалізації диспозитивності. При цьому, в укладеному між співавторами договорі 
виявляється воля не одного автора, а двох чи кількох, і волевиявлення кожного з 
них повинно за своїм змістом збігатися та відповідати одне одному. 

Ініціативна функція, укладеного між співавторами твору науки, договору 
пов’язана із реалізацією принципу свободи договору. У науковій літературі сфор-
мовано комплекс питань, які сторони можуть вирішувати диспозитивно шляхом 
реалізації принципу свободи договору. До таких питань відносять: 1) визначати, 
укладати чи не укладати договір, тобто вступати або не вступати у договірні 
відносини (свобода укладення договору); 2) визначати, з ким укладати договір 
(свобода вибору контрагента договору); 3) визначати, де укладати договір (свобода 
вибору місця укладання договору); 4) визначати, коли укладати договір (свобода 
вибору часу укладення договору); 5) визначати форму договору, що укладається 
(свобода вибору форми договору); 6) визначати вид договору, що укладається (свобода 
вибору виду договору); 7) визначати зміст (умови) договору, що укладається, у тім 
числі можливість змінювати і скасовувати умови договору (свобода визначення умов 
договору); 8) розривати договір, іншим способом припиняти дію договору, тобто 
керуватися договірними відносинами (свобода розірвання договору) [3, с. 23–24].  

Законодавець у ч. 3 ст. 436 Цивільного кодексу України встановив, що 
відносини між співавторами можуть бути визначені договором. Отож, співавтори 
твору науки, керуючись принципом свободи договору, самостійно визначають, 
укладати їм таку угоду, чи ні. Погоджуючи необхідність укладення договору, 
співавтори проявляють таким способом свою ініціативу. Також, зважаючи на 
відсутність законодавчого регулювання, зокрема, форми та обов’язкових умов 
договору між співавторами, сторони самостійно вирішують: в усній чи письмовій 
формі укладати договір; які положення передбачати у договорі, а які ні. 

Програмно-координаційна функція характеризується тим, що укладений 
між співавторами твору науки договір є своєрідною програмою поведінки один 
щодо одного, а також засобом організації та координації поведінки співавторів. 

До такого висновку можна дійти завдяки аналізу додатку № 6 Зразків примірних 
договорів у сфері авторського права і суміжних прав, які розроблені Державною 
службою інтелектуальної власності. Із цього додатку вбачається, що основними 
положеннями договору між співавторами є: домовленість про створення твору 
спільною працею; визначення назви спільного твору із зазначенням її в договорі; 
внесок кожного зі співавторів у створення твору; взаємні права та обов’язки кожного зі 
співавторів; домовленість про те, що авторське право на твір, створений у спів-
авторстві, належить усім співавторам спільно незалежно від того, такий твір є цілісним 
чи складається з окремих частин; визначення частки винагороди за використання 
спільно створеного твору. Отже, наведені положення підтверджують, що договір, який 
може бути укладений між співавторами твору науки, слугує певною програмою для 
них, оскільки організовує внутрішні відносини та координує зусилля співавторів.  
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Інформаційна функція, укладеного між авторами колективного твору науки, 
договору проявляється у тому, що ця угода містить у собі певну необхідну 
інформацію, а саме, дані про права та обов’язки співавторів. 

Співавтори, визначаючи у договорі відносини між собою, насамперед пого-
джують права та обов’язки кожного автора. Як випливає із наведеного, одним із 
основних положень договору між співавторами є домовленість про взаємні права 
та обов’язки сторін. Співавтори твору науки у випадку неподільного співавторства, 
наприклад, можуть зазначати у договорі, що кожний автор не може без достатніх 
правових підстав відмовити іншим співавторам у дозволі на опублікування або 
інше використання твору. У разі подільного співавторства можливою є договірна 
умова, що кожен зі співавторів твору науки має право використовувати, створену 
ним частину твору, на власний розсуд. Такі договірні положення містять 
інформацію, яку співавтори твору науки використовують чи потенційно зможуть 
використовувати при здійсненні своїх прав та обов’язків щодо спільного твору. 

Зрештою, передбачена у договорі, інформація про права та обов’язки кожного 
автора, слугує певним помічником при вирішенні судом спорів між співавторами. 
Наприклад, передбачені у договорі, умови про порядок використання спільного 
твору науки сприятимуть правильному урегулюванню спору, пов’язаного із 
захистом прав співавтора у зв’язку із неправомірним опублікуванням твору. 

Отож, укладений між співавторами твору науки, договір містить інформаційне 
навантаження не тільки для самих співавторів, а й для третіх осіб: судових органів 
або ж органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Гарантійна функція зумовлена існуванням певної системи забезпечувальних 
засобів, що спрямовані на стимулювання до належного виконання умов договору. 
Як вбачається із наведеного, співавтори твору науки володіють можливістю 
самостійно та на свій розсуд передбачити в укладеному між ними договорі 
гарантії, що спрямовані на його виконання. До таких гарантій можна віднести 
положення про відповідальність співавторів.  

Перш за все, це стосується договірних відносин між співавторами та організа-
ціями, які використовують наукові твори. Укладаючи із видавництвом договори, 
співавтори беруть на себе відповідні зобов’язання. Далеко не всі умови договору 
виконують належно. Відтак, постає питання відповідальності авторів твору науки. 
У літературі висловлено думку, відповідно до якої співавтори повинні нести солі-
дарну відповідальність перед видавництвом. Водночас наголошено на тому, що 
солідарна відповідальність співавторів не має нічого спільного зі звичайною солі-
дарною відповідальністю боржників. Відтак, як зазначає О. О. Ізбаш, питання від-
повідальності співавторів у зовнішніх відносинах варто прописувати в організа-
ційному цивільно-правовому договорі, що укладається між співавторами [5, с. 351].  

Також, зважаючи на те, що однією із функцій договору між співавторами є 
регулювання їхніх внутрішніх організаційних відносин, вважаю, що у таких дого-
ворах варто передбачати відповідальність не тільки щодо зовнішніх відносин та 
третіх осіб, але й внутрішніх теж. Це стосується відповідальності співавторів один 
перед одним. Такі умови договору підсилять гарантії належного виконання умов 
договору та більшу віру у партнерство. Як то кажуть, «Довіряй, але перевіряй».  

Захисна функція договору між співавторами твору науки проявляється у 
наступному. До одного із пріоритетних спеціальних принципів договірного регу-
лювання належить принцип обов’язковості виконання умов договору. Вказаний 
принцип отримав свою легалізацію у нормах ЦК України. Зокрема, відповідно до 
його ст. 629, договір є обов’язковим для виконання сторонами [2, с. 108]. У випад-
ку невиконання умов договору права співавтора вважаються порушеними.  
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Вищий господарський суд України у своїй постанові № 12 від 17 жовтня 
2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності» зазначає, що використання твору поза межами 
умов, визначених договором, визнається порушенням авторського права, оскільки 
відповідні дії вчиняються поза межами наданих повноважень. Отож, у такому разі 
співавтор має право застосувати, передбачений чинним законодавством, механізм 
захисту своїх порушених прав. 

У судовій практиці дедалі частіше трапляються спори, пов’язані із захистом 
авторських прав одного зі співавторів твору науки. Зокрема, таким випадком був, 
коли позивач звернулася до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська із 
позовною заявою про захист авторських прав, стверджуючи, що вона є 
одноосібним автором англомовного твору «Моя улюблена актриса», який уперше 
опублікувала під своїм іменем у 1995 році на сторінці 40 посібника «Перевір свою 
англійську», і ніколи нікому не передавала своїх авторських прав на цей твір. 
Однак відповідач у 1996 році без дозволу та зазначення одноосібного авторства 
позивача опублікував та відтворив вказаний твір у складі посібника «Твій 
помічник у підготовці до екзамену» під іменем двох співавторів. У зв’язку із цим 
позивач просила суд визнати своє одноосібне авторство на спірний твір та факт 
порушення відповідачем немайнового права позивача на позначення її імені як 
одноосібного автора на цей твір.  

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив наступні обставини. Позивач у 
1995 році під своїм іменем опублікувала посібник «Перевір свою англійську», у 
складі якого на сторінці 40 був текст «Моя улюблена актриса». Факту опублікуван-
ня вказаного тексту за авторством позивача у якості окремого твору встановлено 
не було. 5 лютого 1996 року між відповідачем та ОСОБОЮ укладено видавничий 
договір, за умовами якого останній зобов’язався створити у співавторстві із 
позивачем та передати до 1 березня 1996 року відповідачу навчально-методичний 
посібник «Все для підготовки до екзамену з англійської у 1996 році». На виконання 
умов цього договору відповідач отримав від співавторів рукопис навчально-
методичного посібника «Твій помічник у підготовці до екзамену». Наприкінці 
березня 1996 року посібник «Твій помічник у підготовці до екзамену» було здано 
до друку із зазначенням на його обкладинці у якості співавторів ОСОБУ та 
позивача. Цей посібник на сторінці 42 містив текст «Моя улюблена актриса» 
ідентичний тому, що містився на сторінці 40, в опублікованому у 1995 році під 
авторством позивача, «Перевір свою англійську». При цьому, у посібнику «Твій 
помічник у підготовці до екзамену» безпосередньо на сторінці 42, де розміщений 
текст «Моя улюблена актриса», було відсутнє посилання на автора цього тексту. 

Встановивши наведене, суд першої інстанції вирішив спір так: нормою ст. 12 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» (у редакції чинній на час 
спірних правовідносин) передбачено, що співавторами є особи, спільною творчою 
працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, 
укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору належить 
однаковою мірою всім співавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав 
відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. 
Відповідно до ст. 5 Закону України, законодавством охороняються твори у галузі 
науки, літератури і мистецтва, зокрема літературні письмові твори белетристич-
ного, наукового, технічного або прикладного характеру (книги, брошури, статті, 
комп’ютерні програми тощо).Текст «Моя улюблена актриса», автором якого є 
позивач, не є окремим твором у розумінні ст. 5 Закону України, а є його частиною, 
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оскільки опубліковувався не в самостійній матеріальній формі, а як частина твору 
позивача «Перевір свою англійську» у 1995 році, а потім як частина спільного 
твору позивача та ОСОБИ «Твій помічник у підготовці до екзамену» у 1996 році. 
При цьому спільне авторство позивача та ОСОБИ на останній твір було зазначено 
відповідачем шляхом наведення прізвищ цих авторів на примірниках твору. 

Ураховуючи, що правовідносини між позивачем, її співавтором ОСОБОЮ та 
відповідачем щодо зазначення певним способом авторства на відповідні частини 
твору «Твій помічник у підготовці до екзамену» не були урегульовані ані видав-
ничим договором від 05 лютого 1996 року, ані будь-яким іншим договором у суду 
були відсутні підстави вважати, що авторське право позивача порушене. При цьому 
суд першої інстанції зазначив, що позивач, як другий співавтор твору, не мав права 
без достатніх підстав відмовити у дозволі іншому співавтору на опублікування та 
інше використання твору. Підсумовуючи вищевикладене, суд доходить висновку про 
необхідність відмови у задоволенні позову в повному обсязі. 

Отже, як убачається із наведеного, суд відмовив позивачу у задоволенні позов-
них вимог у зв’язку із тим, що, відповідно до законодавства, один із співавторів не 
має права без достатніх підстав відмовити іншому у дозволі на опублікування та 
інше використання твору. Позивач таких достатніх підстав не навела. Укладеного 
між співавторами твору науки договору, який містить положення про обов’язко-
вість при опублікуванні спільного твору зазначення імені відповідного співавтора 
на певну частину твору, не існувало. Тож, суд дійшов висновку, що права позивача 
не були порушеними. 

Наведений спір є яскравим прикладом того, що договір між співавторами 
твору науки, у разі його укладення, виконує захисну функцію. Суд визнав би право 
позивача порушеним, якби позивач та інший співавтор уклали договір, який міс-
тить вищевказане відповідне положення. У подальшому позивач змогла би реалізу-
вати механізм захисту своїх порушених прав. 

Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки 
та виділити такі функції договору між співавторами твору науки:  

1. Регулятивна. Укладений між авторами колективного твору договір виступає 
єдиним засобом правового регулювання їхніх відносин. 

2. Ініціативна. Співавтори, керуючись принципом свободи, самостійно вирішують 
питання: укладати їм такий договір чи ні; це буде усна чи письмова угода; передба-
чати певні умови чи утриматися тощо. 

3. Програмно-координаційна. Договір слугує певною програмою для них, 
оскільки організовує їхні внутрішні відносини та координує зусилля співавторів. 

4. Інформаційна. Договір між співавторами містить інформацію про права та 
обов’язки кожного автора як для них самих, так і для третіх осіб. 

5. Гарантійна. Співавтори мають можливість передбачити у договорі систему 
забезпечувальних засобів, що спрямовані на стимулювання до належного виконан-
ня умов договору як самими авторами, так і третіми особами. 

6. Захисна. Укладений договір слугує належним для співавторів твору науки 
засобом для реалізації механізму захисту їхніх порушених прав. 
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The article deals with the issue of the functional roles of the contract concluded between the 
co-authors of works of science. In particular, it has been found out that the contract between the co-
authors of works of science performs regulatory, initiative, program-coordinating, informative, 
warranty and protective functions. The detailed description of these functions is provided. 

Special attention is devoted to regulatory function of the contract, concluded between the 
co-authors of works of science. From the analysis of numerous researches it is revealed that for 
the time being, the market conditions, regulatory function of the contract is crucial and primary, 
and all others derived from it. On the basis of the current legislation of Ukraine it is known that 
under the law the co-authors have the right to adjust their relationships, which are not regulated, 
in the contract. It has been determined that the agreement between the co-authors is to organize 
and coordinate their actions aimed at distribution of property rights and the use and disposal of 
these rights and the joint work of science. The author emphasizes that the concluded contract of 
work of science is the only means of legal regulation of their relations. 

The analysis of the initiative functions of the contract between the co-authors of works of 
science has been done. It has been found out that such a contract is an act of collective 
expression of the initiative authors of the work of science and implementation of discretionary. 
It has been concluded that co-authors independently decide whether they conclude the 
contract, and the issue of its form and content. 

The program-coordinating and informative functions of the contract between the co-
authors have been characterized. It is established that the contract is organizing internal 
relations and co-coordinated efforts of scientific, but also serves as a specific program for 
them. Based on case studies of contractual practices it has been clarified that the contract 
between the co-authors of works of science contains information on rights and obligations for 
both parties and the third ones. 

The existence of the guarantee function concluded between the co-authors of works of 
science and its reasons have been examined. The conclusion about the necessity of 
specifying the contract conditions, grounds and means of co-responsibility in external relations 
to the third parties has been done. In addition, for enhancing the research, the author suggests 
taking into consideration the provisions on the conditions, grounds and facilities of co-
responsibility to each other in the contract. 

The characteristic of the protective function of the contract between the co-authors of 
works of science has been done. The legal position of the higher courts has been analyzed. 
On the basis of jurisprudence the protective function of the contract between the authors of 
works of science has been established. 

Keywords: co-authors, work of science, contract, functions of the contract, regulatory 
function. 
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The article examines issues of domain name dispute resolution. The analysis of legal 
regulation of these relations was done. There were analysed the Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy and other Rules adopted by the administrators of address space within the 
Internet. It has been researched that in Ukraine, there is no special legislation providing a 
procedure for domain disputes settling. This is due to the fact that state legislation cannot 
regulate relations emerging, changing and stopping within virtual «space without borders» all 
over the world. 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers adopted the Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy in order to regulate the procedure of the domain disputes 
resolution. The author argues that the courts guide by the rules that are not normative, but 
governing contentious relations between the parties to the dispute:.UA Domain Rules, The 
Regulations of domain names registration within.COM.UA and other rules provided by Ltd. 
«Hostmaster» (a high-level administrator of the address space) or other domain names 
administrators of second level. These rules are applicable as terms of accession agreement to 
the proposed conditions (if there is such a reference in contract between the registrant and 
registrar) or as a custom (if there is no such a reference) by their legal nature.  

The author considers that the domain dispute is a dispute concerning the legality 
(unfairness) of the domain name registration and use between the holder of the domain name 
and other interested person (for example, trademark certificate holder). Domain name dispute 
occurs when there are evidence of the registration and use of a domain name in bad faith. 

Keywords: domain name, Internet, website, court. 

Introduction. The development of the digital environment leads to a large number of 
websites. Some websites are very popular among users and that promotes the company-
holder of the website, its commercial name and activity results within the market. Every 
website has its own «name» posted in the Internet. This is the domain name (domain) 
identifying a web resource in the global information network. 

Issue formulation. At a time when practically every member of society has access to 
the Internet using a computer, phone, tablet or other device, the existence and operation 
of a website becomes a necessity for every company wants to present itself in the 
Internet-environment. Thereby, there are unfair competition signs through the using of a 
domain name (website name) closer to the domain name of the competitor (other entity). 
Thus, due to the mixing of two websites names for the Internet users-potential customers, 
a domain dispute between two domain holders of similar domain names emerges. There 
is no regulation under Ukrainian legislation of the procedure for settling domain disputes. 
There is no unified legal regulation of settling such disputes in the EU and in the world at 
large. This is due the fact that the Internet is «a space without borders» and the 
administration of the Internet address space is performing by NGOs guided by their own 
rules and principles.  

Recent research and publications analysis. The legal aspects of domain disputes 
settling are practically unresearched within the scientific literature. Several scientific 
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theses wrote over 10 years ago concerns the general characteristics of domain names 
(D. V. Boiko (2005) «The legal nature of the Internet domain names» [1], V. V. Bontlab 
(2006) «Civil legal regulation of the domain names» [2]). Certainly, the conclusions 
drawn by these scientific works authors deserve attention and provide the theoretical 
basis for further research in this province. However, the current state of the domain 
disputes review and settling differs (due to changes in the relevant regulation). 
Simultaneously, these scientific works are not specifically devoted to domain disputes. 
Due to the rapid development of information technology, the increasing quantity of 
websites, significantly different in content and structure, the number of domain disputes 
in Ukraine and around the world is increasing steadily. 

Objectives of the article: the characteristic of domain disputes, the procedure of their 
consideration and settling, and arguing the proposals for improving of these relations 
legal regulation. 

Main content of the article. Domain dispute is a dispute concerning the legality 
(unfairness) of the domain name registration and use between the holder of the domain 
name and other interested person (for example, trademark certificate holder). There is a 
point of view highlighted in scientific literature that the settling of disputes, regarding to 
domain names, usually requires special knowledge in the province of information 
technology that causes a great difficulty both to the parties to a dispute and to mediators 
trying to settle [3]. Such a position is rather controversial, since even the court (other 
entitled person or body), solving this category of cases, does not require an expertise to 
verify claims or objections. We consider that special knowledge (expertise) regards the 
understanding of technical functioning of a website and the Internet, differentiation of 
technical features of the registrant, registrar and administrator of the address space in the 
Internet and technical possibilities to change the website holder, etc. Everyone can have 
basic knowledge of these circumstances, including judges, lawyers, etc., while the correct 
understanding of the technical nature of some issues is rather difficult. 

The regulation of domain disputes considering and settling in Ukraine is 
characterized by the absence of special legal regulation of such a procedure. At first 
glance, this phenomenon is justified because state legislation cannot regulate relations 
emerging, changing and stopping within virtual «space without borders» all over the 
world. Therefore, it is worth agreeing with the Kudrytska T. point of view that the legal 
regulation of the domain name province in most cases is outside of state sphere only [4]. 
The reasons are as follows: 

– Supranational (T. V. Kudrytska) and extraterritorial (auth.) nature of the Internet 
(in procedural aspect this fact may influence the determination of domain dispute 
jurisdiction (T. V. Kudrytska), the choice of applicable national law and the peculiarities 
of state procedural norms (auth.); 

– Technical features of the Internet, namely: data transfer rate, the speed of website 
content changing usually causing problems with the evidence (T. V. Kudrytska); 
herewith such evidence is formed under the legislation of the country considering the 
dispute or under the legislation on private international law (auth.); 

– Specific nature of regulation and even «self-regulation» (T. V. Kudrytska). Such 
«specific nature» lies in the fact that the domain registration procedure is not foreseen by 
law, but regulations established by a domain administrator (auth.). In Ukraine, the law 
forbids to use a trademark of someone else as a domain name. In particular, the Law of 
Ukraine «On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services» (Art. 20) 
foresees such legal norms. The use of someone else's registered trademarks without 
consent in domain names shall be considered as the violation of rights of a trademark 
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certificate owner. Having analyzed the content of property rights to trade names enlisted 
in the Civil Code of Ukraine, we may conclude the inability to use someone else's 
commercial name in the domain. In particular, Art. 490 of the Civil Code of Ukraine 
provides that the holder of rights to a trade name is entitled to prevent a trade name 
illegal use, including the prohibiting of such use. The norm also concerns using of a 
commercial name in domain. Nevertheless, the law shall provide detailed regulation of 
possible ways of using a commercial name and types of rights violations. 

However, aforecited legal provisions are the substantive law provisions that do not 
define the concept, characteristics, types and settling procedure of domain disputes. 
There are no special procedural norms in Ukraine. 

In the international practice of resolving the domain name disputes the main 
regulative document is Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. This policy 
has been adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(«ICANN») in 1999. Its terms are incorporated by reference into registration agreement 
between the registrant and the registrar, and this Policy is required for use in a dispute 
concerning the legality of the domain name registration and use between a domain name 
holder and other interested person. 

Domain name dispute occurs when there are evidence of the registration and use of a 
domain name in bad faith: 

– circumstances indicating that the holder of the domain name has registered or has 
acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise 
transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the 
trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration 
in excess of his documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; 

– the domain name holder has registered the domain name in order to prevent the 
holder of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding 
domain name, provided that he has engaged in a pattern of such conduct; 

– the registrant has registered the domain name primarily for the purpose of 
disrupting the business of a competitor;  

– by using the domain name, the registrant has intentionally attempted to attract, for 
commercial gain, Internet users to his website or other on-line location, by creating a 
likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, 
or endorsement of his website or location or of a product or service on his website or location. 

Thus, all these domain registrant’s actions aim at the violation of economic 
competition in a particular province and unlawful «fight» against competitors entitled to 
rights to a trademark.  

In Ukraine, the domain names administrators of second level also often indicate 
types of domain disputes that may occur between website holders and others. For 
example, under the Rules of domain disputes settling in domain.LVIV.UA, domain 
disputes may occur: 

1. If the delegated to a defendant private domain name or a part of it is identical or 
confusingly similar to a registered plaintiff trademark, so that they can be confused. 

2. If the plaintiff considers the defendant is not entitled to use the domain name or 
the using of it violates the rights and legal interests of the plaintiff. 

3. If the spelling or pronunciation of the domain name delegated to the defendant is 
a word or expression that violates the honor and dignity of the plaintiff or harms their 
reputation. 

4. If the spelling or pronunciation of the domain name or a part of it reproduces 
surnames, names or aliases of famous persons in Ukraine without their consent. 
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5. Other violations of the Rules by a defendant [5]. 
Therefore, the violation of applicant rights (plaintiff rights) can be proved by different 

facts: the violation of rights to a trademark, violation of other rights and interests of the 
applicant (including rights to a commercial name), violation of honor, dignity and business 
reputation, using of names of famous persons without their consent etc. 

Domain disputes can also occur in case of the domain registration per person who is not 
the true holder of the site or in case of so-called «domain theft», that is the change of the 
registrant contact information, including «theft» by registrars, unfair employees (dismissed 
directors, technical specialists) or other persons. Such a phenomenon is highlighted in 
scientific literature, accenting on the fact that despite the domain using by a particular person 
claiming to be the website holder and paying for the domain and hosting, such a domain does 
not belong to that person because it is «stolen» and controlled by another subject [6]. This 
affirmation is also pointed out within comments on domain disputes issue. A field «admin-c» 
often indicates a person different to the one actually entitled to the right to use the domain 
name. For example, it may be a company employee, authorized to register the domain name, 
hosting company etc. It is worth stressing that it is only the entity that has registered the 
domain has the right of its disposal [3].  

The abovementioned highlights the problem of non-acquaintance of people ordering 
websites for the development of their business (or other demands) and then posting them 
within the Internet. In order to function properly, a website shall at least have a domain 
name, providing the opportunity to find it in the Internet, and the hosting. Usually all 
these steps are complexly performed by a person (entity) providing the website 
development. Further, this person (entity) provides hosting and intermediation in the 
process of domain registration. Sometimes there are cases of unfair dealing resulting in 
domain registration not to the customer, but any other person specified above. At the 
same time, the customer usually does not understand what does it mean to be the 
registrant (website holder), due to the fact that he/she is provided with the opportunity to 
fulfill the website content, and the website operates without problems. However, over 
time, problems with the access to the website may occur, especially if this website turns 
out to be a successful one. In this case, the person – website registrant can «sell» (re-
register) the website to a customer competitor. Thereby, a domain dispute emerges. 

Taking into consideration the abovementioned, we should stress the point that the 
domain disputes arise regarding the use of the domain name without the consent of the 
subject of intellectual property rights to a trademark, commercial name, other 
commercial designations, name of individual, and other objects of intellectual property. 

Domain disputes are usually initiated in order to stop the infringement of intellectual 
property rights, mainly rights to a trademark or commercial name pointed in a domain 
name. The aim can also lie in the nullification (cancellation) of domain registration 
violating the abovementioned rights or transfer (re-delegation) of rights to the domain to 
the complainant. 

Settling such disputes, the norms of current legislation, the provisions of the Civil 
Code of Ukraine and the Law of Ukraine «On Protection of Rights to Trademarks for 
Goods and Services» (regarding the regulation of trademarks and commercial names 
protection) shall be applicable.  

In addition, the courts guide by the rules that are not normative, but governing 
contentious relations between the parties to the dispute. In particular, these are as 
follows:.UA Domain Rules, The Regulations of domain names registration 
within.COM.UA and other rules provided by Ltd. «Hostmaster» (a high-level 
administrator of the address space) or other domain names administrators of second 
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level. Nowadays, there are two main positions in the judicial practice regarding the legal 
nature of these documents. These rules are applicable as terms of accession agreement to 
the proposed conditions (if there is such a reference in contract between the registrant 
and registrar) or as a custom (if there is no such a reference). We consider both positions 
to be noteworthy, but the issue of the legal nature of these rules is the subject of a 
separate discussion. Thus, we will not pay attention to it within this study. 

Moreover, the courts settling domain disputes often guide by the provisions of the 
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Analyzing the content of this Policy one 
can consider that in domain name dispute a complainant has to prove that: 1. the domain 
name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the 
complainant has rights to; 2. the defendant has no rights or legitimate interests in respect of 
the domain name; 3. the domain name has been registered and is being used in bad faith. In 
the proceedings the complainant has to prove that each of these three elements is present. So 
the subject of a complaint is the illegal registration of a domain name. Parties of domain name 
dispute are a complainant and respondent (defendant). Complainant means the party initiating 
a complaint concerning a domain-name registration. Respondent means the holder of a 
domain-name registration against which a complaint is initiated. 

The defendant (potential offender) has to demonstrate the rights or legitimate 
interests to the domain name. In particular the domain name holder must demonstrate 
that: 1. before getting the notice about the dispute he has used the domain name, he has 
done demonstrable preparations to use it, and the domain name or a name corresponding 
to the domain name has been in connection with a bona fide offering of goods or 
services; 2. the registrant (as an individual, business, or other organization) has been 
commonly known by the domain name, even if he has acquired no trademark or service 
mark rights; 3. the domain name holder is making a legitimate noncommercial or fair use 
of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert 
consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue. 

It is worth noting that the registrar and the administrator are not a party to the 
domain dispute and are not responsible for the content of any decision delivered by court 
or other empowered authority settling the dispute. However, it is proved by national 
judicial practice that these subjects are usually involved in trial. The position of the 
administrator (Ltd. «Hostmaster») in all litigations is the same: the recognition and 
enforcement of courts’ decisions. The administrator does not submit any objections and 
emphasizes on the recognition and enforcement of a decision to be delivered. The dispute 
really concerns the infringement of intellectual property rights and occurs between the 
owner of a trademark (commercial name or other object of intellectual property rights) 
and a website (domain) holder. The administrator is bounded with two actions he may be 
required to do: the nullification of the domain name registration or domain name re-
delegation to the complainant (plaintiff). Therefore, the protection remedy is the 
obligation to take such measures. 

Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy the domain name dispute 
can be resolved in the pretrial procedure by administrative commission. In particular, the 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers approved several centers to 
resolve the domain name disputes. These are as follows: WIPO (World Intellectual 
Property Organization) Arbitration and Mediation Centre, the Asian Domain Name 
Dispute Resolution Centre, National Arbitration Forum, Czech Arbitration Court 
Arbitration Center for Internet Disputes, the Arab Center for Dispute Resolution. Most 
domain name disputes are resolved by WIPO Arbitration and Mediation Centre. For 
seventeen years of the Centre’s activity more than 35 000 cases involving approximately 
60 000 domain names have been decided [7]. 
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Administrative proceedings for the resolution of disputes under Uniform Dispute 
Resolution Policy adopted by ICANN shall be governed by Rules for Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy approved by the ICANN Board of Directors on 28 September 
2013 [8] and also the Supplemental Rules of the Providers (centers of resolving the 
domain name disputes) administering the proceedings.  

Domain name dispute (as a general rule) is decided by a single panelist (arbitrator) 
from the list of panelists. The panelist is appointed by the provider (Arbitration Centre, a 
dispute-resolution service provider approved by ICANN within the five centers 
abovementioned). The fees for a single-member Panel shall be paid entirely by the 
complainant. But if either the complainant or the respondent elects to have the dispute 
decided by a three arbitrators, the arbitration center is to appoint three panelists. The 
complainant elects one arbitrator, so does the respondent. The third panelist has to be 
appointed by the provider from a list of five candidates submitted by the provider to the 
parties. The remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an 
administrative panel shall be limited to requiring are the cancellation of the domain name 
or the transfer of the domain name registration to the complainant. The complainant 
cannot claim damages or set other requirements. It is a feature of the resolution of 
domain dispute out of court. The panelist (panelists) decides a complaint on the basis of 
the statements and documents submitted and in accordance with the Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy, Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy and any rules and principles of law that it deems applicable. 

The administrative proceeding requirements don’t prevent the complainant or 
responder from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for 
independent resolution before administrative proceeding is commenced or after such 
proceeding is concluded. If the arguments of the complainant are proven, panelist 
(panelists) decides that the domain name registration should be canceled or transferred. 
The respondent has ten business day period to commence a lawsuit against the 
complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted. A copy of this 
complaint, file-stamped by the clerk of the court, has to be received by arbitration center. 
If arbitration center receive such documentation within the ten days, the administrative 
panel's decision will not be implemented. Administrative panel will take no further 
action, until it receive or evidence of a resolution between the parties or evidence that the 
lawsuit has been dismissed or withdrawn, or a copy of an order from such court 
dismissing the lawsuit or ordering that the respondent doesn’t have the right to continue 
to use the domain name, which was the subject of a dispute. 

It’s prohibited for the respondent to transfer a domain name to a new holder. In 
particular, the respondent may transfer the domain name registration to another holder 
neither during a pending administrative proceeding and for a period of fifteen business 
days after such proceeding is concluded, nor during a pending court proceeding or 
arbitration commenced regarding the domain name unless the party to whom the domain 
name registration is being transferred agrees, in writing, to be bound by the decision of 
the court or arbitrator. The registrar has the right to cancel any transfer of a domain name 
registration to another holder that is made in violation of this rule. 

In addition the respondent can’t change the registrar during a pending administrative 
proceeding (or for a period of fifteen business days after such proceeding is concluded). 
However, the respondent may transfer administration of the domain name registration to 
another registrar during a pending court action or arbitration, provided that the domain 
name will continue to be subject to the proceedings commenced against the respondent 
(involving the registrar from whom the domain name registration was transferred). 
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Conclusions. The domain dispute occurs between the domain name holder and other 
interested person (trademark certificate holder) concerning the legality of the domain name 
registration and using. In Ukraine, there is no special legislation providing a procedure for 
domain disputes settling. World practice points the wide application of the Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy approved by the Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers. Domain disputes are usually initiated in order to stop the infringement of 
intellectual property rights, mainly rights to a trademark or commercial name pointed in a 
domain name. The aim can also lies in the cancelation of domain registration violating the 
abovementioned rights or transfer (re-delegation) of rights to the domain. Settling such 
disputes, the norms of.UA Domain Rules and other rules provided by Ltd. «Hostmaster» (a 
high-level administrator of the address space) or other domain names administrators of 
second level are applicable. These rules are applicable as terms of accession agreement to the 
proposed conditions (if there is such a reference in contract between the registrant and 
registrar) or as a custom (if there is no such a reference). 
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Досліджено проблемні питання щодо порядку розгляду та вирішення доменних 
спорів. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин, 
міжнародні Правила Єдиної політики вирішення спорів про доменні імена та інші 
Правила, які розроблені адміністраторами адресного простору мережі Інтернет. Виявлено, 
що регулювання розгляду та вирішення доменних спорів характеризується тим, що в 
Україні немає спеціального законодавства, яке б визначало такі процедури. Це 
обумовлено тим, що на рівні законодавства певної держави неможливо врегулювати 
відносини, які виникають, змінюються і припиняються у віртуальному цифровому 
середовищі, яке не має кордонів та є єдиним для всього світу. Доменний спір має місце, 
якщо відбулася: реєстрація або придбання домену перш за все з метою продажу, здачі в 
оренду чи іншої передачі прав на домен власнику торговельної марки або його 
конкуренту, щоб отримати за рахунок цього прибуток; свідома поведінка щодо реєстрації 
домену, щоб запобігти (перешкодити) відображенню відповідної торговельної марки 
іншого володільця у такому ж або подібному доменному імені; реєстрація домену з 
метою порушити бізнес конкурента; реєстрація домену з комерційною метою, щоб привабити 
користувачів Інтернету до цього веб-сайту, створюючи ймовірність змішування із 
торговельною маркою конкурента. У доменному спорі заявник (скаржник) повинен довести 
три обставини в сукупності: спірне доменне ім’я є ідентичним чи дуже подібним 
(оманливо подібне) до торговельної марки заявника, на яку він має право; порушник не 
має права або законного інтересу на таке доменне ім’я; домен було зареєстровано і 
використовується порушником недобросовісно. Натомість відповідач повинен довести 
будь-яким способом своє право або законний інтерес на використання доменного імені, 
зокрема, те, що використання або підготовка до використання домену мало місце до 
виникнення спору, в поєднанні з добросовісним пропонуванням товарів і послуг; 
відповідач як фізична особа або юридична особа був широковідомий по спірному доменному 
імені; відповідач здійснив некомерційне та добросовісне (сумлінне) використання домену, 
без комерційної мети без введення в оману споживачів (користувачів Інтернету) і без 
заплямування (посягання) торговельної марки скаржника. Обґрунтовано, що при 
вирішенні доменних спорів в Україні варто застосовувати Правила домену.UA та інші 
правила, що складені ТзОВ «Хостмайстер» (адміністратор адресного простору першого 
рівня) чи іншими адміністраторами доменних імен другого рівня, які за своєю правовою 
природою є або умовами договору приєднання (якщо на них є посилання в договорі між 
реєстрантом і реєстратором), або звичаєм (якщо такого посилання в договорі немає).  

Ключові слова: доменне ім'я, Інтернет, веб-сайт, суд. 
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У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
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Проаналізовано перші кроки України на шляху до впровадження електронного 
документообігу між судом та учасниками цивільного процесу. Досліджено нормативно-
правову базу, яка регламентує вказане питання, зокрема Тимчасовий регламент обміну 
електронними документами між судом та учасниками судового процесу, затверджений 
наказом № 105 Державної судової адміністрації України від 07.09.2012 р. Визначено умови, 
за яких вказаний порядок обміну документами між судом та учасниками процесу може 
використовуватись у цивільному процесі України. Описано способи, за допомогою яких 
забезпечується належність інформування учасника цивільного процесу електронними 
засобами зв’язку. Сформульовано переваги електронного обміну документами між судом 
та учасниками цивільного процесу. Проаналізовано перші здобутки з впровадження 
проекту «Електронний суд» у місцевих загальних судах Дніпропетровської, Вінницької, 
Харківської області та міста Києва. Висловлено пропозиції щодо забезпечення ефектив-
ного впровадження нових форм і способів інформування в цивільному процесі України. 

Ключові слова: документ, інформування, повідомлення, електронний суд, судова 
повістка. 

Як науковці, сферою інтересу яких є цивільне судочинство, так і практики, є 
солідарними в питанні важливості повідомлення учасників цивільного процесу про 
час і місце розгляду їхньої справи в суді та про ухвалене судове рішення. 
Водночас, щоб таке інформування вважалося належним необхідно дотримуватися 
нормативно визначеного порядку, який становить собою низку взаємопов’язаних 
прав і обов’язків як працівників судової системи, так і інших громадян. Рівень 
нормативної деталізації порядку інформування учасників цивільного процесу, 
насамперед, залежить від способу інформування, який застосовують у кожному 
конкретному випадку. Відповідно до ст. 74 ЦПК України інформування учасників 
цивільного процесу про дату, час та місце розгляду цивільної справи може 
відбуватися різними способами, зокрема: 

– вручення судової повістки, шляхом надсилання її поштою рекомендованим 
листом із повідомленням або через кур’єра; вручення судової повістки безпосередньо 
стороною чи її представником; вручення судової повістки чи повідомлення про час 
і місце наступного засідання під розписку безпосередньо в суді; інформування про 
судовий розгляд за допомогою телеграми, факсу, інших засобів зв’язку, які забез-
печують фіксацію повідомлення або виклику; 

– інформування про судовий розгляд, шляхом публікації у пресі. 
Найцікавіші аспекти, що стосуються способів доставки судових повісток 

«ховаються» під формулюванням «передача інформації про час і місце судового 
розгляду за допомогою інших засобів зв’язку, які забезпечують фіксацію повідом-
лення або виклику». Як бачимо, законодавець передбачає використання інших засобів 
зв’язку, проте детально не регламентує та навіть не називає їх. Отже, знявши 
обмеження щодо використання окремих способів доставки судових повісток, нормо-
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творець водночас не вирішив проблему доказування самого факту інформування, 
іншими словами – виконання судом обов’язку по належному інформуванню.  

Порівняльна характеристика чинних «процесуальних» кодексів України в 
аспекті нормативного регулювання використання новітніх способів доставки 
судових повісток свідчить аж ніяк не користь ЦПК України. Значно прогресивніше 
питання інформування учасників процесу закріплено у КПК України, ст. 135 якого 
передбачено, що особу викликають до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 
шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною пош-
тою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. 
Відповідно до ст. 136 КПК України, якщо особа попередньо повідомила слідчого, 
прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на 
таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її 
отримання особою відповідним листом електронної пошти. Як бачимо, КПК не 
лише вказав на можливість виклику особи за допомогою повідомлення електрон-
ною поштою, а й зафіксував дві умови, додержання яких необхідне для належності 
такого виклику: 1) особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого 
суддю, суд про адресу своєї електронної пошти, давши цим попередню згоду на 
отримання інформації про перебіг процесу електронною поштою; 2) особа підтвердила 
факт отримання інформації, шляхом надсилання електронного листа-підтвердження.  

Статтею 33 КАС України також чітко передбачена можливість надсилання тексту 
повістки електронною поштою. У ч. 1 ст. 38 КАС України закріплено, що суб’єктові 
владних повноважень текст повістки надсилають електронною поштою (факсимільним 
повідомленням) на адресу електронної пошти або на номер факсу (телефаксу), які 
містяться у Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів 
владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень повинен за допомогою електрон-
ної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. 
Текст такого підтвердження роздруковує, а телефонне підтвердження записує відпо-
відний працівник апарату суду, і секретар судового засідання приєднує його до справи. 
Таке підтвердження є достатнім доказом належності повідомлення суб’єкта владних 
повноважень про дату, час і місце судового розгляду. Якщо протягом двох робочих 
днів від дня направлення тексту повістки підтвердження від суб’єкта владних повно-
важень не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєд-
нується до справи і є достатнім доказом належності повідомлення суб’єкта владних 
повноважень про дату, час і місце судового розгляду. 

Одночасно з надсиланням тексту повістки суд, у разі, якщо справа розглядається 
за місцезнаходженням суб’єкта владних повноважень, повідомляє суб’єкта владних 
повноважень про наявні у нього матеріали, які підлягають врученню йому як стороні, 
та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді. 

Порядок частини першої ст. 38 КАС України може бути застосовано також 
щодо особи, яка бере участь у справі, незалежно від того, чи є вона суб’єктом 
владних повноважень, у разі, якщо вона вказала адресу своєї електронної пошти 
(номер факсу, телефаксу) і не висловила заперечень проти її використання для 
одержання текстів судових рішень та інших документів. 

Не деталізовано порядок інформування учасників процесу про дату, час і місце 
судового розгляду за допомогою електронної пошти лише у ЦПК України та ГПК 
України. 

Як свідчать результати опитування, проведеного на сайті http://pravda.if.ua, 
суспільство вже готове до впровадження нових способів доставки судових повісток. 
Найбільша частина респондентів (42) погодилися би на альтернативне поштовим 
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повідомленнями, інформуваннями SMS-повідомленнями, 38 опитуваних хотіли б 
отримувати інформацію, шляхом повідомлення її під час дзвінка на мобільний 
телефон, 34 респонденти віддають перевагу повідомленням електронною поштою, 
лише 5 опитуваних вважають оптимальним способом повідомлення про дату і час 
слухання справи під час дзвінка на стаціонарний телефон [7]. Навіть результати цього 
невеличкого опитування свідчать про те, що суспільство вже готове до впровадження 
нових, альтернативних поштовому способів доставки судових повісток. 

У вказаній роботі зосередимо увагу лише на одному новітньому способі 
доставки судових повісток, який необхідно детально нормативно врегулювати та 
активно впроваджувати у судову практику, а саме: інформування про дату час і 
місце судового розгляду шляхом надсилання повідомлень електронною поштою. 

Питання доставки судових повісток та й загалом інформування учасників 
цивільного процесу в Україні за допомогою електронної пошти в останні роки 
набуло небувалої популярності, що пов’язано з упровадженням пілотного проекту 
щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового 
процесу, запровадженого наказом № 105 ДСА України від 07.09.2012 р., який ще 
називають проект «Електронний суд» [3]. Вказаний проект успішно стартував у 
Апеляційному суді Дніпропетровської області, Господарському суді Вінницької 
області, Севастопольському апеляційному господарському суді, Харківському 
окружному адміністративному суді, Харківському апеляційному адміністратив-
ному суді, Голосіївському районному суді міста Києва, Дарницькому районному 
суді міста Києва, Деснянському районному суді міста Києва, Дніпровському 
районному суді міста Києва, Оболонському районному суді міста Києва, 
Подільському районному суді міста Києва, Печерському районному суді міста 
Києва, Солом’янському районному суді міста Києва, Святошинському районному 
суді міста Києва, Шевченківському районному суді міста Києва [1]. 

З 17 червня 2013 року, згідно з наказом № 72 Державної судової адміністрації 
від 31.05.2013 р., у всіх місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції 
запроваджено порядок щодо обміну електронними документами між судом та 
учасниками судового процесу (кримінального провадження) із застосуванням 
автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Тимчасового регла-
менту обміну електронними документами між судом та учасниками судового про-
цесу, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 07 вересня 
2012 року № 105 [4]. 

Вартим аналізу видається Тимчасовий регламент обміну електронними 
документами між судом та учасниками судового процесу, затверджений наказом 
№ 105 ДСА України від 07.09.2012 р., який визначає порядок подання учасниками 
судового процесу до суду документів в електронному вигляді, а також надсилання 
таким учасникам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з 
документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства [4].  

Вказаний порядок обміну документами між судом та учасниками процесу 
може використовуватися за таких умов: 

1. Учасник цивільного процесу зареєструвався в системі обміну електронними 
документами між судом та учасниками судового процесу (програмний комплекс, 
що є складовою веб-порталу судової влади, який забезпечує подання до суду 
документів в електронному вигляді та надсилання документів в електронному 
вигляді судом учасникам процесу) на офіційному сайті судової влади України. У 
результаті такої реєстрації для учасника цивільного процесу генерується адреса 
електронної пошти, яка складається з ідентифікатора, яким для юридичних осіб є 
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ідентифікаційний код юридичної особи, а для фізичних осіб та фізичних осіб-
підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі 
відсутності ідентифікаційного номера – серія та номер паспорта громадянина) та 
доменного імені, яким є ім’я у домені «mail.gov.ua».  

2. Учасник цивільного процесу подав до суду заявку про отримання процесуаль-
них документів в електронному вигляді по конкретній справі, яку роздрукував на 
офіційному веб-порталі судової влади України. Процесуальні документи в електронному 
вигляді щодо відповідної справи будуть надходити на зареєстровану електронну 
адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці. 

Для повноцінного користування системою обміну документами між судом та 
учасниками цивільного процесу користувач (учасник цивільного процесу) повинен 
володіти електронним цифровим підписом, який відповідає вимогам Закону 
України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. [2]. 

Обмін електронними документами може відбуватися у двох режимах роботи 
«Відправка документів» та «Ознайомлення з документами», детальний порядок 
функціонування яких прописаний у Тимчасовому регламенті обміну електронними 
документами між судом та учасниками судового процесу, затвердженому наказом 
№ 105 ДСА України від 07.09.2012 р. [6]. 

В аспекті цього дослідження вартим уваги видається дослідження питання 
підтвердження факту належності інформування учасника цивільного процесу за 
допомогою електронного повідомлення. Належність інформування учасника 
цивільного процесу вказаним способом забезпечується завдяки: 

– особистій згоді учасника цивільного процесу на електронне інформування, 
що підтверджена його заявою, яку додають до матеріалів справи; 

– підтвердження одержання судової повісткичи процесуального документа, 
яке відбувається в автоматичному режимі без залучення сторонніх осіб (для, 
прикладу, у разі надсилання судової повістки поштою, її одержання адресатом на 
пряму залежить від професійності та добросовісності виконання своїх обов’язків 
працівниками поштового зв’язку). Суд після виготовлення та підписання проце-
суального документа паралельно із порядком, визначеним процесуальним законо-
давством, надсилає електронні копії процесуального документа, скріплені електронним 
цифровим підписом судді (судді-доповідача, головуючого судді), електронною 
поштою на поштову скриньку учасника судового процесу, якщо такий учасник 
зареєстрований у Системі як Користувач. Облік електронних відправок ведуть у 
відповідних реєстрах електронної відправки. Після отримання електронного 
підтвердження доставки електронного листа в поштову скриньку Користувача 
відповідальний працівник суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до 
матеріалів справи. Отримання електронного підтвердження доставки електронного 
листа в поштову скриньку Користувача є тестовим підтвердженням факту належ-
ного повідомлення Користувача судом. 

Перевагами електронного обміну документами між судом та учасниками 
процесу можна назвати такі: 

– Економія коштів. Електронний обмін документами дасть можливість тільки 
в господарських судах заощаджувати близько 27 млн грн щорічно [6]. 

– Економія часу. Окрім, суттєвого у кілька разів зменшення часу, який 
потрібен на доставку судової повістки, запровадження електронного документо-
обігу допоможе економити час, який витрачають працівники апарату суду на 
заповнення повісток, конвертування листів, роздрук і відправлення процесуальних 
документів. 
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– Належне підтвердження факту отримання судової повістки чи процесуального 
документа учасником процесу. Як відомо, однією з найбільших проблем, що 
стосується інформування учасників цивільного процесу є підтвердження факту 
одержання судової повістки чи іншого документа учасником процесу. Викорис-
тання електронного документообігу допоможе її вирішити, оскільки факт одержання 
повідомлення фіксується автоматично системою документообігу суду. При цьому 
будь-який сторонній вплив на систему чи інші суб’єктивні чинники, які переш-
коджатимуть доставці повідомлення адресатові, фактично неможливі. 

Водночас не можна оминути й проблем, які ймовірно викличе запровадження 
нової системи інформування. Зокрема, В. О. Смірнова, М. М. Пархоменко 
прогнозують виникнення таких проблем: 

1) автоматизована система документообігу в апеляційних адміністративних 
судах періодично дає збої, що призводить до понад півмільйона незареєстрованих 
справ та їх нерівномірного розподілу; 

2) відсутність у деяких судів електронного цифрового підпису, через що вони 
не можуть направляти рішення до реєстру; 

3) неможливість списати непридатну техніку, яка давно вийшла з ладу, з чого 
випливає неможливість її оновити; 

4) недостатнє розуміння користувачами системи електронного документообігу 
в органах державної влади, основних завдань, які повинен вирішувати електронний 
документообіг, та психологічна неготовність працівників до використання нових 
інформаційних технологій; 

5) низький рівень комп’ютерної грамотності суспільства, що ускладнює 
перехід на електронний документообіг у взаємодії між державними установами і 
громадянами [5].  

Складно не погодитися з названими авторами, адже будь-яке, навіть найпро-
гресивніше нововведення, на практиці стикатиметься з труднощами його впрова-
дження. Для налагодження ефективної системи документообігу необхідні три ком-
поненти: час, аналітика і праця. Очевидно, що позитивні результати від запрова-
дженої системи ми зможемо побачити лише з часом, коли завершиться процес її 
впровадження та освоєння як працівниками апарату суду, так і учасниками 
цивільного процесу. Аби надати запровадженим змінам правильний «вектор» 
розвитку, необхідно сфокусувати увагу наукової спільноти та практиків, які 
зможуть дати критичну оцінку законодавчим новелам, на новому способі 
інформування учасників цивільного процесу. Наостанок, ефективній роботі 
електронного документообігу передуватиме тривала праця над удосконаленням 
автоматизованої системи документообігу, оновленням матеріально-технічної бази 
судів, підвищенням обізнаності щодо функціонування запровадженої системи 
працівників апарату суду, правопросвітницька робота з населенням. 

З метою ефективного впровадження новітніх форм способів інформування про 
дату, час і місце судового засідання, видається необхідним внести зміни в ЦПК 
України, а саме доповнити його ст. 76-1 «Порядок повідомлення осіб з 
використанням інших способів зв’язку» такого змісту: «Порядок повідомлення 
осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, 
перекладачів з використанням інших засобів зв’язку, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України». 

На підставі наведеного можна дійти висновку, що в Україні зараз триває 
процес реформування порядку інформування учасників цивільного процесу, для 
якого характерним є поступове зменшення питомої ваги судових повісток, що 
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надсилаються засобами поштового зв’язку, та впровадження новітніх форм 
інформування, шляхом надсилання SMS-повідомлень і повідомлень в електронній 
формі. Від результатів реалізації пілотних проектів, які зараз тривають в Україні, 
залежить «завтрішнє обличчя» судового інформування в нашій державі. 
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ELECTRONIC DOCUMENTS MANAGEMENT 
IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE 
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According to the Provisional Regulations for Electronic Document Exchange between the 
Court and the Parties to the Trial No. 105 approved by the SJA of Ukraine on 07.09.2012, the 
procedure for the documents’ exchange between the court and parties to the trial can be used 
under the following conditions: 1. A participant of civil proceedings signed up for document 
electronic exchange between the court and the parties to the trial (the software package being 
a part of the judiciary web portal, providing for filing electronic documents to the court and 
sending electronic documents by the court to the parties to the trial) on the official website of 
the judiciary of Ukraine. 2. A participant of civil proceedings filed an application on obtaining 
judicial documents in electronic form in the particular case to the court, which was printed from 
the official web portal of the judiciary of Ukraine.To fully use the system of documents 
exchange between the court and the parties to civil proceedings a user (a participant of the 
civil proceedings) should have a digital signature, which meets the requirements of the Law of 
Ukraine «On Electronic Digital Signature» dated 22.05.2003. 

The advantages of the document electronic exchange between the court and parties to 
the trial include the following: 

– Saving money.Thus, document electronic exchange will allow saving about 
UAH 27 mln. annually if to consider only commercial courts. 

– Saving time.In addition to significant reduction (by several times) of the time spent for 
summons’ delivery, the introduction of document electronic exchange will save time spent by 
court staff for filling the summons in, enveloping the letters, printing and sending the 
procedural documents. 

– Proper acknowledgment of receipt of the summons or procedural document by a party to 
the trial.Confirming the receipt of summons or other document by the party to the trial is known to 
be one of the largest problems in informing the participants of the civil proceedings.The use of 
document electronic exchange will solve it, since the notification receipt is registered 
automatically by the court document flow system.What is more, any outside influence on the 
system or other subjective factors that prevent delivery of notifications to the recipient are 
actually excluded. 

For efficient implementation of new forms for informing on the date, time and place of the court 
session, it seems necessary to amend the Code of Civil Procedure of Ukraine, namely to 
complement it by Article 76-1 «Order of notifying persons using other means of communication» as 
follows: «The procedure for notification of persons involved in the case as well as witnesses, 
experts, specialists, and translators using other means of communication shall be established by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine». 

Keywords: documents management, information sharing, messages, e-court, writ of 
summons. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАБУТТЯ, 
ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ 

УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
В. Цікало 

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

e-mail: voltsikalo@gmail.com 

Розглянуто правовий аналіз норм чинного Цивільного кодексу України, які регулюють 
набуття, зміну та припинення прав учасників господарських товариств. Системне 
тлумачення цих правових норм дало підстави зробити низку висновків, що можуть 
вплинути на практику їх застосування. 

Згода на передання учасником повного товариства своєї частки (її частини) у статут-
ному капіталі може бути надана різними способами. На передання повним учасником 
командитного товариства своєї частки іншим учасникам або третім особам може бути 
потрібна згода вкладників. Вкладники командитного товариства можуть бути виключені із 
нього. Цивільним кодексом України передбачено загальне правило, згідно з яким майнові 
та немайнові права учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 
переходять до спадкоємців фізичних осіб (правонаступників юридичних осіб) незалежно 
від згоди інших учасників товариства. Спадкоємець (правонаступник) стає учасником 
товариства з обмеженою відповідальністю з моменту відкриття спадщини (завершення 
реорганізації), однак з цього моменту він ще не може безпосердньо здійснити свої права. 
Переважне право акціонера на придбання акцій приватного розміщення може 
поширюватися не лише на договори купівлі-продажу.  

Ключові слова: учасник, акціонер, товариство, набуття, зміна, припинення. 

Правове регулювання набуття, зміни та припинення прав учасників 
господарського товариства, встановлене у спеціальних законодавчих актах, істотно 
відрізняється від положень Цивільного кодексу України. Це призводить до 
неоднакового застосування норм права у судовій практиці. Водначас відповідно до 
ч. 2 ст. 4 Цивільного кодексу України основним актом цивільного законодавства 
України є Цивільний кодекс України. 

Для вирішення цієї проблеми передусім необхідно проаналізувати існуючі 
нині правові положення і наукові концепції набуття, зміни та припинення прав 
учасників господарського товариства, і з урахуванням їх порівняння, встановити 
співвідношення між Цивільним кодексом України та іншими актами цивільного 
законодавства у правовому регулюванні набуття, зміни та припинення прав 
учасників господарського товариства. 

Розв’язання зазначеної проблеми започатковано у публікаціях і дослідженнях 
І. Я. Бабецької, В. А. Васильєвої, О. М. Вінник, Н. С. Глусь, О. Р. Кібенко, В. М. Коссака, 
В. М. Кравчука, В. В. Луця, О. П. Печеного, Д. І. Погрібного, З. В. Ромовської, 
Л. В. Сіщук, І. В. Спасибо-Фатєєвої та інших українських учених. 

Окрім того, нерозв’язаними залишаються питання про особливості відступлення 
частки у статутному капіталі повних і командитних товариств, порядок здійснення 
переважних прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерів, 
моменти набуття та припинення прав учасників господарського товариства з 
різних підстав. 
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З’ясуванню цих та інших питань присвячено цю статтю. 
У практиці вирішення судових спорів, пов’язаних із набуттям, зміною та 

припиненням прав учасників господарських товариств, склався усталений підхід, 
який відображений у тому числі в Постанові Пленуму Вищого господарського 
суду України № 4 від 25.02.2016 року «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, що виникають з корпоративних правовідносин». Окремі із цих питань 
потребують додаткового дослідження та уточнення.  

1. Науковий, а також практичний інтерес викликають питання набуття, 
зміни та припинення прав учасників повного і командитного товариств.  

1.1. Згода на передання учасником повного товариства своєї частки (її 
частини) у статутному капіталі може бути надана різними способами. Зі 
змісту ст. 127 Цивільного кодексу України, згідно з якою учасник повного 
товариства має право передати свою частку іншому учасникові або третій особі за 
згодою інших учасників товариства, роблять висновок, що згода має бути надана 
особисто кожним учасником повного товариства незалежно від розміру його 
частки у статутному капіталі (п. 4.3. Постанови Пленуму Вищого господарського 
суду України № 4 від 25.02.2016 року «Про деякі питання практики вирішення 
спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»). Проте такий висновок 
прямо не передбачений законом.  

Засновницьким договором повного товариства можуть бути передбачені 
випадки, коли рішення учасників товариства приймають більшістю голосів (ч. 1 
ст. 121 ЦК України). Тож, спосіб надання учасниками згоди на передання частки у 
статутному капіталі повного товариства може бути визначений у засновницькому 
договорі, і полягати у наданні такої згоди більшістю голосів учасників товариства. 
На переконання В. М. Коссака, засновницький договір повного товариства є 
цивільно-правовим договором за своєю природою. Зміст його становлять істотні 
умови, передбачені Цивільним кодексом України. Крім цього, сторони договору 
можуть погодити інші умови, які вважають за потрібне [10, с. 125].  

У разі відсутності згоди інших учасників на передання частки (її частини) у 
статутному капіталі повного товариства, способом захисту їхніх прав має бути 
визнання недійсним правочину, вчиненого без їхньої згоди. Переведення прав на 
інших учасників повного товариства у таких спорах не допускається, оскільки 
учасникам повного товариства не належить переважне право на придбання частки. 

1.2. На передання повним учасником командитного товариства своєї 
частки іншим учасникам або третім особам може бути потрібна згода 
вкладників. У командитному товаристві повні учасники передають свою частку (її 
частину) іншим учасникам або третім особам, за загальним правилом, за наявності 
згоди інших повних учасників. Однак із цього загального правила засновницьким 
договором може бути встановлено вийняток.  

У ч. 3 ст. 137 Цивільного кодексу України зазначено, що засновницьким 
договором командитного товариства, окрім прав, встановлених у ч. 2 цієї статті, 
можуть бути передбачені інші права вкладника. Одним із таких прав, що може 
бути встановлене засновницьким договором, є право вкладника надати або не 
надати згоду на передання повним учасником своєї частки іншій особі. Звідси, у 
випадках, передабчених засновницьким договором, на передання повним 
учасником своєї частки іншим особам потрібна згода також вкладників. 
Враховуючи, що законодавством не передбачено статуту як установчого акта для 
сворення командитного товариства, засновницький договір займає важливе місце в 
регулюванні питань функціонування цього товариства. Він визначає права та 
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обов’язки учасників, порядок внесення вкладів, процедуру передання прав 
учасника іншим особам, у тім числі спадкоємцям, покриття збитків, внесення 
додаткових вкладів [10, с. 124]. 

Щодо вкладників командитного товариства, то межею передання ними своєї 
частки у статутному капіталі є не лише повідомлення про це самого товариства, 
але й переважне право інших вкладників. Зокрема, згідно із п. 3) ч. 2 ст. 137 
Цивільного кодексу України вкладник командитного товариства має переважне 
право перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в 
складеному капіталі товариства.  

1.3. Немає законодавчих заборон для того, щоб повний учасник передав 
свою частку вкладнику, а вкладник – повному учаснику. З аналізу змісту ст. 137 
та 147 Цивільного кодексу України на теоретичному рівні зроблено висновок про 
те, що вкладник має право набувати переважно перед третіми особами тільки 
частку іншого вкладника, а не повного учасника; повний учасник не може бути 
вкладником КТ, що відповідно виключає і переважне право вкладника на 
придбання частки повного учасника [1, с. 142].  

У разі передання частки у статутному капіталі командитного товариства не 
відбувається зміна статусу учасника. Правовий статус учасників командитного 
товариства визначається у засновницькому договорі. Згідно із ним, одні 
засновники набувають статусу повних учасників, інші – вкладників. У процесі 
діяльності командитного товариства їхній статус не змінюється навіть унаслідок 
придбання частки одне одного. Це означає, що у разі придбання вкладником 
частки повного учасника, він не стає повним учасником, а повний учасник, який 
придбав частку вкладника, не перетворюється на вкладника. Важливо, щоб у таких 
випадках сукупний розмір вкладів вкладників не перевищував п’ятдесяти відсотків 
складеного капіталу товариства (ч. 3 ст. 135 ЦК України). Зокрема, О. Р. Ковалишин 
припускає, що законодавець мав на меті захистити інтереси контрагентів, збіль-
шивши частку повних товаришів у складеному капіталі [9, с. 123–124]. 

Вкладники командитного товариства мають право на придбання частки іншого 
вкладника переважно не лише перед третіми особами, але й перед повними 
учасниками. У разі передання повним учасником командитного товариства своєї 
частки вкладнику, застосовують дві межі здійснення цього права:  

1) наявність згоди інших повних учасників;  
2) дотримання переважного права вкладників на придбання такої частки.  
1.4. Вкладники командитного товариства можуть бути виключені із 

нього. Виключення зі складу командитного товариства можливе із двох підстав: 
1) учасник систематично не виконує чи виконує неналежно обов’язки, покладені на 
нього товариством; 2) учасник перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досяг-
ненню цілей товариства (ч. 1 ст. 128 ЦК України).  

У ст. 137 Цивільного кодексу України «Права та обов’язки вкладника командит-
ного товариства» передбачено один обов’язок вкладника, а саме: зробити вклад до 
складеного капіталу. Згідно з ч. 2 ст. 138 Цивільного кодексу України вкладник 
командитного товариства, який не вніс передбаченого засновницьким договором вкла-
ду, несе відповідальність перед товариством у порядку, встановленому засновницьким 
договором. Невиконання цього обов’язку вкладником може створювати перешкоди 
досягненню цілей товариства. З урахуванням принципу «свободи договору», закріпле-
ного у ст. 3, 6 та 627 Цивільного кодексу України, треба зробити висновок про те, що 
засновницьким договором командитного товариства може бути встановлений 
правовий наслідок невиконання обов’язку про внесення вкладу у статутний капітал у 
вигляді виключення вкладника із командитного товариства. 
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2. Особливу актуальність у судовій практиці мають питання набуття, 
зміни та припинення прав учасників товариств з обмеженою та додатковою 
відповідальністю.  

2.1. Необхідність згоди на відступлення своєї частки учасником 
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю обумовлюється 
колом осіб, яким учасник товариства має намір відступити свою частку. 
Відповідно до ч. 1 ст. 147 Цивільного кодексу України учасник товариства з 
обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим способом відступити 
свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам 
цього товариства. Якщо набувачем частки є інший учасник товариства з 
обмеженою відповідальністю, згода решти учасників не потрібна. Коли ж учасник 
товариства з обмеженою відповідальністю має намір відступити свою частку 
третім особам (які не пов’язані із товариством відносинами участі), то це може 
відбутися лише за умови, якщо відступлення частки третім особам передбачене 
статутом товариства (абз. 1 ч. 2 ст. 147 ЦК України).  

Зважаючи на те, що статут товариства з обмеженою відповідальністю зат-
верджується рішенням засновників (учасників) товариства, треба зробити висновок 
про те, що на відступлення частки учасника товариства з обмеженою відповідаль-
ністю третім особам вимагається згода інших засновників (учасників), яка 
надається у формі затвердження статуту товариства. Окрім згоди на відступлення 
частки, яка надана засновниками (учасниками) товариства у вигляді загального 
дозволу, статутом також може бути передбачено порядок надання такої згоди у 
кожному конкретному випадку вчинення відповідного правочину.  

Отже, згода на відступлення частки у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю може бути двох видів: 1) загальний дозвіл, який 
поширюється на усі випадки відступлення частки; 2) дозвіл на вчинення окремих 
правочинів щодо відчуження частки.  

Відступлення частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю третій особі без згоди інших учасників не може мати своїм наслідком 
переведення на них прав та обов’язків за цим правочином, оскільки цей спосіб 
захисту застосовується лише у разі порушення переважного права. У разі відступ-
лення частки без згоди інших учасників, правочин, на підставі якого відбулося 
відступлення, може бути визнаний недійсним. Також Цивільним кодексом України 
прямо не встановлено підстави для визнання таких правочинів недійсними. На 
момент вчинення таких правочинів їх зміст не суперечить закону, а особа, яка 
вчиняє ці правочини має відповідний обсяг цивільної дієздатності. Для описаної 
ситуації доцільно встановити окрему підставу визнання правочину недійсним – особа 
не мала права вчиняти правочин відповідно до Цивільного кодексу чи іншого акта 
цивільного законодавства (зокрема, статуту господарського товариства). 

2.2. Договором про здійснення прав учасників товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю можуть бути встановлені додаткові межі 
відступлення частки у статутному капіталі. Законопроектами № 4666 від 
13.05.2016 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та 
№ 4470 від 19.04.2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо корпоративних договорів», прийнятими Верховною Радою України, 
передбачено право учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю укласти договір з метою реалізації своїх прав. Цей договір може передба-
чати: обов’язок його сторін голосувати у певний спосіб на загальних зборах учас-
ників; узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариства; особливості 
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реалізації учасником товариства переважного права на придбання частки або 
частини частки іншого учасника товариства; обов’язок утримуватися від реалізації 
переважного права; погоджувати відчуження часток; утримуватися від відчуження 
часток до настання певних обставин; здійснювати інші дії, пов’язані з управлінням 
товариством, з його діяльністю, припиненням та ліквідацією.  

Звідси, окрім меж відступлення частки у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю, встановлених законом або статутом товариства, 
вони можуть бути також визначені у договорі між учасниками товариства 
(договорі про здійснення прав учасників товариства). Ці межі за своєю правовою 
природою є способами здійснення права учасника на відступлення своєї частки у 
статутному капіталі. 

2.3. У Цивільному кодексі України встановлено переважне право купівлі 
частки учасника товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. 
Однак, це не означає, що статутом товариства не може бути передбачено 
інше переважне право на придбання частки, не пов’язане із її купівлею. Згідно з 
абз. 2 ч. 2 ст. 147 Цивільного кодексу України учасники товариства з обмеженою 
відповідальністю користуються переважним правом купівлі частки (її частини) 
учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи 
домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього 
права. Таке право реалізується у порядку, встановленому законом (ч. 2 і 3 ст. 147 
ЦК України). Тут треба погодитися із Пленумом Вищого господарського суду 
України, який у п. 4.10. Постанови № 4 від 25.02.2016 року роз’яснив, що 
переважне право купівлі частки не поширюється на відносини спадкування, право-
наступництва, дарування, іншого безоплатного відчуження частки у статутному 
капіталі ТОВ або ТДВ, а також обмін цієї частки (її частини) на інше індивідуально 
визначене майно. На думку В. І. Крата загальні положення про купівлю-продаж 
поширюються лише на виконання і припинення зобов’язання, що виникло на 
підставі укладеного договору міни. Тому застосування за договором міни переваж-
ного права купівлі частки навряд чи виглядає логічним та враховує сутність пере-
важного права купівлі частки та договору міни [8, с. 32–33]. 

У науковій літературі підтримується позиція, згідно з якою повідомлення про 
намір продати частку у статутному капіталі товариства не вважається офертою. 
При цьому, звернуто увагу на те, що на відміну від пропозиції, вчинення 
повідомлення – це обов’язок учасника, котрий має намір відчужити свою частку 
шляхом укладення договору купівлі-продажу; адресування повідомлення, на 
противагу оферті, завжди обмежується заздалегідь визначеним колом осіб у 
правовому смислі (учасником (-ами)), а не в економічному – як це відбувається 
зазвичай при виборі майбутнього контрагента за договором [8, с. 31–32]. Окрім 
того, зазначені особливості повідомлення про намір укласти договір купівлі-
продажу частки у статутному капіталі товариства не суперечать принципу 
«свободи договору», закріпленому у ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України.  

Свобода укладення договору не є абсолютною, вона має встановлені законом 
та іншими правовими актами межі. Право, встановлюючи конкретні правові 
можливості, що входять у структуру свободи укладення договору, водночас 
визначає і межі їх здійснення [14, с. 169]. Обов’язок учасника, який має намір 
відступити свою частку, укласти договір купівлі-продажу є за своєю суттю межею 
свободи «укладати договір чи ні»; обов’язок учасника запропонувати укладення 
договору заздалегідь визначеному колу осіб, які мають переважне право на 
придбання частки, є нічим іншим як межею свободи вибору контрагента. 
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Повідомлення учасника товариства про намір відступити свою частку у 
статутному капіталі є за своєю правовою природою офертою, а її прийняття 
учасником, який має переважне право купівлі частки, − це акцепт зробленої 
пропозиції. Згідно з ч. 1 ст. 640 Цивільного кодексу України з моменту одержання, 
особою, яка направила оферту, відповіді про прийняття цієї пропозиції, тобто 
акцепту, договір є укладеним. Цей момент треба враховувати при виборі способу 
захисту права переважної купівлі частки у статутному капіталі товариства.  

Переважні права учасників господарських товариств поділяються на види за 
різними критеріями, у тому числі і залежно від способу захисту. За цим критерієм 
виділяють: 1) переважні права, які захищаються за допомогою переведення прав та 
обов’язків; 2) переважні права, які захищаються іншими способами захисту (позов 
про визнання правочину недійсним) [2, с. 566]. 

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю може бути передбачено 
переважне право учасника товариства на придбання ним частки, що пропонується 
учасником до відчуження третій особі на підставі іншого, окрім купівлі-продажу, 
правочину. Переважне право придбання частки, не пов’язане із купівлею-
продажем, підлягає здійсненню і захисту у порядку, встановленому статутом 
товариства. У разі порушення переважного права на придбання частки за іншими 
цивільно-правовими договорами, окрім договору купівлі-продажу, способи його 
захисту визначаються статутом товариства.  

2.4. Цивільним кодексом України передбачено загальне правило, згідно з 
яким, майнові та немайнові права учасника товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю переходять до спадкоємців фізичних осіб (право-
наступників юридичних осіб) незалежно від згоди інших учасників товариства. 
Відповідно до ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України частка у статутному 
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця 
фізичної особи або правонаступника юридичної особи-учасника товариства, якщо 
статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за 
згодою інших учасників товариства.  

Під часткою у ст. 147 Цивільного кодексу України розуміється весь 
комплекс майнових та немайнових прав учасника господарського товариства, у 
тому числі право участі у ньому. Частка – це не окреме право учасника господарсь-
кого товариства, а узагальнена назва сукупності його майнових та немайнових 
прав. У цивільному праві немайнові права особи за зв’язком із нею треба поділяти 
на два види: 1) особисті немайнові права (нерозривно пов’язані з певною особою, 
що не можуть переходити до інших осіб); 2) інші немайнові права (не пов’язані 
нерозривно з особою, і які можуть передаватися іншим особам). Такі ознаки, як 
тісний зв’язок з особою, неможливість відмови від них, недопустимість їх позбав-
лення, а також довічна дія (ч. 3 і 4 ст. 269 Цивільного кодексу України) характерні 
лише для особистих немайнових прав. Вони не властиві іншим немайновим правам 
особи, які не мають нерозривного зв’язку з нею. Згідно із п. 1, ч. 1 ст. 1219 
Цивільного кодексу України не входять до складу спадщини саме особисті 
немайнові права. Щодо інших немайнових прав, які не мають особистого харак-
теру, то вони можуть бути частиною спадщини.  

2.5. Одним із видів немайнового права, яке нерозривно не пов’язане з його 
суб’єктом, і може переходити від однієї особи до іншої, у тому числі у порядку 
спадкування (правонаступництва), є право участі у товаристві. На думку 
В. М. Кравчука у разі смерті учасника об’єктом спадкування може бути: 1) частка в 
статутному капіталі, що прямо передбачено ч. 5 ст. 147 ЦК України); 2) право 
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участі в товаристві, якщо це прямо передбачено в статуті (ст. 1219 ЦК України). 
Отже, можуть бути випадки, коли спадкується лише частка, і коли частка спадкується 
разом із правом участі у товаристві. Унаслідок спадкування корпоративні права 
можуть виникати в повному (і щодо частки, і щодо права участі) або неповному 
складі (лише щодо частки в статутному капіталі) [6, с. 351–352]. Іншої позиції 
дотримується В. А. Васильєва, на переконання якої корпоративне право варто 
розглядати як складний сукупний об’єкт цивільних прав, що складається із 
самостійних суб’єктивних прав, які в сукупності становлять зміст корпоративного 
права. Серед них є права немайнового характеру та майнові права. Саме наявність 
майнових прав дає змогу ввести корпоративне право до цивільного оброту як 
самостійний об’єкт. Тому корпоративні права входять до спадкової маси і можуть 
набуватися в результаті спадкування [3, с. 128]. 

2.6. При переході у порядку спадкування (реорганізації) прав учасника 
товариства з обмеженою відповідальністю до його спадкоємця (правонаступника), 
не відбувається вступу у товариство. У разі прийняття спадщини (реорганізації 
юридичної особи) до спадкоємця (правонаступника) переходять майнові та немайнові 
права спадкодавця (правопопередника)-учасника товариства з обмеженою відпо-
відальністю у повному обсязі. За змістом ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України у 
спадкоємця (правонаступника) учасника товариства з обмеженою відповідаль-
ністю виникає не право на вступ у товариство, а майнові та немайнові права 
учасника.  

Інші учасники товариства з обмеженою відповідальністю не вирішують питання 
про вступ до товариства спадкоємця (правонаступника), вони згідно з абз. 1 ч. 5 ст. 147 
Цивільного кодексу України надають, або не надають згоду на перехід частки до 
спадкоємця (правонаступника). У спадкоємця (правонаступника) учасника товариства 
з обмеженою відповідальністю не виникають майнові та немайнові права учасника 
лише за умови, якщо статутом товариства передбачено надання згоди іншими його 
учасниками на перехід частки до спадкоємців (правонаступників), і така згода не 
надана. Надання згоди іншими учасниками на перехід частки до спадкоємця 
(правонаступника) не є процедурою вступу у товариство, оскільки не передбачає 
внесення вкладу у статутний капітал. Маємо колізію у правовому регулюванні 
щодо переходу корпоративних прав під час спадкування у ТОВ. Адже якщо в Законі 
України «Про господарські товариства» згода товариства на вступ до ТОВ є 
необхідною умовою, то в ЦК такої вимоги не міститься, і надається можливість 
вирішення питання набуття статусу учасника ТОВ у порядку спадкування самими 
учасниками товариства через закріплення такого положення у статуті шляхом 
прийняття рішення на загальних зборах товариства [13, с. 175]. 

Можливість переходу від спадкодавця до спадкоємця не лише майнових, але й 
немайнових прав учасника товариства, встановлена у п. 2, ч. 1 ст. 1219 Цивільного 
кодексу України, згідно з якою право на участь у товариствах входить до складу 
спадщини, якщо це встановлено законом або установчими документами 
товариства. Таким законом, який передбачає перехід немайнових прав (зокрема, 
права участі) до спадкоємця, є ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України. На думку 
З. В. Ромовської, принципово допускається можливість успадковуваного членства 
у господарському товаристві. І це не суперечить принципу добросовісності 
об’єднання громадян, оскільки успадкованого членства можна негайно позбутися, 
написавши відповідну заяву [12, с. 49].  

Якщо статутом товариства з обмеженою відповідальністю передбачено необ-
хідність надання іншими учасниками згоди на перехід до спадкоємця 
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(правонаступника) майнових та немайнових прав (частки) спадкодавця (право-
попередника)-учасника товариства, і така згода не буде надана, то відповідно до 
абз. 2 ч. 5 ст. 147 Цивільного кодексу України у спадкоємця (правонаступника) 
виникає право одержати вартість частини майна, пропорційну частці спадкодавця 
(правопопередника) у статутному капіталі товариства.  

Спадкоємець (правонаступник) учасника товариства з обмеженою відповідаль-
ністю не має можливості відмовитися від вступу у товариство, оскільки такий 
вступ не відбувається; у нього є можливість відмовитися від прийняття спадщини 
(участі у реорганізації). Тоді частка спдакодавця (правопопередника) залишається 
у розпорядженні товариства і підлягає розподілу відповідно до вимог статуту.  

2.7. Спадкоємець (правонаступник) стає учасником товариства з обмеженою 
відповідальністю з моменту відкриття спадщини (завершення реорганнізації). 
У науковій літературі виділяють одразу декілька ймовірних моментів переходу до 
спадкоємців права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю. Цей момент може бути пов’язаний з кількома обставинами: 
відкриття спадщини (ч. 1, 2 ст. 1220 ЦКУ), прийняттям спадщини спадкоємцем 
(ст. 1268 ЦКУ), видачею спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину (ст. 1296, 
1298 ЦКУ), внесенням змін до складу учасників товариства тощо [11, с. 39]. На 
думку О. П. Печеного, право на частку у статутному капіталі, «вивільнене» зі 
складу спадщини, виникає у спадкоємців з того моменту, коли припиняються 
спадкові відносини, тобто з моменту отримання свідоцтва про право на спадщину. 
З цього часу у них виникає право набути (не набути) статусу учасника товариства 
[11, с. 40]. Зокрема, Л. В. Сіщук вважає, що якщо у статуті не міститься заборони 
на перехід частки у статутному капіталі товариства, то спадкоємець із моменту 
прийняття спадщини та отримання свідоцтва може вважатися набувачем частки з 
усіма правовими наслідками, які з цього випливають [13, с. 175]. В. М. Кравчук 
розмежовує моменти набуття майнових та організаційних прав спадкоємцем 
товариства з обмеженою відповідальністю. Майнові корпоративні правовідносини 
виникають з моменту набуття права на частку в статутному капіталі. Враховуючи 
те, що право на спадщину виникає з моменту відкриття спадщини, а спадщина 
відкривається в день смерті спадкодавця, можна дійти висновку, що право на 
частку виникає у спадкоємців з моменту смерті спадкодавця-учасника. Право 
участі, як особисте немайнове право, не переходить від спадкодавця до спад-
коємців. Участь спадкодавця в товаристві припиняється, а у спадкоємців не 
виникає. Це право не входить до складу спадщини. Кожен зі спадкоємців, хто 
успадкував частку в статутному капіталі (її частину) не стає учасником 
автоматично, а повинен виявити відповідне бажання. Він має право на вступ до 
товариства, але повинен сам виявити таке бажання. Отже, право участі в товаристві 
набувається внаслідок вступу в товариство [6, с. 363–365].  

З урахуванням того, що частка у статутному капіталі господарського товариства є 
сукупністю майнових та немайнових прав учасника товариства, а не окремим правом 
(об’єктом правовідносин), перехід у порядку спадкування (правонаступництва) права 
на частку означає набуття спадкоємцем (правонаступником) усіх, як майнових, так і 
немайнових прав спадкодавця-учасника. Отже, момент набуття прав учасника 
господарського товариства має пов’язуватися із моментом відкриття спадщини. 
Відповідно до ч. 5 ст. 1268 Цивільного кодексу України незалежно від часу прийняття 
спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. 

Водночас від дня відкриття спадщини спадкоємець ще не має можливості 
безпосередньо здійснювати права учасника господарського товариства. У нього 
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виникає право на спадкування (прийняття спадщини). Право на спадкування 
створює у спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю інтерес 
до участі в діяльності товариства. Цей інтерес може бути реалізований спадкоєм-
цем особисто, а у випадку спадкування за заповітом – також призначеним виконав-
цем заповіту (Глава 88 ЦК України). Реалізація інтересу спадкоємця до участі в 
діяльності товариства з обмеженою відповідальністю може полягати в його 
присутності на засіданні загальних зборів товариства, участі в обговоренні питань 
порядку денного, однак без права голосувати «за» чи «проти» прийняття рішень.  

Вирішення питання про вплив частки спадкодавця (правопопередника) на 
повноважність загальних зборів та прийняття ними рішень залежить від того, чи 
передбачено статутом товариства з обмеженою відповідальністю надання згоди на 
перехід частки спадкодавця (правопопередника). У тих випадках, коли наявність 
такої згоди не встановлена статутом товариства з обмеженою відповідальністю, 
повноважність його загальних зборів і наслідки прийняття ними рішень 
визначаються з урахуванням частки спадкодавця (правопопередника). Якщо ж 
статутом товариства вимагається надання згоди на перехід частки до спадкоємців 
(правонаступників), ця частка не враховується при встановленні повноважності 
загальних зборів і не впливає на прийняття ними рішень. 

2.8. Термін «відступлення частки», що вживається у ст. 147 Цивільного 
кодексу України, не позначає окремий (самостійний) тип правочину, а є 
наслідком вчинення різних правочинів: як двосторонніх, так і односторонніх; 
як відплатних, так і безвідплатних. «Відступлення частки» і «правочин» 
співвідносяться між собою як наслідок, або процес, і підстава. Таке співвідношен-
ня міститься також в інших інститутах цивільного права. Наприклад, відповідно до 
ч. 1 ст. 519 Цивільного кодексу України правочин є підставою для відступлення 
права вимоги у зобов’язанні. Правочин треба вважати підставою для відступлення 
частки учасника у статутному капіталі господарського товариства.  

Відступлення частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю може відбутися на підставі різних правочинів, які поділяються на види 
за критеріями, встановленими у ст. 202 Цивільного кодексу України. Отже, право-
чини, що є підставою відступлення частки у статутному капіталі товариства, 
поділяються на односторонні, двосторонні чи багатосторонні. Договір, як дво- чи 
багатосторонній правочин, може бути відплатним або безвідплатним (ч. 5 ст. 626 
ЦК України). До односторонніх правочинів, які є підставою відступлення частки у 
статутному капіталі товариства можна віднести заповіт, подання заяви про вихід із 
товариства тощо. Тому термін «зміна прав учасників» є за своїм змістом ширшим, 
ніж «передання (передача) прав учасників», оскільки охоплює випадки відступ-
лення частки у статутному капіталі на підставі не лише дво- але й односторонніх 
правочинів. 

Одним із різновидів одностороннього правочину, на підставі якого учасник 
відступає свою частку у статутному капіталі, є подання заяви про вихід із 
товариства. Цією заявою учасник відступає свою частку на користь товариства. 
Відступлення учасником товариства своєї частки у процесі виходу із нього є 
формою зміни прав учасника господарського товариства, оскільки вони із прав 
конкретного учасника перетворюються у права учасника, які тимчасово нікому не 
належать. Права учасника на певний період відступають товариству, однак воно 
(товариство) не стає їх суб’єктом, а зобов’язане розподілити частку між іншими 
учасниками із внесенням ними додаткових вкладів, реалізувати третім особам, або 
зменшити розмір статутного капіталу. 
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2.9. У разі виходу учасника із товариства з обмеженою відповідальністю 
між ним і товариством виникає взаємне цивільне зобов’язання, яке передбачає 
наявність обов’язків не лише у товариства, але й в учасника. Згідно із абз. 4 ч. 2 
ст. 148 Цивільного кодексу України порядок і спосіб визначення вартості частини 
майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і 
строки її виплати встановлюються статутом і законом. Зокрема, на учасника 
товариства з обмеженою відповідальністю покладається обов’язок прийняти 
належне виконання товариством свого обов’язку щодо виплати йому вартості 
частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства. Таке 
належне виконання, у тому числі передбачає виконання належним способом і в 
належному місці. Ці елементи належного виконання зобов’язання залежать від 
кредитора (учасника товариства, що вибув), який повинен повідомити товариство 
про обраний ним спосіб та місце отримання виплати. Якщо учасник товариства з 
обмеженою відповідальністю (кредитор) відмовився прийняти належне виконання, 
запропоноване товариством (боржником), або не вчинив дій, що встановлені актом 
цивільного законодавства чи випливають із суті зобов’язання або звичаїв ділового 
обороту, до вчинення яких товариство не могло виконати свого обов’язку, 
вважається, що мало місце прострочення кредитора-учасника товариства, що вибув 
(ст. 613 ЦК України). У таких випадках, згідно із ч. 2, 3 і 4 ст. 613 Цивільного 
кодексу України виконання зобов’язання може бути відстрочене товариством, 
учасник, що вибув, не має права на відшкодування збитків, а товариство не 
сплачує проценти за час прострочення кредитора. 

2.10. Рішення суду може бути підставою для вибуття учасника з 
товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно із ч. 1 ст. 142 Цивільного 
кодексу України, якщо товарисвтво з обмеженою відповідальністю засновується 
кількома особами, ці особи, у разі необхідності визначити взаємовідносини між 
собою щодо створення товариства, укладають договір у письмовій формі, який 
встановлює порядок заснування товариства, умови ведення спільної діяльності 
щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному 
капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. 
Інші умови засновницького договору можуть передбачати виконання певних 
обов’язків засновників після моменту заснування товариства з обмеженою 
відповідальністю, тобто на стадії його діяльності.  

За наявності порушення зобов’язання із засновницького договору, що були 
допущені у процесі діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, суд 
своїм рішенням має право провести вибуття учасника зі складу товариства. 
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути 
розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення 
договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або 
законом. За умов, якщо неможливо скликати загальні збори товариства або 
прийняти одне із рішень, передбачених у ч. 3 ст. 144 Цивільного кодексу України, 
розірвання засновницького договору із засновником, який не виконує свої 
зобов’язання щодо сплати вкладу у повному обсязі, стає ефективним способом 
захисту прав інших засновників товариства. Така позиція знаходить підтримку в 
юридичній літературі. У разі невиконання умов договору про заснування 
товариства з обмеженою відповідальністю однією із сторін інша сторона (сторони) 
може (можуть) вимагати розірвання договору. Механізм захисту прав та законних 
інтересів такого учасника (учасників) передбачений ст. 651, 653, 654 Цивільного 
кодексу України [7, с. 280]. 
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3. Незважаючи на існування спеціального закону, у судовій практиці ще не 
склався єдиний підхід до розуміння переважних прав акціонерів, які виникають 
у зв’язку із відчуженням акцій. 

3.1. Здійснення переважного права купівлі акцій залежить не від типу 
акціонерного товариства, а від способу розміщення акцій. У ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість встановлення 
переважного права купівлі акцій для акціонерів приватних акціонерних товариств. 
Із цього законодавчого положення було зроблено висновок про відсутність такого 
права в акціонерів публічних акціонерних товариств. Яке б розміщення акцій 
(закрите або відкрите) не здійснювало публічне акціонерне товариство, його 
акціонери, як і раніше акціонери відкритого акціонерного товариства (ч. 2 ст. 81 
ГКУ), вправі відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів і самого 
товариства (ч. 1 ст. 7 нового закону). Акціонери такого товариства та саме 
товариство не можуть наділятися з огляду на його статут переважним правом 
придбання акцій, які відчужуються іншим акціонером третім особам, а сам 
продавець не повинен інформувати таких осіб про свій намір укласти договір 
купівлі-продажу акцій [4, с. 45–46]. 

Акції приватного (закритого) розміщення можуть бути емітовані не лише 
приватними, але й публічними акціонерними товариствами (ч. 2 ст. 5 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). Акціонерне товариство набуває статусу 
публічного за умови, якщо воно здійснило публічне розміщення акцій. Водночас у 
такого товариства можуть залишатися, або ж з’являтися у майбутньому, також 
акції приватного розміщення. Продаж акцій приватного розміщення незалежно від 
типу акціонерного товариства у випадках, встановлених статутом, має відбуватися 
із дотримання права переважної купівлі. Акціонери-власники акцій приватного 
розміщення, які набули переважного права на їх купівлю, не повинні втрачати це 
право зі зміною типу акціонерного товариства. Зміна типу акціонерного товариства 
з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням 
(абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства»).  

Такої ж позиції дотримується Пленум Вищого господарського суду України. 
Господарські суди, застосовуючи цю норму під час вирішення спорів, повинні 
враховувати, що переважне право поширюється винятково на випадки продажу 
акцій ПрАТ, а також простих акцій ПАТ у процесі приватного розміщення акцій. 
Якщо це встановлено статутом АТ, то переважне право надається також акціонеру-
власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством 
привілейованих акцій (п. 4.25 Постанови Пленуму Вищого господарського суду 
України № 4 від 25.02.2016 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, 
що виникають з корпоративних правовідносин»).  

3.2. Переважне право акціонера на придбання акцій приватного розміщення 
може поширюватися не лише на договори купівлі-продажу. У третьому реченні 
частини другої статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що 
порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного 
акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім 
продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства. Цим положенням 
законодавець передбачив ще один (другий) вид переважного права на придбання 
акцій, що пропонуються до відчуження акціонером. Переважних прав на придбання 
акцій за критерієм типу договору є два: 

1) переважне право на придбання акцій за договором купівлі-продажу 
(переважне право купівлі акцій); 
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2) переважне право на придбання акцій за іншими, окрім договору купівлі-
продажу, цивільно-правовими договорами (переважне право придбання акцій на 
підставі інших договорів). 

Ці два переважні права об’єднує відплатний характер договору, який є 
підставою для придбання акцій, що пропонуються до відчуження акціонером. Тобто, 
окрім договору купівлі-продажу, переважне право на придбання акцій може 
поширюватися на інші відплатні цивільно-правові договори про набуття права 
власності на акції, наприклад, договори міни, ренти, довічного утримання тощо. 
Відмінність між цими переважними правами полягає у правовому регулюванні їх 
здійснення. Порядок здійснення переважного права купівлі акцій регулюється 
законом, а саме ч. 3–6 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства». Переважне 
право придбання акцій за іншими цивільно-правовими договорами (окрім купівлі-
продажу) відбувається у порядку, встановленому статутом товариства. 

3.3. Здійснюючи захист переважного права купівлі акцій, суд повинен 
керуватися вимогами закону, а у передбачених ним випадках, також – 
статуту акціонерного товариства. Згідно із другим реченням ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо статутом приватного 
акціонерного товариства передбачено переважне право його акціонерів на купівлю 
акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне 
право реалізовується відповідно до частини третьої–шостої цієї статті. Отже, 
порядок здійснення переважного права купівлі акцій, за загальним правилом 
визначається винятково законом, і не може змінюватися статутом. Із цього 
загального правила, у ст. 7 акціонерного закону встановлено лише два винятки: 
статутом може бути передбачений коротший ніж два місяці строк дії переважного 
права купівлі акцій (але не менше ніж 20 днів), а також покладено витрати для 
здійснення повідомлення акціонерів про намір продати свої акції на інших осіб, а 
не на самого акціонера. Інших винятків, які б міг містити статут акціонерного 
товариства при здійсненні переважного права купівлі акцій, закон не передбачає. 
Це означає, що суди можуть враховувати положення статутів акціонерних 
товариств щодо реалізації переважного права купівлі акцій лише в частині строків 
його здійснення та оплати повідомлення про намір продати акції. Що стосується 
способу здійснення переважного права купівлі акцій, то він чітко визначений 
законом, і не може бути змінений статутом акціонерного товариства. В Законі 
України «Про акціонерні товариства» встановлено спосіб пропорційності реалізації 
права переваженої купівлі акцій. Акціонери приватного акціонерного товариства 
мають переважне право на придбання акцій пропорційно до кількості акцій, що 
належать кожному з них. Ця законодавча норма є імперативною, і відступ від неї в 
статуті акціонерного товариства не допускається. 

3.4. Відчуження акціонером приватного акціонерного товариства акцій з 
порушенням права на переважне придбання може зумовити недійсність відпо-
відного правочину. Згідно із ч. 3 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» у 
разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-
який акціонер товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на 
нього прав та обов’язків покупця акцій. Цей спосіб захисту застосовується у тих 
випадках, коли акціонер, який бажає продати акції, не повідомить про свій намір 
інших акціонерів, і здійснить продаж третій особі. Іншими словами, він застосо-
вується у разі порушення переважного права купівлі акцій.  

Водночас, закон передбачає можливість існування двох переважних прав 
придбання акцій: за договором купівлі-продажу і на підставі інших цивільно-
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правових договорів. Порядок здійснення переважного права придбання акцій за 
іншими, окрім договору купівлі-продажу, договорами встановлюється статутом 
приватного акціонерного товариства. Закон «Про акціонерні товариства» не визначає 
порядок здійснення цього переважного права, і не встановлює окремих (самостій-
них) правових наслідків його порушення. Отже, у разі порушення переважного 
права на придбання акцій за іншими цивільно-правовими договорами, які не є 
договором купівлі-продажу, мають застосовуватися способи судового захисту, 
встановлені у ст. 16 Цивільного кодексу України. Одним із таких способів захисту 
є визнання правочину недійсним. Як і у випадку із товариством з обмеженою 
відповідальністю, в Цивільному кодексі України відсутня безпосередня підстава 
для визнання таких правочинів недійсними. На момент вчинення вказаних 
правочинів їх зміст не суперечить закону, а особа, яка вчиняє ці правочини має 
відповідний обсяг цивільної дієздатності. Для таких випадків необхідно встановити 
окрему підставу визнання правочину недійсним – «особа не мала права вчиняти 
правочин відповідно до Цивільного кодексу чи іншого акта цивільного законодавства 
(у тому числі, статуту господарського товариства)». 

Порушення переважного права на придбання акцій може полягати не лише у їх 
продажу без попереднього повідомлення інших акціонерів, але й у відступленні 
цього права іншій особі. Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про акціонерні 
товариства» уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. За 
такого порушення переважного права на придбання акцій переведення прав та 
обов’язків за договором не може бути застосовано, оскільки іншим акціонерам уже 
належить їх власне переважне право. Переведення прав та обов’язків за договором 
у таких випадках не призвело б до захисту порушеного права. У цій ситуації треба 
погодитися з О. М. Вінник, яка вважає, що подібний правочин (у разі його 
вчинення) суперечить положенням ч. 1 ст. 203 ЦК з відповідними наслідками 
(ст. 215–216 ЦК) [5, с. 42].  
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The article is devoted to analysis of the legal norms of the Civil Code of Ukraine, which 
regulate the acquisition, changing and termination of the rights of business partnership 
participants. Systematic interpretation of the law gave grounds to a number of conclusions that 
may affect on the practice of its application. 

The consent to the transfer of its share (part thereof) in the share capital of a member of the 
full partnership can be provided in various ways. For the transferring by the full member of a limited 
partnership of his share to other participants or third parties may be required the consent of 
contributors. Contributors of limited partnership may be excluded from it. There are no legislative 
bans to full participant to give his share for the depositor and to depositor - for a full participant. 

The need for the consent to the assignment of its share by participant of limited or additional 
liability company is stipulated by the circle of people whom participant of the partnership intends to 
withdraw his share. Additional limits of the share assignment in authorized capital can be installed 
in the contract on implementation of the rights limited and additional liability company participants. 
The Civil code of Ukraine stipulates preferential right to purchase the share of limited and additional 
liability company participants. However, this does not mean that in the charter cannot be provided 
other preferential right of acquisition of shares, not connected with its purchase. Civil Code of 
Ukraine provides the general rule, under which property and other rights of participants of limited 
and additional liability companies are transferred to the heirs – individuals (successors – legal 
entities), regardless of the consent of other participants. The heir (successor) becomes a member 
of the limited liability company with the adoption of inheritance (completion of reorganization). The 
entry in the company is not fulfilled under the rights transition of the participant of limited liability 
company in the process of inheritance (reorganization) to his heir (successor). 

The court's decision may be the reason for leaving of the participant from the limited 
liability company. 

Preemptive rights acquisition of shares of the private placement can be applied not only to 
contracts of sale. Through the protection of preemptive right of purchase of shares, the court must 
be guided by the requirements of the law, and in cases stipulated by it, also by the charter of 
company. Alienation of the shares by the shareholder of private joint-stock company with the 
violation of the preemptive right of purchase may lead to the invalidity of the transaction. 

Keywords: participant, shareholder, partnership, acquisition, changing, suspension. 
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ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
І. Шпуганич 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Проведено правовий аналіз порядку створення благодійних організацій. Досліджено 
правовий статус засновника благодійної організації та вимоги, що до нього ставляться. 
З’ясовано, що чинний Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
містить чіткі норми щодо правового статусу засновника. Обґрунтовано доцільність 
запозичення досвіду правового регулювання зарубіжних країн щодо можливості створення 
благодійних організацій органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Досліджено правову природу, значення та функції установчих документів цих юридич-
них осіб. Детально проаналізовано закріплені в законодавстві України види установчих 
документів благодійних організацій, законодавчі вимоги щодо їх змісту. Наведено приклади 
правового регулювання аналізованої проблематики у законодавствах іноземних держав. 
Особливу увагу присвячено аналізу законодавчих вимог щодо написання найменування 
благодійної організації. 

Розглянуто зарубіжний досвід правового регулювання порядку створення благодійних 
організацій та їх установчі документи. На основі проведеного аналізу зроблено висновки 
про доцільність засновникам додатково врегульовувати передачу активів створюваній 
організації, для прикладу, шляхом оформлення договору про пожертву. 

Ключові слова: благодійна організація, засновник, активи благодійної організації, 
установчі документи. 

Відносно нові законодавчі акти у сфері благодійності, а також державної реєс-
трації юридичних осіб, вже неодноразово були об’єктами дослідження науковців 
різних галузей права. Незважаючи на це, чимало проблем, пов’язаних із застосу-
ванням приписів відповідних нормативно-правових актів, і досі залишаються 
невирішеними. Зокрема, відсутні комплексні наукові розробки у сфері створення 
та державної реєстрації благодійних організацій, кількість яких, з огляду на 
недавні події на теренах нашої держави, невпинно зростає. 

Хоча окремі аспекти вказаної проблематики вивчали такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як О. Ю. Літвіна, О. А. Чернега, Р. М. Жаворонков, А. О. Кумарітова та 
інші, ґрунтовною доцільно визнати роботу О. О. Кожушко. У ній автор аналізує 
адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності благодій-
них організацій в Україні. Однак зі зміною нормативно-правової бази виникла 
потреба переосмислення вироблених раніше підходів. 

Відтак мета цього дослідження – охарактеризувати новели вітчизняного зако-
нодавства, що регламентують порядок створення благодійних організацій та їх 
установчі документи. 

Новим Законом України від 5 липня 2012 року «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації» (далі – Закон 2012 року) дещо змінений порядок утворення 
відповідних організацій. Важливо наголосити на тому, що чинний Закон 2012 року, 
надавши благодійним організаціям статус юридичної особи, став своєрідним 
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підґрунтям для виокремлення двох можливих напрямів їх створення. Ідеться про 
створення благодійної організації в результаті перетворення раніше діючої юри-
дичної особи, а також про заснування нового суб’єкта, який не є результатом 
трансформації уже існуючих. 

Зважаючи на те, що ЦК України під створенням юридичної особи розуміє 
власне процес формування нової організації, в межах цього дослідження основна 
увага буде зосереджена саме на такому процесі. 

Одразу варто акцентувати на тому, що спосіб створення благодійної органі-
зації залишився, як і відповідно до раніше чинного законодавства, нормативно-
явочний [16, c. 114–115], водночас значно було спрощено порядок державної 
реєстрації благодійних організацій. 

Порівняно з раніше діючим Законом України від 16 вересня 1997 року «Про 
благодійництво та благодійні організації» (далі – Закон 1997 року) в новому Законі 
2012 року більш вдало сформульовано не лише перелік засновників, але й вимоги, 
які ставляться до них. По-перше, важливим нововведенням є вказівка на кількісний 
склад засновників. Відповідно до ст. 13 Закону 2012 року від виду благодійної 
організації, який обирають при її створенні, залежить і кількість засновників. Бла-
годійне товариство засновують двоє і більше, а благодійну установу і благодійний 
фонд – одна і більше осіб. Такий підхід законодавця обумовлений специфікою 
кожного виду благодійних організацій. Ми не погоджуємося з думкою декого з 
науковців, які стверджують, що у випадку, коли засновником благодійної організа-
ції є одна особа, вона обов’язково повинна бути юридичною [10, c. 558], адже цей 
підхід не відповідає вимогам сучасності та чинним нормативно-правовим актам. 

По-друге, аналізуючи Закон 1997 року, науковці часто критикували положен-
ня, які встановлювали вимоги до засновників, пропонуючи внести відповідні зміни 
або ж прийняти деталізуючі підзаконні нормативно-правові акти [15, c. 27]. 
Зокрема, були пропозиції обмежити право недієздатних осіб бути засновниками 
благодійних організацій [6, c. 96], що виявилося цілком обґрунтованим, адже 
благодійні організації раніше не мали статусу юридичної особи, а до засновників 
лише ставилася вимога про досягнення 18-річного віку. На нашу думку, у Законі 
2012 року поняття засновників благодійних організацій розглянуто досить всебічно 
та повно. Згідно з ч. 1 ст. 12 ними можуть бути дієздатні фізичні та юридичні 
особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 
юридичних осіб публічного права [11].  

Засновниками благодійної організації можуть бути як громадяни України, так 
й іноземці та особи без громадянства. Окрім цього, беручи до уваги ст. 32 ЦК 
України, неповнолітні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років також 
управі бути засновниками таких організацій [17]. 

Зважаючи на те, що до переліку засновників віднесено й окремих юридичних осіб, 
доцільно зосередитися на тому, що до них належать різні кооперативи, підприємства з 
іноземними інвестиціями, іноземні підприємства, а також громадські об’єднання, іно-
земні та міжнародні організації зі статусом юридичної особи, творчі спілки, політичні 
партії тощо. Отже, враховуючи вимоги законодавства та особливості статусу, заснов-
никами благодійних організацій не можуть бути органи державної влади, місцевого 
самоврядування, інші юридичні особи публічного права та громадські формування, що 
здійснюють свою діяльність без статусу юридичної особи. 

Утім, варто звернути увагу на той факт, що у законодавстві деяких іноземних 
держав (для прикладу, Німеччини) навпаки передбачена можливість заснування 
благодійних фондів державними та муніципальними органами [3, c. 366]. Хоча 
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такий підхід не характерний для вітчизняної практики, слушно визнати, що його 
впровадження на сучасному етапі дало б поштовх для розвитку та удосконалення 
діяльності благодійних організацій у різних сферах суспільного життя. Окрім 
цього, благодійні організації, створені органами державної влади чи місцевого 
самоврядування, або ж іншими юридичними особами публічного права були б 
надійнішими з позиції благодійника. І в результаті могли б отримати чималу 
підтримку громадськості. 

Важливим етапом створення благодійної організації є легалізаційний, який 
характеризується наданням новоствореній благодійній організації офіційного 
статусу, тобто визнання її з боку держави. 

Деякі дослідники стверджують, що благодійна організація набуває прав, за 
винятком прав юридичної особи, і обов’язків, встановлених законодавством, з 
моменту прийняття засновниками рішення про її створення і затвердження 
установчих документів [2, c. 77–78]. Із таким твердженням навряд чи можна 
погодитися. Без сумніву, з огляду на необхідність державної реєстрації, говорити 
про благодійну організацію, як про юридичну особу, можна лише з моменту 
проведення її державної реєстрації, адже відповідно до ч. 4 ст. 87 ЦК України 
юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації [17]. Ми 
переконані, що благодійна організація не вправі займатися благодійною діяльніс-
тю, заради якої вона створюється, до моменту її державної реєстрації. Інакше 
кажучи, у разі недотримання цієї вимоги, здійснювана діяльність буде порушувати 
права осіб, які жертвують кошти на користь такої організації. Водночас, такі особи 
не матимуть передбачених законодавством гарантій для благодійників. 

Перелік документів, які подають для проведення державної реєстрації 
благодійної юридичної особи, визначені у ст. 17 Закону України від 15 травня 2003 
року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), зокрема це: 

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, форма якої 
затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 
3268/5; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників про 
створення благодійної організації; 

3) заява про включення благодійної організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій – за бажанням заявника; 

4) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її 
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), 
– у разі створення благодійної організації, засновником (засновниками) якої є 
іноземна юридична особа; 

5) установчий документ благодійної організації [12]. 
Залежно від обраного виду благодійної організації різняться і їх установчі 

документи. Установчим документом благодійного товариства та благодійного 
фонду є статут. Таким документом для благодійної установи є установчий акт. 

Наведене вище законодавче положення встановлює спеціальне правило порів-
няно зі загальними нормами цивільного законодавства України. Частиною 2 ст. 87 
ЦК України передбачено, що установчим документом товариства є затверджений 
учасниками статут або засновницький договір між учасниками (виокремлення 
шрифтом моє. – І. Ш.), якщо інше не встановлено законом. Тобто благодійні това-
риства та фонди не можуть здійснювати свою діяльність на підставі засновниць-
кого договору.  
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Незважаючи на виняткову роль статуту в процесі створення та припинення 
благодійних товариств та фондів, а також їх діяльності, в цивілістичній науці 
проблема правової природи цього документа досі однозначно не вирішена. Одні 
науковці-правники вважають, що статут юридичної особи є локальним норма-
тивним актом [14, c. 160]. Інші ж переконані, що статут юридичної особи має 
договірний характер і розглядають його як особливий вид договірного зобов’язан-
ня [1, c. 127]. Н. В. Козлова ж уважає, що статут юридичної особи доцільно 
визнавати односторонньою або багатосторонньою корпоративною угодою, яка не є 
договором [4, c. 254–270]. 

Без сумніву, статут є тим правовим актом, норми якого поряд із положеннями 
чинного законодавства регламентують діяльність таких організацій, як благодійне 
товариство та благодійний фонд. Не применшуючи ролі цього установчого 
документа, ми вважаємо доцільним звернути увагу на можливість укладення 
засновниками цивільно-правових договорів, що мають деталізувати та узгодити дії 
засновників щодо створення благодійної організації, а також передачі їй активів. 
Такими можуть бути, наприклад, договір про спільну діяльність або договір 
простого товариства з метою створення благодійної організації, які підпоряд-
ковуються правилам ст. 1130–1143 ЦК України і припиняються після створення 
благодійної організації внаслідок досягнення своєї мети. Також засновники вправі 
укладати й інші правочини, зокрема, щодо передачі майна створеній організації, 
ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. 

Вимоги до установчих документів та їх змісту містяться у ст. 14 Закону 2012 
року. Установчі документи (як статут, так і установчий акт) благодійної організації 
повинні містити: 

1) найменування благодійної організації. Згідно із ст. 90 ЦК України юридична 
особа має своє найменування, яке повинно містити інформацію про її 
організаційно-правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її 
установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Окрім повного 
найменування, юридична особа може мати ще й скорочене, а також викласти в 
установчих документах своє найменування англійською мовою [17]. 

При обранні власного найменування засновникам благодійної організації 
необхідно враховувати положення ст. 16 Закону про реєстрацію та Наказ 
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 року № 368/5, яким затверджено 
вимоги щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім 
організації профспілки (далі – Вимоги).  

У ч. 1 ст. 16 Закону про реєстрацію та пункті 1.1 Вимог вказано, що 
найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-
правову форму та назву. Причому відповідно до ч. 3 ст. 1 цього Закону та п. 1.2 
Вимог назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а 
також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність 
юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих 
організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими ЦК, ГК України та 
Законом про реєстрацію. При цьому назва юридичної особи не може містити 
посилання на організаційно-правову форму (п. 1.3 Вимог) [13]. 

Отже, з вищенаведеного випливає, що в найменуванні таких юридичних осіб, 
як благодійні організації, не може бути зазначено слів «благодійна організація», 
«громадська організація» тощо. Втім, деяким особам вдавалося в судовому 
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порядку відстояти правомірність зазначення в назві благодійної організації, зокре-
ма, терміна «громадська організація». Наприклад, Одеський апеляційний адміні-
стративний суд виніс рішення, яким визнав протиправним та скасував рішення 
державного реєстратора про залишення документів без розгляду, що подані для 
проведення державної реєстрації Благодійного Товариства «Іллічівська міська 
громадська організація товариства Червоного Хреста України», з мотивів невідпо-
відності їх вимогам ч. 7 ст. 8 Закону про реєстрацію. Матеріали справи свідчать 
про те, що спір між сторонами виник з приводу того, чи міститься у назві 
створюваної благодійної організації посилання на її організаційну правову форму. 

Колегія суддів апеляційної інстанції вказала на те, що громадська організація 
не є організаційно-правовою формою благодійної організації. Тобто, суд 
апеляційної інстанції визнав, що найменування юридичної особи Благодійного 
Товариства «Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного 
Хреста України» відповідає Вимогам, оскільки складається з інформації про її 
організаційно-правову форму та назви [9]. 

2) цілі та сфери благодійної діяльності. Аналізуючи поняття «мета (цілі) 
створення (діяльності)» і «види діяльності», Н. В. Козлова підсумувала, що встанов-
лення закритого і відкритого переліків видів діяльності позбавляє юридичну особу 
маневреності навіть у реалізації цілей і завдань суто некомерційного характеру, а 
принцип спеціальної правоздатності всякого сенсу [4, c. 21–22]. Своєю чергою 
А. О. Кумарітова відстоює позицію, що встановлення в установчих документах 
благодійних організацій конкретного переліку видів їх діяльності є гарантією того, що 
передане їм засновниками майно витрачається за цільовим призначенням. Окрім 
цього, конкретизація видів діяльності в установчих документах благодійних 
організацій, з погляду цього науковця, сприяє створенню прозорого механізму руху їх 
майна з моменту надходження до моменту його вибуття і перешкоджає зловживанням 
правом [5, c. 96]. На нашу думку, зазначена пропозиція хоч і внесена з метою надання 
додаткового захисту майновим правам засновників, навряд чи суттєво вплине на 
ситуацію на практиці. Часто коли йдеться про благодійне товариство чи фонд, 
засновники беруть безпосередню участь в управлінні такою організацією, що дає їм 
можливість ефективно контролювати потік активів. Також законодавчо передбачена 
норма, яка зобов’язує благодійну організацію подавати різні звіти, в тому числі з 
інформацією про структуру та розмір її витрат. 

3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок 
діяльності та прийняття ними рішень; 

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління 
благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та 
благодійного фонду, їх заміщення, зупинення та припинення їхніх повноважень 
(відкликання); 

5) порядок внесення змін до установчих документів організації; 
6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної 

організації; 
7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі 

порядок розподілу активів [11]. 
У статуті благодійного товариства та благодійного фонду обов’язковими є 

також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства 
чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх 
виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду. 
Щодо установчого акту благодійної установи, то він повинен визначати також і 
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активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодій-
ної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від них. 

Законодавство дозволяє зазначення в установчих документах й інших відо-
мостей, наприклад, особливостей діяльності та припинення таких організацій. Вод-
ночас установчі документи благодійної організації не повинні суперечити законам 
України. 

Загалом вимоги до змісту статутів юридичних осіб у зарубіжних державах 
мало відрізняються. Однак цікавим є той факт, що чимало країн у своїх норматив-
но-правових актах встановлюють вимогу про долучення до установчих документів 
адреси створюваної організації. Для прикладу, відповідно до законодавства Рес-
публіки Молдова установчі документи повинні містити не лише адресу майбутньої 
організації, а й дані посвідчення особи засновника [7], а в Республіці Казахстан 
обов’язковими положеннями таких документів є відомості про філіали і представ-
ництва створюваної організації [8]. Ми ж не вважаємо доцільним передбачати у 
вітчизняному законодавстві подібні вимоги до змісту установчих документів 
благодійної організації. Адже адреса організації, як і відомості про відокремлені 
підрозділи, у теперішніх умовах можуть часто змінюватися. Своєю чергою необ-
хідним буде внесення змін до установчих документів, що, особливо в масштабах 
великих організацій, є складною та затяжною процедурою. 

Аналіз вітчизняної практики оформлення установчих документів дає 
можливість зробити висновок, що часто засновники вказують, зокрема й адресу 
місцезнаходження створюваної організації. На наш погляд, це не лише недоцільно, 
а ще й може згодом викликати додаткові затрати (в тому числі й фінансові), 
пов’язані із внесенням змін в установчі документи у разі зміни цієї адреси. 
Вважаємо принципово важливо ретельно підходити до питання розроблення 
установчих документів, заздалегідь всебічно продумувати усі нюанси та деталі, 
пов’язані із новостворюваною організацією, перш ніж подавати документи на 
проведення державної реєстрації. 

Варто зазначити, що до переліку документів, які подають для державної 
реєстрації благодійного товариства чи фонду, не віднесено жодного документа, 
який би містив перелік активів, які засновники передають таким організаціям при 
їх створенні. Немає відповідної вказівки і серед обов’язкових пунктів, що повинні 
містити статути благодійних фондів чи товариств. Водночас вважаємо, що 
засновникам благодійних товариств та фондів при їх створенні все ж доцільно 
додатково оформити документ, який би посвідчував факт передачі ними своїх 
активів організації, а також цілі, на які вони передані. Це допоможе захистити 
законні права та інтереси засновників у процесі діяльності організації, а також 
вимагати цільового використання переданих активів чи притягнення до 
відповідальності членів органів управління у разі спрямування цих активів не за 
призначенням. Імовірно, щоб цей документ мав юридичну силу і підлягав 
обов’язковому дотриманню зі сторони членів управління новоствореної 
організації, пропонуємо оформляти його у вигляді договору про пожертву між 
засновниками і створеним благодійним фондом чи товариством. 

У межах цієї роботи проведено комплексний правовий аналіз цивільно-
правового регулювання порядку створення та установчих документів благодійних 
організацій. За його результатами було сформульовано теоретичні та практичні 
рекомендації щодо вдосконалення окремих положень чинних нормативно-
правових актів України, а також зроблено висновок про доцільність імплементації 
деяких законодавчих норм зарубіжних держав в аналізованій нами сфері. 
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AND CONSTITUENT DOCUMENTS OF CHARITY 

ORGANIZATIONS UNDER UKRAINIAN LEGISLATION  
I. Shpuganych 

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

e-mail: iryna.shpuganych@gmail.com 

The article analyzes the order of charity organizations’ foundation. Scientific approaches 
and proposals for the singling out particular stages of entities’ establishment including charities 
are considered. The attention is paid to the exceptional role of the legalization stage of the 
charity organization’s creation and its inability to carry out charitable activities by the time of its 
state registration. 

The legal status of the charitable organization’s founder and related to him requirements 
are examined. In accordance with Ukrainian valid legislative acts capable individuals and legal 
persons excepting public and local authorities, other legal entities of public law may be charity 
organization’s founders.  

However, there is the conclusion that this rule is imperfect. Therefore, the perspectives of 
implementation the practice of foreign countries regulation regarding the possibility of public 
authorities, local governments and other entities of public law to create charity organizations are 
asserted. It is studied out that the current Ukrainian law in the charity sphere determines the 
minimum number of charity organization’s founders, which depends on the type of organization. 

The particular attention is payed to the constituent documents of these legal entities. 
Moreover, the opinions of domestic and foreign scientists concerning the legal nature of the 
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legal entities’ statute have been ascertained. The types of the constituent documents of 
charitable organizations as well as their obligatory provisions have been analyzed in detail. In 
this article there are some examples of legal regulation of the issues being analyzed in foreign 
countries’ legislation. 

Basing on the research of the domestic practice concerning the setting of the constituent 
documents of charitable organizations, the importance of applying thorough approach to their 
working-out is strongly emphasized. Additionally it is suggested not to point the data, that can 
change frequently, in the constituent documents providing the fact that they are not obligatory 
in accordance with the current legislation of Ukraine. Special attention was paid to the analysis 
of legal requirements in relation to writing the entitlement of a charitable organization. There 
was announced the attitude to the baselessness of the offer that exists in juridical literature 
and encompasses the necessity of the activities’ specification in the constituent documents of 
charitable organization. 

Basing on the made research the author made the conclusion to recommend founders to 
draw up the additional document, which would certificate their assets’ transfer to the 
organization and would include the purposes for which they were transmitted. It is proposed to 
enter into a contract of donation between the founders and established organization. 

Keywords: charity organization, founder, assets of charity organization, constituent 
documents. 
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Для інтелектуального права притаманні низка специфічних презумпцій, на які 
опирається судова практика. Досліджено зміст презумпції творчого характеру праці, 
результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності: якщо не доведено інше, результат 
інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. Застосування такої 
презумпції дає підстави авторам без зайвих формальних процедур отримати правову 
охорону. У сфері патентного права творчий характер праці має знайти фахове під-
твердження шляхом проведення відповідної кваліфікаційної експертизи на встановлення 
умов патентоздатності. 

Реальна практика застосування чинного законодавства свідчить, що наявні злов-
живання інтелектуальними правами недобросовісними суб’єктами, які видають за творчі 
результати такі, що жодних творчих ознак не містять. Зафіксовано патентування загально-
відомих речей без проведення кваліфікаційної експертизи. Недобросовісні суб’єкти, отриму-
ючи деклараційні патенти, перешкоджають у реалізації прав інтелектуальної власності 
іншими суб’єктами. Такий стан породжує судові спори.  

На підставі аналізу судової практики застосування чинного законодавства обґрунто-
вано висновки про необхідність забезпечення публічності доступу до інформації про подані 
на державну реєстрацію заявки, необхідність покладення на власника деклараційного 
патенту тягаря доказування творчого характеру праці, результатом якої є запатентований 
ним об’єкт, забезпечення невідворотності та дієвості засобів відповідальності у разі 
виявлення правопорушень у цій сфері. 

Ключові слова: презумпція, творчий характер, інтелектуальна власність, авторське 
право, патентне право, патентний тролінг. 

Наукові дослідження законодавчого регулювання та практики застосування 
презумпцій у сфері інтелектуальної власності дають змогу окреслити сферу їх дії, 
виявити основні проблеми застосування та сформулювати певні пропозиції для 
досягнення максимальної ефективності правового регулювання. Аналіз презумпцій 
в окресленій сфері реалізується у контексті дослідження питань правового 
регулювання інтелектуальних відносин загалом. У судовій практиці є чимало 
цікавих спорів щодо застосування таких презумцій. Відтак виникають питання 
загальнотеоретичного та практичного характеру щодо трактування презумпцій, їх 
змісту, дії. У статті запропоновано авторське бачення окреслених питань.  

Презумпції (лат. praesumptio – «припущення») – закріплені в нормах права 
припущення про наявність чи відсутність певних фактів, які мають юридичне 
значення. Презумпція сформульована як імперативне правило, що діє до моменту його 
спростування, зазвичай, у судовому порядку. Для інтелектуального права притаманні 
низка правових презумпцій, закріплення яких на законодавчому рівні дозволяє 
уникнути зайвих процедур у процесі встановлення того чи іншого факту. Інколи для 
спростування факту, що відбувся, необхідним є судове спростування презумпції. 



О. Яворська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 

 

176 

Основними презумпціями в окресленій сфері є: презумпція творчого характеру праці, 
результатом якої є об’єкт інтелектуального права, презумпція авторства. 

Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуаль-
ного права сформульована у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 4 
червня 2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права і суміжних прав» [1]: якщо не доведено інше, результат інтелек-
туальної діяльності вважається створеним творчою працею. 

У п. 25 постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України від 
17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 
захистом прав інтелектуальної власності» [2] зазначено: у вирішенні питань про те, 
чи є конкретний результат об’єктом авторського права, суду варто враховувати, що 
таким є лише той результат, який створено творчою працею; доки не доведено інше, 
результат інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. 

Насамперед доцільно з’ясувати сферу застосування цієї презумпції. Чи діє така 
презумпція щодо об’єктів патентного права, оскільки їх новизна як одна з умов 
патентоздатності встановлюється фаховою експертизою? Як проявляється дія 
презумпції у сфері авторського права? Хто та у якому порядку може звертатися 
про спростування презумпції? 

У сфері авторського права відповідні права на створений твір виникають з 
факту його створення. Автор може зареєструвати своє авторство за його бажанням. 
З фактом такої реєстрації не пов’язуються жодні правові наслідки. Тобто, у разі 
створення будь-якого твору творець вважає себе його автором та вправі вимагати 
від інших утримуватися від порушень його прав. Такий стан має місце до того 
моменту, поки інша особа у судовому порядку не спростує презумпцію творчого 
характеру праці, результатом якої є твір, не доведе, що такий твір насправді не є 
творчим та, відповідно, автору не може надаватися правова охорона. Законодавче 
закріплення презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт 
інтелектуального права, зумовлює ситуацію, за якої суб’єкт, що звертається про 
державну реєстрацію авторського права, не зобов’язаний доводити творчий 
характер своєї праці у державному органі. Сама ж процедура носить формальний 
характер, оскільки відбувається проста фіксація авторства особи, з фактом якої не 
пов’язані ні виникнення, ні здійснення відповідних прав.  

Такий стан речей певною мірою є вигідним для недобросовісних суб’єктів. 
Реєструючи своє авторство, така особа отримує переваги у доказах у разі судового 
спору про авторські права. Справжній автор може і не підозрювати про існування 
факту державної реєстрації на створений ним об’єкт. Лише згодом, виявивши таке 
порушення, справжній автор позивається про скасування державної реєстрації та про 
визнання відповідного правоохоронного документа недійсним. Тому, з огляду на такі 
обставини, за яких презумпція добросовісності контрагента у правовідносинах, нерід-
ко спростовується, варто передбачити законодавчі «запобіжники». Такими можуть 
бути нормативне забезпечення формування публічних електронних реєстрів усіх пода-
них заявок на державну реєстрацію як авторських, так і патентних прав. Забезпечення 
доступу до таких відкритих даних допоможе будь-якій зацікавленій особі своєчасно 
зреагувати та запобігти фактам неправомірної реєстрації або швидко та просто 
виявити факти порушень прав, якщо реєстрація уже проведена. Своєю чергою це 
призведе до зменшення кількості позовів, у яких позивачі просять скасувати уже 
проведену реєстрацію. 

Презумпція творчого характеру спростовується у разі встановлення плагіату: 
оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем 
особи, яка не є автором цього твору.  
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У судовій практиці найчастіше спостерігаємо випадки, коли автор позивається 
до інших осіб про неправомірне використання свого твору. Численні судові спори 
за позовом відомої української художниці про неправомірне використання її творів 
шляхом розповсюдження продукції з їх зображенням (картинок, магнітиків, як 
ілюстрацій до книжок тощо), використання у товарних знаках. Власне заявляються 
позовні вимоги про припинення порушення авторських прав та стягнення компен-
сації за їх порушення. На цих та інших прикладах спостерігаємо як автор уже 
створеного твору своїм зверненням до суду про усунення порушень належних йому 
авторських прав та застосування засобів відповідальності цим самим спростовує 
творчий характер праці тих осіб, які намагаються видати чуже за власне.  

Чи можливо уникнути таких спорів, опираючись на презумпцію творчого 
характеру праці, результатом якої є той чи інший об’єкт? Очевидно, що ні. Адже, 
окрім ефективного законодавчого регулювання та досконалих механізмів 
застосування засобів впливу на порушників, невідворотності та дієвості такого 
впливу, потрібна належна правова культура. Її невід’ємним елементом має бути 
повага до чужої праці: чи то фізичної, чи то творчої. Така культура формується під 
впливом різних чинників як правового, так і соціального, політичного, 
економічного, психологічного характеру. Національне законодавство у цій сфері 
загалом відповідає визнаним світовим стандартам. Звичайно, є окремі проблеми, 
насамперед, пов’язані з ефективним та адекватним захистом порушених прав, 
виконанням судових рішень тощо. Але урахування лише правових аспектів без 
звернення уваги на інші чинники не дасть бажаного результату. 

Дещо в інший спосіб проявляє свою дію презумпція творчого характеру праці, 
результатом якої є певний об’єкт, у сфері патентного права. Відповідно до вимог 
спеціального законодавства у цій сфері, правова охорона таким об’єктам надається 
за умови отримання особою – їх автором, правоохоронних документів (патентів, 
свідоцтв). За поданими заявками проводять експертизи, що мають статус науково-
технічної експертизи. Якщо кваліфікаційна (фахова) експертиза встановлює умови 
потентоздатності, наприклад, винаходу, корисної моделі, та за результатами 
патентного пошуку встановлює їх новизну (фактично встановлює елементи 
творчого характеру праці), то інша справа у разі видачі деклараційних патентів без 
проведення таких експертиз та під відповідальність автора. 

У таких випадках умови патентоздатності не перевіряють, але їх ніхто не 
відміняв. За таких демократичних правових процедур для отримання декларацій-
них патентів, що мають за мету мінімізувати процедури для авторів, спростити та 
полегшити видачу патентів, але під їх відповідальність, суспільство отримало 
зворотний ганебний ефект під назвою – патентний тролінг. Наявні факти патенту-
вання вішалок, граблів та інших загальновідомих речей. Формально усе ніби 
правильно. Вдавані автори опираються, самі того не відаючи, на презумпцію 
творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт, прямих заборон та підстав на 
видачу деклараційних патентів немає. Отже, все законно. Але ж умови патенто-
здатності на винаходи та корисні моделі чи інші об’єкти залишаються, їх ніхто не 
скасовував та не відміняв у разі видачі деклараційних патентів. Звичайно, що 
державний службовець, діючи за спеціально дозвільним принципом – дозволено 
те, що прямо передбачено, нібито і немає прямого права відмовити у видачі 
деклараційного патенту на вішалку (чому не на колесо?!). Патент видано, а далі – 
хай хтось спростовує, оскаржує!  

Такий стан неправильний. Лояльні законодавчі підходи апелюють до авторів – 
патентуйте відповідально. Але, оскільки такі підходи не спрацьовують, то потрібно 
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відмовитися від спрощеної процедури та ускладнити життя патентних тролів. 
Необхідно невідкладно забезпечити публічність доступу до інформації про заявки, 
що надходять для патентування, дії патентних тролів варто кваліфікувати у 
судовому порядку як зловживання правами та припиняти ці права, застосовувати 
жорсткі та невідворотні санкції. За існуючого стану речей тягар доказування 
покладається на добросовісну сторону. Вона має ініціювати судову процедуру, 
доводити умисел у діях троля (що майже неможливо), доводити неправомірність у 
його поведінці тощо. Варто змістити акценти. У разі видачі деклараційного 
патенту в усіх випадках використання патентних прав тягар доказування творчого 
характеру праці, результатом якої є запатентований об’єкт, перед усіма 
зацікавленими у використанні таких прав та об’єктів особами, має покладатися на 
патентоволодільця. Адже під його відповідальність видано деклараційний патент, 
йому повірили на слово і видали правоохоронний документ. Своєю чергою він уже 
перед потенційними контрагентами має доводити, що його об’єкт дійсно 
заслуговує на увагу. Отже, відповіддю на недобросовісну поведінку патентних 
тролів має бути ускладнення процедури патентування саме під час видачі 
деклараційних патентів. Для цього потрібно вносити системні зміни та доповнення 
до чинного законодавства у частині видачі деклараційних патентів.  

При розгляді відповідних спорів у судах для правильної кваліфікації щодо 
об’єкта на предмет чи є він результатом творчої праці, суди призначають 
відповідну експертизу з урахуванням постанови Пленуму ВГС України від 23 березня 
2012 року «Про деякі питання практики призначення судових експертиз зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» [3]. 

До одного з районних судів м. Києва звернувся позивач з позовом до ПрАТ 
«Т», ПАТ «Ш», ТОВ «В», про вилучення з цивільного обороту товарів, 
виготовлених з використанням знаку для товарів та послуг, про зупинення та 
заборону пропускати через митний кордон таких товарів, стягнути з відповідачів 
грошову компенсацію за порушення авторських прав (22 940 000 грн), зобов’язати 
відповідачів опублікувати у засобах масової інформації про порушення ними 
авторських прав позивача. На думку позивача відповідачі незаконно 
використовують твір, права на який зареєстровані за ним. Відповідачі маркують 
одяг знаком, у якому використано твір позивача. Права на твір ним зареєстровані. 

Один із відповідачів подав зустрічний позов до первісного позивача та до 
Державної служби інтелектуальної власності про визнання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір недійсним. У зустрічному позові зазначено, що 
словосполучення, які містяться в графічних зображеннях, зареєстрованих як твори 
образотворчого мистецтва, створені без застосування творчої праці, а тому не можуть 
вважатися твором. Позивач за первісним позовом незаконно зареєстрував на своє ім’я 
твір, який містить певні написи та слова. Насправді вони є особистим прізвищем 
позивача за зустрічним позовом і одночасно прізвищем та ім’ям його покійного батька. 
Відтак, позивач за зустрічним позовом (відповідач за основним позовом) просить суд 
визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію авторського права. 

Суд заслухав пояснення учасників процесу, дослідив матеріали справи та 
призначив судову експертизу, щоб встановити, чи є словосполучення, зображені в 
свідоцтві про реєстрацію авторського права на твір, об’єктом авторського права. 
Перед експертом (Науково-дослідним центром судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) були поставлені 
конкретні питання: чи є спірний об’єкт результатом творчої праці, чи містить він 
ознаки об’єкта авторського права. 
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В експертному висновку зазначалося, що спірний об’єкт не є результатом 
творчої праці. Словесні позначення є звичайною транслітерацією латинським 
алфавітом власного імені та прізвища фізичної особи, виконані звичайним 
шрифтом, вони не містять ознак оригінальності та не є результатами творчої праці. 

Суд, проаналізувавши висновок судового експерта, визнав його обґрунтованим 
та вважав його належним доказом у справі. Суд вважав, що існують усі підстави 
для визнання реєстрації свідоцтва про авторське прав на твір недійсною. Рішенням 
суду задоволено зустрічний позов у повному обсязі: свідоцтво про реєстрацію 
авторського права визнано недійсним та зобов’язано Державну службу інтелек-
туальної власності скасувати відповідну реєстрацію, про що здійснити публікацію 
в офіційному бюлетені «Авторське право і суміжні права». У резолютивній частині 
судового рішення суд зазначив, що словосполучення та слово, які містяться в 
графічних зображеннях, що зареєстровані як твори образотворчого мистецтва за 
свідоцтвом про реєстрацію авторського права, створені без застосування творчої 
праці, а тому не можуть вважатися твором як об’єктом правової охорони 
авторським правом [4]. 

За обставинами, що викладені у тексті судового рішення вбачається характер-
на поведінка патентного троля, який прагнув стягнути з відомих фірм солідну 
винагороду за ніби-то неправомірне використання об’єкта авторського права. І 
хоча була проведена державна реєстрація авторського права, але у процесі 
судового розгляду презумпція творчого характеру праці, результатом якої є твір, 
була спростована. Тому реєстрація авторського права була скасована. Справедли-
вість відновлена, але ціною зусиль добросовісної сторони, яка змушена витрачати 
час, зусилля та кошти на судові процедури. 

За обставинами, що викладені у тексті іншого судового рішення, до одного з 
районних судів м. Києва звернувся позивач з позовом про визнання його майнових 
авторських прав на твір порушеними шляхом подання відповідачем заявки на 
реєстрацію знака для товарів і послуг. Позивач просив скасувати рішення про 
державну реєстрацію знака, визнати недійсним свідоцтво про його державну 
реєстрацію та заборонити відповідачу використовувати його твір у знаках для 
товарів та послуг. Також просив визнати за ним авторство на твір. Позивач 
стверджував, що ним створений твір образотворчого мистецтва. Це підтверджується 
міжнародним сертифікатом. З 2012 року твір широко використовується ним у 
господарській діяльності під час надання послуг із відео-конференцій, зв’язку та 
пропонування до продажу предметів комунікації, що підтверджується договорами 
поставки та договорами про надання рекламних послуг. Також позивач є 
власником веб-сайту за доменним іменем, що був створений у 2012 році, та який 
відтворює оригінальну назву його твору. Веб-сайт використовується позивачем, на 
ньому розміщено інформацію про його діяльність із використанням зображення 
твору та його назви. На думку позивача, словесне позначення за заявкою 
відповідача, подане на реєстрацію як знак для товарів і послуг, відтворює 
оригінальну назву та словесну частину належного йому твору, а, отже, не 
відповідає умовам надання правової охорони відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів та послуг» [5]. 

Характерно, що у цій та аналогічних справах Державна служба інтелектуаль-
ної власності як відповідач по справі, заявила про необґрунтованість позовних 
вимог, оскільки на момент державної реєстрації знака нею не було порушено 
вимог чинного законодавства, авторські права позивача не зареєстровані, тому 
держслужбі не могло бути відомо про якісь перешкоди до реєстрації заявленого 



О. Яворська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 

 

180 

позначення. Позиція правильна, але це не означає, що позовні вимоги є необґрунтова-
ними. Держслужба не може знати про обґрунтованість чи необґрунтованість позовних 
вимог. На момент реєстрації знака все було правильно. Але позивач звертається про 
спростування творчого характеру праці в об’єкті, права на який уже зареєстровано. 
Тому тільки позивачу відомі обставини та факти, які він використовує для 
спростування презумпції. Оскільки Держслужбі вони невідомі, то, відповідно, вона не 
може оцінювати підставність чи безпідставність позовних вимог.  

Судом була призначена експертиза. У результаті проведеного дослідження 
судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності було складено висновок, згідно з яким зареєстрований 
відповідачем знак для товарів та послуг частково відтворює твір образотворчого 
мистецтва, авторські права на який належать позивачу. Сама ж назва твору не є 
оригінальною, такою, що є результатом творчої праці, а відтак не є об’єктом право-
вої охорони. На підставі висновку фахової експертизи була спростована презумп-
ція творчого характеру праці, результатом якої є, на думку, позивача, назва твору. 

Отже, закріплення презумпції творчого характеру праці, результатом якої є 
об’єкт інтелектуального права, дозволяє його автору без зайвих формальних 
процедур отримувати належну правову охорону своїх прав. Проте у правозастосов-
ній діяльності спостерігаємо випадки зловживання правами інтелектуальної влас-
ності з використанням саме такої презумпції. Забезпечення публічності доступу до 
змісту поданих заявок на державну реєстрацію авторських та патентних прав, 
покладення на власника деклараційного патенту обов’язку доказування творчого 
характеру праці перед усіма зацікавленими особами, невідворотність відповідаль-
ності та дієвість засобів відповідальності сукупно зможуть покращити ситуацію. 
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THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION PRESUMPTION 
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Intellectual property law has some specific presumptions, which are used as the base for the 
judicial practice. In the article the author has analyzed the content of presumption of creative nature 
of the work, resulted in the object of intellectual property law. According to it result of intellectual 
property is considered to be the result of creative work unless proved the contrary. 

Such a presumption facilitates authors as for the legal protection of results of his creative 
activity. The copyright comes into being at the time of the work’s creation. The copyright need 
not be obtained through official registration or any other formal procedures. In order to certify 
copyright in the published or unpublished work, fact and date of the work’s creation or 
contracts in this sphere, the author is enabled to register his rights in appropriate state 
registers in any time within the duration of copyright. 

Presumption of creative nature of the work is overcome in case of plagiarism that is 
publication in full or in part of another author’s work under the name of the person who is not 
its author.  

In the sphere of patent law creative nature of the work should be professionally confirmed by 
qualifying examination concerning patentability. Patentability is ascertained by qualifying 
examination. In case of application for the declarative patent qualifying examination is not used, that 
is why law enforcement documents (patents) are granted within applicant’s responsibility.  

Law enforcement practice gives evidences of intellectual property’s rights abuse by the 
unfair subjects. They claim something to be of creative nature, but such results don’t have any 
creative qualities. There are cases of patent prosecution of well-known things skipping 
qualifying examination. Unfair subjects who received declarative patents are impeding to 
intellectual property rights’ exercise by others. Such a situation causes litigations.  

On the basis of the analysis of judicial practice of the current legislation’s enforcement, 
the author substantiated the necessity of ensuring the publicity of access to the information 
about the filed application for the state registration. She also emphasized on the necessity to 
shift the burden of proof of the creative nature of the work resulted in the patented object on 
the declaratory patent holder. The author pointed out on the necessity of guaranteeing the 
inevitability and effectiveness of means of responsibility in case of revealing the infringement 
of law in this sphere.  

Keywords: presumption, creative nature, intellectual property, copyright, patent law, 
patent trolling. 
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ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 349.3 

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ СУТНІСТЬ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

О. Раневич 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено сутність права соціального забезпечення, як однієї із провідних галузей 
вітчизняного права. Висвітлено законотворчу діяльність у сфері забезпечення соціальних 
потреб та інтересів людини і громадянина, яка відбувалася під впливом міжнародної 
спільноти та відображає поетапну і системну регламентацію правовідносин соціального 
забезпечення. Проаналізовано конституційні витоки права соціального забезпечення, що 
дало підстави зробити висновки про його особливу юридичну природу з-поміж інших 
галузей права. 

Встановлено також, що право соціального забезпечення належить до соціального 
права, яке є самостійним структурним утворенням у системі права нарівні з такими право-
вими утвореннями, як приватне і публічне право. На соціальну сутність права соціального 
забезпечення вказують і його зовнішні юридичні зв’язки (становище у системі права, 
співвідношення з іншими галузями права), і внутрішні характеристики (предмет, метод, 
система, принципи та функції). 

Ключові слова: соціальне право, конституційні засади, соціальний захист, правове 
регулювання, соціальні потреби. 

Праву соціального забезпечення, як самостійній галузі права, притаманні 
особливі юридичні ознаки, що вирізняють його з-поміж інших галузей права та 
вказують на соціальну сутність останнього. Ці особливі ознаки знаходять своє 
вираження як у правовідносинах, що формують предмет правового регулювання, 
методах, завдяки яким досягається відповідний рівень гарантій прав учасників цих 
правовідносин та засадах, на яких відбувається його становлення і розвиток у 
системі права України. 

Насправді юридичною наукою все ще недостатньо з’ясовано проблеми 
соціальної сутності права соціального забезпечення. У наукових працях Н. Б. Болотіної, 
В. Я. Бурака, П. Д. Пилипенка, П. М. Рабіновича, С. М. Синчук, Ю. А. Тихомирова, 
І. В. Яковюка звернуто увагу лише на окремі теоретичні питання цієї галузі права, 
що зумовлює необхідність дослідження її соціальної сутності як цілісного 
правового феномену. 

Тому метою статті є розкриття соціальної сутності сучасного права соціального 
забезпечення, зокрема, визначення об’єктивних передумов становлення та розвит-
ку цієї галузі права, з’ясування її місця у системі права України, а також виявлення 
особливостей та відмінностей з-поміж таких конституційно-правових категорій у 
системі соціальних прав людини і громадянина, як «соціальний захист» та 
«соціальне забезпечення». 
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За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови 
«соціальна сутність», це те, що породжене умовами суспільного життя та пов’язане 
із життям і стосунками людей у суспільстві. Воно вказує на суспільну орієнтацію 
певного явища та відображення ним реальної дійсності умов суспільного життя, а 
також тісний зв’язок цього явища із суспільними відносинами [3, с. 1360, 1417]. 

Обґрунтовуючи соціальну сутність феноменів соціуму, П. М. Рабінович звертає 
увагу на їх здатність (можливість) задовольняти ті чи інші потреби суб’єктів 
соціуму, тобто здатність служити засобом, інструментом задля їхнього існування. 
Із-поміж таких потреб науковець виділяє потреби (інтереси) індивідів, їхніх груп, 
усього суспільства загалом, а у деяких випадках навіть усього людства [8, с. 7]. 

З огляду на це, право соціального забезпечення покликане задовольняти 
потреби учасників суспільних відносин, які упродовж життя потенційно можуть 
зазнавати соціальних ризиків, унаслідок своїх природних властивостей. Ці потреби 
зумовлюються об’єктивною неможливістю особи самостійно подолати життєві 
обставини негативного характеру, а отже, існує необхідність надання їй сторонньої 
допомоги. 

Від початку становлення галузі права соціального забезпечення, обов’язок 
такого забезпечення, покладається суспільством на державу. Остання, як 
організація публічної влади, мобілізує суспільні ресурси та координує надання 
відповідної допомоги особам залежно від їхніх соціальних потреб. 

Зі здобуттям Українською державою незалежності та переходом до ринкових 
відносин постала потреба подальшого вдосконалення організації соціального 
захисту громадян, які з огляду на об’єктивні обставини не спроможні самостійно 
забезпечити нормальні умови свого життя. Відповідно, законотворчий процес 
незалежної України розпочався із того, що 5 листопада 1991 року Верховна Рада 
України ухвалила Закон України «Про пенсійне забезпечення», яким усім 
непрацездатним громадянам України гарантувалося право на матеріальне 
забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових 
і соціальних пенсій [14]. 

У грудні того ж року Законом України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» врегульовано відносини соціального і 
правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей у частині матеріаль-
ного та пенсійного забезпечення, охорони здоров’я та соціальних гарантії прав 
членів сімей цієї категорії осіб [16]. Невдовзі, на законодавчому рівні, було 
встановлено норми і порядок пенсійного забезпечення – військовослужбовців 
Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії 
України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових 
формувань, що створюються Верховною Радою України, Служби безпеки України, 
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України та членів 
їхніх сімей, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів 
державної безпеки і внутрішніх справ СРСР та членів їхніх сімей. Ці суспільні 
відносини регулювалися Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»від 9 квітня 1992 року [15]. 

Соціальний захист громадян у перші роки незалежності нашої держави постій-
но розширювався завдяки активній законотворчій роботі. Зокрема, було ухвалено 
Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист 
населення», яким врегульовано відносини соціального захисту віл-інфікованих, 
хворих на СНІД та членів їхніх сімей, а також осіб медичних та інших професій, 
які підпадають під ризик інфікування вірусом імунодефіциту людини [12]. 
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Упродовж 1992 та 1993 років, правовідносини соціального захисту отримували 
подальшу легітимізацію завдяки ухваленню окремих нормативно-правових актів у 
цій сфері. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»було 
установлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми 
шляхом надання державної допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, 
стану здоров’я дітей тощо [11], а Законами України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» [17] та «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» визначено основні 
засади правового статусу ветеранів війни, ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку, з метою створення належних умов для їх життєзабезпечення і 
формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них [13]. 

Наприкінці 1993 року, Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року 
N 3758-XII, з метою забезпечення реформування системи соціального забезпечення 
населення, було схвалено Концепцію соціального забезпечення населення України.  

Ця Концепція слугувала продовженням створення національної системи 
соціального забезпечення населення, де були закладені основи правової і 
нормативної баз соціального забезпечення населення, вироблено механізми, які 
забезпечують дотримання державних гарантій щодо: реалізації прав громадян на 
працю і на допомогу у зв’язку з безробіттям; оплати праці та мінімального розміру 
заробітної плати; підтримання життєвого рівня населення шляхом перегляду 
мінімальних розмірів основних соціальних гарантій в умовах зростання цін на 
споживчі товари і послуги; надання державної допомоги, пільг та інших видів 
соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім’ям, які виховують дітей; 
матеріального забезпечення у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової чи 
постійної втрати працездатності, втрати годувальника тощо. 

Вона також проголошувала основні напрями соціального, медичного, та пенсій-
ного страхування, страхування на випадок безробіття та від нещасних випадків на 
виробництві. Крім того, тут були сформульовані ідеї соціальної політики у сфері 
допомоги непрацездатним і малозабезпеченим громадянам, підтримання життєвого 
рівня населення в умовах зростання роздрібних цін, компенсації і пільги громадянам, 
які потерпіли від техногенно-екологічних та природних катастроф. 

Для реалізації положень Концепції планувалося напрацювання й ухвалення 
відповідних законодавчих актів. Зокрема, таких як: Основи законодавства про 
соціальне страхування громадян; про добровільне соціальне страхування громадян; 
про соціальне страхування громадян на випадок безробіття; про соціальне 
страхування громадян на випадок хвороби (медичне страхування); про соціальне 
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві; про пенсійне 
страхування громадян; про матеріальне забезпечення громадян, що потерпіли від 
техногенно-екологічних та природних катастроф [7]. 

Переважна більшість цих нормативно-правових актів були ухвалені на момент 
чинності Конституції (Основного Закону) України від 20 квітня 1978 року, яка 
проголошувала право громадян України на матеріальне забезпечення в старості, в 
разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також втрати 
годувальника. Це право гарантувалося: соціальним страхуванням робітників, 
службовців і колгоспників, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; 
виплатою за рахунок держави і колгоспів пенсій за віком, інвалідністю і в зв’язку з 
втратою годувальника; працевлаштуванням громадян, які частково втратили 
працездатність; піклуванням про громадян похилого віку і про інвалідів; іншими 
формами соціального забезпечення [5]. 
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Тобто, Конституція 1978 року проголошувала лише право на матеріальне 
забезпечення, яке за своїм змістом, очевидно, є вужчим від соціального 
забезпечення, не кажучи вже про право на соціальний захист. Щоправда, у законах 
та підзаконних нормативно-правових актах на той час використовувалися й ці 
терміно-поняття. Також варто зазначити, що реалізація права на матеріальне 
забезпечення покладалася лише на державу, і це відповідало тогочасній командно-
адміністративній системі економіки та організації державної влади. 

Відсутність на конституційному рівні основних положень щодо соціального 
захисту людини і громадянина зумовлювало необхідність врегулювання цих 
відносин самостійними нормативно-правовими актами, які подекуди суперечили 
один одному, що не могло не позначитися на системності галузі права соціального 
забезпечення. 

Із прийняттям 28 червня 1996 року нової Конституції України відносини 
соціального захисту набули якісно нового закріплення. У ст. 46 Основного Закону 
проголошено право громадян на соціальний захист, що охоплює право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом [6]. 

З цього приводу, у юридичній літературі наголошено, що таке конституційне 
закріплення основних прав громадян у сфері соціального захисту, посилило 
формування довершеного вигляду права соціального забезпечення в Україні, а 
прийняття низки законів, які визначають систему соціального страхування та 
гарантії реалізації соціального-економічного права нашими громадянами в умовах 
ринкової економіки, підвищило їх соціальну захищеність та ще більше зміцнило 
позиції цієї галузі у системі вітчизняного права [10, с. 97]. 

Вважається, що конституційне право на соціальний захист належить до 
громадянських прав. Носіями його є фізичні особи, які перебувають у правових 
стосунках з Українською державою, тобто є громадянами України. І тут важливо 
наголосити, що у правовій доктрині розрізняють «права людини» і «права 
громадянина». До перших належать права, які є невід’ємними від людини, тобто 
природні права. Вони належать їй від народження і не можуть бути відібрані або 
обмежені. Правами ж громадянина вважаються лише ті права, які надані людині 
державою [9, с. 162]. 

Сучасні демократичні держави намагаються все більше посилити громадянські 
права і це відповідає основним світовим стандартам щодо забезпечення гідних 
умов життя людини, що виражається у проголошенні додаткових соціальних прав 
для осіб, які набули громадянство відповідної держави. 

Конституційне право на соціальний захист належить до комплексу соціальних 
прав особи. Ці права, на думку П. М. Рабіновича, є можливостями людини 
забезпечити своє існування та розвиток із соціальних джерел, завдяки соціальному 
утриманству [20, с. 105]. 

Власне, однією із найважливіших рис соціальних прав вважається забезпечен-
ня останніми біологічних потреб людини, з огляду на які можливе нормальне 
людське існування, безпечні та здорові умови суспільного співжиття. 

Значний вплив на проголошення соціальних прав у Конституції України 
відбувається завдяки тогочасним тенденціям щодо розширення комплексу прав 
людини і громадянина у демократичних державах. Це знаходило своє підтверджен-
ня у низці міжнародних документів, які були схвалені світовим товариством. 
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року закріплює у ст. 22 право 
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кожної людини як члена суспільства на соціальне забезпечення і на здійснення 
необхідних для підтримання її гідності та для вільного розвитку її особи прав у 
економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і 
міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної 
держави [4]. 

Важливою юридичною гарантією, що знайшла відображення у ст. 23 Декларації, є 
право усіх працюючих на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне 
людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими 
засобами соціального забезпечення. Декларація містить, також, положення щодо права 
кожної людини на такий життєвий рівень, зокрема їжу, одяг, житло, медичний догляд 
та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і 
добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, 
інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 
незалежні від неї обставини. Материнство і дитинство дають право на особливе 
піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні 
користуватися однаковим соціальним захистом [4]. 

Своєрідним доповненням до Декларації можна вважати положення Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 року. Тут, поряд із 
визнанням державами, які беруть участь у ньому, права кожної людини на 
соціальне забезпечення, у тім числі соціальне страхування, визнається особлива 
охорона матерям, що повинна надаватися протягом розумного періоду до і після 
пологів, аж до надання оплачуваної відпустка або відпустки з достатньою 
допомогою з соціального забезпечення [8]. 

Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права містять прогресивні ідеї у сфері соціального 
забезпечення людини і громадянина, які стали основою тогочасної концепції, а 
зрештою і, взірцем для запровадження системи соціального захисту у 
національному законодавстві. Проголошення на міжнародному рівні базових прав 
людини у сфері соціального захисту, окреслення соціально незахищених верств 
населення, а також соціальних ризиків та соціальних благ, що потенційно 
стосуються цих суб’єктів стало важливим поштовхом до формування єдиних 
підходів у політиці соціального захисту людини і громадянина в нашій країні. 

Більшість міжнародних положень з питань соціального захисту знайшли 
відображення у Конституції України. Навіть попри те, що у міжнародних 
документах мала місце структурна регламентація однорідних за своїм змістом груп 
суспільних відносин у сфері соціального захисту, авторам Основного Закону 
України вдалося у системному вигляді сформувати фундаментальні положення 
щодо соціального забезпечення людини і громадянина. 

У ст. 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, 
що охоплює право на їх забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Із огляду 
на це, у літературі домінуючою є позиція, що при розмежовуванні юридичних 
категорій «соціальний захист» та «соціальне забезпечення», останнє варто трак-
тувати як один із елементів соціального захисту, куди, крім соціального забез-
печення, входять також інші елементи, що належать до системи соціального 
захисту [2, с. 25]. 

Із соціальним захистом власне і пов’язується асоціація галузі права соціального 
забезпечення з соціальним правом, як системою більш високого порядку. 



О. Раневич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 187 

Незважаючи на дискусійність ідеї становлення та розвитку соціального права, 
прихильників його існування останнім часом стає все більше. Проблема існування 
соціального права пояснюється його відносно недавнім зародженням у системах 
сучасного права. Воно як відомо формувалося під впливом соціальних, економічних та 
інших чинників об’єктивного порядку, що пов’язані із ринковими та перехідними 
процесами у сфері публічно та приватно-правових інститутів системи права. 

Одним із перших науковців, хто звернув увагу на проблему становлення соціаль-
ного права, вважають Ю. А. Тихомирова. На його думку, соціальне право призначене 
для реалізації і захисту не тільки індивідуальних прав громадян, а і їх сукупної охорони. 
До переліку галузей права, які становлять соціальне право, науковець зараховував, 
трудове, екологічне, земельне, підприємницьке право [21, с. 325–326]. 

Проводячи дослідження соціального права, він аналізував його через 
призначення, вказуючи на спеціальні юридичні ознаки, які індивідуалізують 
соціальне право у системі права, як певну інтегровану структуру, що постає 
важливим інструментом у віднесенні тих чи інших галузей права (норм права) до 
цієї структури. 

Свого часу Н. Б. Болотіна, звертаючись до проблеми соціального права, також 
відзначала його інтегровану правову структуру вищого порядку, ніж галузь права, 
до складу якої входять трудове право, право соціального захисту, медичне право, 
освітянське право, житлове право [1, с. 259–263]. 

Натомість, за висновками П. М. Рабіновича та О. З. Панкевича, соціальне право 
становить комплексну інтегровану галузь об’єктивного юридичного права, що є 
системою юридичних норм, спрямованих на регулювання суспільних відносин, які 
опосередковують соціальний захист людини методом соціальних надань [20, с. 104]. 

На аналогічних міркуваннях побудована і наукова позиція І. В. Яковюка, який 
соціальне право вважає самостійною галуззю права, що має власний предмет і 
метод, принципи і прийоми правового регулювання [22, с. 13]. 

Тобто у правничій науці існує дві позиції щодо соціального права та його 
місця у системі права. Перша позиція, полягає у трактуванні соціального права як 
інтегрованої правової структури (спільності), що об’єднує декілька галузей права 
за спеціальними юридичними ознаками. Ця позиція видається більш 
аргументованою і такою, що об’єктивно відображає сутність системи права та 
характер врегульованих суспільних відносин. Друга позиція керується тим, що 
соціальне право, це лише самостійна галузь права у класичному розумінні, що має 
свій предмет та метод правого регулювання. Зазвичай тут соціальне право 
ототожнюється із правом соціального забезпечення (захисту). Вона, як видається, є 
хибною та не відображає об’єктивного стану речей у цій сфері.  

Право соціального забезпечення як галузь права належить до соціального права. 
Воно ґрунтується на конституційно-правових засадах регулювання та встановлює 
низку базових соціальних стандартів, які слугують ефективним юридичним засобом 
забезпечення основоположних соціальних прав людини і громадянина, зокрема, права 
на соціальний захист, соціальне забезпечення, достатній життєвий рівень, гідні умови 
життя та інших соціальних прав людини і громадянина. 

Тому однією з ознак права соціального забезпечення, що вказує на його 
соціальну сутність є належність цієї галузі права до соціального права, яке у 
сучасній системі права є самостійним структурним утворенням нарівні з такими 
правовими структурами, як приватне і публічне право. 

Окрім того, соціальна сутність будь-якого правого явища, у тому числі галузі 
права, проявляється також і через зовнішні юридичні зв’язки (становище у системі 
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права, співвідношення з іншими галузями права) та внутрішні (предмет, метод, сис-
тема, принципи та функції). Право соціального забезпечення тут не виняток, оскільки є 
галуззю права, яка становить підсистему норм права, що регулює відносно самостійну 
сферу однорідних соціально-забезпечувальних відносин специфічним методом. 

У юридичній літературі, зокрема, наголошено, що сутність соціальних, у тому 
числі державно-юридичних, явищ розкривається шляхом їх інтерпретації як інстру-
ментів (важелів, засобів) задоволення певних потреб людини (або ж соціальних спіль-
нот, або ж суспільства загалом). Соціальне явище стає відомим суб’єктам соціуму вже 
у процесі їхньої повсякденної практики. Сутність же такого явища зазвичай може бути 
виявлена за посередництвом спеціалізованої діяльності – насамперед діяльності 
науково-дослідної. Тому найпершим завданням, неодмінним покликанням будь-якої 
суспільної науки, є виявлення, з’ясування нею такої сутності [19, с. 25]. 

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що формування права 
соціального забезпечення як галузі права незалежної України відбувалося під 
впливом тогочасних соціальних потреб та інтересів суспільства, а також із 
урахування базових міжнародних стандартів у сфері соціального захисту людини і 
громадянина. Це своєю чергою допомогло закріпити у Конституції України довершені 
та прогресивні приписи, що у системному вигляді слугують основою правового 
регулювання відносин соціального забезпечення у нашій державі. 

Соціальна сутність права соціального забезпечення, як соціально орієнтованої 
галузі права, полягає у тому, що воно має враховувати реальну дійсність умов 
суспільного життя, а також перебувати у тісному зв’язку із соціальними явищами. 
Вона ж (соціальна сутність) простежується й у специфічних властивостях юридичних 
норм цієї галузі, які поряд із нормами інших галузей права (трудовим, медичним, 
освітянським) є правовою підставою для формування інтегрованого правового утво-
рення вищого порядку у системі права, – соціального права, яке є рівноправним 
партнером таких класичних правових структур, як приватне і публічне право. 
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The article examines the essence of social security law in conditions of the independent 
Ukrainian state development. In view of this, it was concluded that the social security law as a 
branch of national law is designed to satisfy the needs of public relations members, lifelong 
potentially subjected to social risks due to their natural properties. These needs are 
predetermined by the objective impossibility of the person to overcome the negative character of 
the life circumstances on their own and, therefore, there is a need of the third party assistance.  

Also, the article elucidates the legislative activity in the sphere of provision of social 
needs and interests of human and citizen, that was carried out under the influence of the 
international community and reflects the phased and systematic legal regulation of social 
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security relations. This activity corresponded to the tendencies of that time to expand the 
complex of social rights and freedoms of human and citizen in modern democracies, which 
aimed to provide decent living conditions.  

In this connection, most of international prescriptions on social security issues are 
reflected in the Constitution of Ukraine. Even despite the fact that in international instruments 
has been a structural regulation of the similar in their content groups of public relations in the 
sphere of social protection, the authors of the Constitution of Ukraine were able to provide 
fundamental provisions of social security of human and citizen. 

Moreover, the article established that the existence of specific features of legal norms of 
social security law beside the other branches of law (labor, medical, educational law) serves 
the formation of integrated legal formation of a higher order in the system of law, which is 
denoted by the term "social law" so that there is a unification of the areas of law that have 
similarities in the subject, functions and methods of legal regulation. Therefore, the social 
security law belongs to social law, which is an independent structural formation in the legal 
system along with such legal structures as private and public law. The external legal relations 
of social security law (such as position in the legal system, the relationship with other branches 
of law) and its internal legal relations (such as object, method, system, principles and 
functions) indicate on the social nature of that brunch of law. 

Keywords: social law, constitutional principles, social protection, legal regulation, social 
needs. 
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Розглянуто класифікації земельних прав громадян України. Класифікація земельних 
прав громадян України визначена як засіб для встановлення зв’язків між окремими 
земельними правами громадян України, а також як засіб визначення цілісної картини їх 
різноманітності.  

Розмежування та групування земельних прав проведено за такими критеріями: 
субординація земельних прав, що дає підстави поділяти земельні права на базові та похідні; 
обсяг умов, які є необхідними та достатніми для набуття земельних прав, за якими їх можна 
поділяти на загальні та особливі; функціональне спрямування земельних прав, відповідно до 
якого можна виділити матеріальні, процедурні та процесуальні земельні права.  

Зроблено висновок про те, що правова захищеність суб’єктів земельних правовідно-
син досягається завдяки законодавчому визначенню їхніх правових можливостей, 
належному процедурному забезпеченню реалізації таких можливостей, та завдяки неод-
мінному закріпленню гарантій їх судового та позасудового захисту. 

Ключові слова: критерій, субординація, землевласники, землекористувачі, земельна 
ділянка. 

Важливою передумовою аналізу системи земельних прав учасників земельних 
правовідносин, є їх цілісне теоретичне та практичне розуміння, а системний підхід 
до класифікації земельних прав громадян України дає змогу, з одного боку, 
конкретизувати окремі земельні права та визначитися із їх специфікою, а з іншого – 
окреслити взаємопов’язаність цих прав та цілісність юридичного механізму їх 
регулювання, охорони та захисту.  

Земельні права громадян України та їх цілісна система стали предметом 
дослідження таких науковців у сфері земельного та аграрного права, як О. І. Баран, 
М. Я. Ващишин, Я. З. Гаєцька-Колотило, О. І. Заєць, І. І. Каракаш, Т. О. Коваленко, 
В. В. Носік, Н. І. Титова, В. І. Федорович, М. В. Шульга та інших. 

Метою дослідження є здійснення класифікації земельних прав громадян 
України та визначення їх цілісної системи. 

Законодавче закріплення прав землевласників і землекористувачів та забезпе-
чення їх реалізації є обов’язковою передумовою для ефективного правового регу-
лювання земельних відносин. При цьому не кожен землевласник чи землекорис-
тувач, спрямовує свої земельні інтереси на раціональне використання землі, а 
зосереджується, здебільшого, тільки на одержанні власної вигоди. Відтак держава з 
урахуванням оптимального поєднання публічних та приватних інтересів норматив-
но визначає можливості суб’єктів земельних правовідносин, щоб земля як ресурс 
приносила найбільшу загальну користь. 
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Поняття земельних прав в суб’єктивному розумінні охоплює об’єктивно 
зумовлену, закріплену в законі та гарантовану державою сукупність юридичних 
можливостей та засобів, які допомагають задовольняти потреби різних суб’єктів 
земельних правовідносин. Система земельних прав не є однорідною, тому для 
детальної характеристики потребує групування земельних прав за різними крите-
ріями, що дасть змогу визначити їх єдність та диференціацію. 

Класифікація – це система субпідрядних понять (класів, об’єктів) тієї або 
іншої галузі знань чи діяльності людини, що використовується як засіб для вста-
новлення між цими поняттями чи класами об’єктів [1, c. 371]. Отже, класифікація 
земельних прав громадян України є засобом для встановлення зв’язків між 
окремими земельними правами громадян України, а також визначення цілісної 
картини їх різноманітності. 

Зокрема О. І. Заєць вважає, що надати вичерпний перелік земельних прав не 
видається можливим (та й потрібним), а з метою їх реалізації та обрання за потреби 
належного способу, форми та засобу захисту достатньо визначитися з видом 
земельного права, яке порушене. Для цього дослідниця запропонувала класифікувати 
земельні права за такими критеріями: залежно від форми об’єктивації у законодавстві; 
за характером зв’язку між суб’єктом права і таким об’єктом, як земля (земельна 
ділянка); за сферою реалізації; за поведінкою правоволодільців; залежно від обсягу і 
характеру повноважень правоволодільця та ступеня їх конкретизації [2, с. 94]. 

Класифікуючи земельні права громадян України варто передусім, брати до 
уваги те, що їх субординацію, можна використати, як умовний критерій. Тож, 
земельні права громадян України можна поділити на базові (ті, що утворюють 
основу правового статусу усіх суб’єктів суспільних земельних відносин) та похідні 
(ті, що розкривають зміст базових земельних прав та є засобом їх реалізації). 
Доцільно погодитися з думкою І. Л. Литвиненка, Ю. С. Бадалянца та В. В. Кожана 
про те, що основні права утворюють стовбур правового статусу особи, від якого 
виростають гілки, гілочки і листя – інші права і свободи, що належать до 
конкретної предметної сфери життя і діяльності особистості [3, с. 25]. 

Основою земельно-правового статусу громадян України є Конституція 
України. Частиною 1 ст. 13 Конституції України визнано право власності Українсь-
кого народу на землі, які є в межах території України. При цьому Н. І. Титова та 
П. Кулинич висловили одностайність у думці, що вказана норма не вписується в 
цивілістичну доктрину права власності, хоча може розглядатися як закріплення 
природно-економічної бази народовладдя та державної самостійності України [4, 
с. 76]. Частиною 2 ст. 13 Конституції України закріплено конституційне право 
кожного громадянина користуватися природними об’єктами права власності 
народу відповідно до закону. Відповідно до частини 2 ст. 14 Конституції України, 
право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними 
особами та державою винятково відповідно до закону. Не можна залишити поза 
увагою і ст. 50 Конституції України, якою закріплено право кожного на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди, адже земля в Україні визнана основним національним багатством, 
яке перебуває під особливою охороною держави [5]. 

Зміст конституційно визнаного права власності на землю реалізується через право 
громадян України придбати земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, ренти, 
дарування, міни та іншими цивільно-правовими угодами; через право безоплатно 
отримати їх із земель державної і комунальної власності; через право приватизувати 
земельні ділянки, що були раніше надані їм у користування; через право приймати 
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земельні ділянки у спадщину; через право на виділення в натурі (на місцевості) 
належної їм земельної частки (паю) (ч. 1 ст. 81 Земельного кодексу України) [6].  

Водночас зміст самого права власності на землю громадян України реалізується 
завдяки праву відчужувати земельну ділянку, праву нею розпоряджатися, праву 
самостійно господарювати на землі та іншим правам власників земельних ділянок, 
що закріплені ч. 1 ст. 90 Земельного кодексу України, які умовно можна вважати 
похідними земельними правами. Зміст же права користування природними об’єк-
тами права власності Українського народу реалізується через право постійного 
користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності 
співвласників багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та 
забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників 
(співвласників) та наймачів (орендарів) квартир і нежитлових приміщень, розташо-
ваних у багатоквартирному будинку (п. «д» ч. 2 ст. 92 Земельного кодексу 
України), через право оренди земельної ділянки (ч. 1 ст. 93 Земельного кодексу 
України), та через інші речові та зобов’язальні права на чужі земельні ділянки. 

Класифікація земельних прав громадян України за наведеним критерієм їх 
субординації, дає змогу зрозуміти їх взаємопов’язаність між собою та цілісність 
системи, яку вони утворюють. 

Усіх громадян України можна розглядати як суб’єктів земельних суспільних 
відносин, наділених необхідним та достатнім обсягом можливостей, якими визначено 
міру, ступінь та повноту їх участі в певних земельних правовідносинах. На думку 
М. І. Краснова, земельна правоздатність громадян, на відміну від цивільної правоздатності, 
не є рівною для всіх громадян, оскільки громадяни України, як носії земельних прав, 
здатні бути не просто учасниками правовідносин у галузі земельного права, а учасни-
ками свого роду спеціалізованих правовідносин у цій галузі, зокрема правовідносин, 
які стосуються земель сільськогосподарського призначення [7].  

Водночас, на думку Н. І.Титової, усі громадяни України мають право і реальну 
можливість бути носіями як загальної, так і спеціальної земельної правоздатності, 
що є їхніми уповноважуючими правами, які можуть бути реалізовані, а можуть 
бути не реалізовані. Набуття ж земельної правоздатності стосовно земель сільсько-
господарського призначення можливе за умови розташування цих земель у 
сільській місцевості та за умови, що громадяни України будуть займатися на цих 
землях професійною (в тому числі і на засадах набутих навиків та досвіду) працею. 
Наведене, на переконання Н. І.Титової, вказує на те, що пріоритетний і найбільший 
обсяг земельної правоздатності, а відтак і прав, стосовно земель сільськогоспо-
дарського призначення належить громадянам України в особі селян, якими науковець 
вважала тих громадян України, котрі проживають у селі та постійно і професійно 
зайняті обробітком земель сільськогосподарського призначення [4, с. 87–95, 340].  

Отже, земельні права громадян України можна умовно поділити на загальні 
(ті, що належать усім громадянам України) та особливі (ті, що стосуються винят-
ково земель сільськогосподарського призначення та набуваються громадянами 
України, тільки за певних умов, а відтак належать не усім громадянам України). 
Критерієм такого поділу доцільно вважати обсяг умов, які є необхідними та 
достатніми для набуття земельних прав. 

З огляду на викладене, загальні земельні права громадян України можна 
окреслити як сукупність об’єктивно рівних юридичних можливостей та засобів, що 
належать усім громадянам України. Наприклад, згідно з приписами ч. 2 ст. 14 
Конституції України, усі громадяни України мають право набути та реалізувати 
право власності на землю винятково відповідно до закону. Приписи ч. 1 ст. 81 
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Земельного кодексу України передбачають способи, якими усі громадяни України 
можуть набути право власності на земельні ділянки. При цьому реалізувати такі 
загальні права чи не реалізувати, громадяни України вирішують на власний розсуд, 
що і є проявом земельних прав у суб’єктивному розумінні. Інших умов, окрім 
перебування у громадянстві України, ця правова норма не передбачає.  

Загальні права усіх власників земельних ділянок передбачені у ст. 90, а 
загальні права усіх землекористувачів у ст. 95 Земельного кодексу України. 
Загальним можна також вважати право власника або користувача певної земельної 
ділянки самостійно визначити види її використання в межах вимог, встановлених 
законом до використання певної категорії земель (окрім земель сільськогоспо-
дарського призначення та земель оборони), з урахуванням містобудівної докумен-
тації та документації із землеустрою (ч. 5 ст. 20 Земельного кодексу України) [6]. 
Приписи ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України, визначають правові норми без-
платної передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності 
громадянам, що також можна вважати загальним земельним правом, свого роду 
загальним об’єктивним мірилом можливості кожного громадянина України.  

Земельний кодекс України та низка інших нормативно-правових актів, пов’язують 
можливість набуття певних земельних прав громадянами України на землі 
сільськогосподарського призначення, із наявністю визначених умов. Наприклад, згідно 
з приписами п. «а» ч. 1 ст. 130 Земельного кодексу України, щоб придбати земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення, громадяни України повинні мати на меті 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також мати сільсько-
господарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи вже займатися 
веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Приписами ст. 25 Земельно-
го кодексу України передбачено особливе земельне право тих громадян України, що є 
працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ 
та організацій, працівниками державних та комунальних закладів освіти, культури, 
охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерами з 
їх числа, приватизувати землі таких підприємств, установ, організацій, з визначенням 
кожному з них земельної частки (паю) [6]. 

Отже, здійснення громадянами України їхніх особливих земельних прав можна 
окреслювати їх можливостями здійснювати постійне і професійне землевикористання 
земель сільськогосподарського призначення, з метою задоволення власних і суспіль-
них потреб у сільськогосподарській продукції. Такі громадяни України мають особиве 
земельне право на власний розсуд обрати і форму здійснення свого господарювання на 
землях сільськогосподарського призначення (самостійне ведення сільськогоспо-
дарського виробництва чи організація фермерського господарства, або сільськогоспо-
дарського кооперативу, або сільськогосподарського підприємства, або іншого суб’єкта 
господарювання), і його способи (в тому числі, але не винятково, проведення заходів з 
підвищення родючості ґрунтів, захисту рослин, застосування сівозмін, використання 
чи невикористання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту 
та харчових добавок до кормів при відгодівлі худоби), і його напрями (в тому числі, 
але не винятково рослинництво, тваринництво).  

Класифікація земельних прав громадян України залежно від обсягу умов, які є 
необхідними та достатніми для їх набуття, дає змогу конкретизувати окремі 
земельні права громадян України, виділити їх особливості, а також визначити коло 
суспільних відносин, у яких ці земельні права можуть бути реалізовані. Крім цього, 
класифікація земельних прав за наведеним вище критерієм є засобом характерис-
тики земельних прав, з погляду їх суб’єктивної реалізації. 
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Механізм правового регулювання земельних суспільних відносин охоплює 
специфічну діяльність держави, пов’язану з виробленням юридичних норм і з 
визначенням юридичних засобів забезпечення їх дієвості, а також діяльність 
безпосередніх учасників суспільних відносин, спрямовану на пошук і використання 
засобів юридичного регулювання, для узгодження своєї поведінки з нормами 
права. За функціями у правовому регулюванні розрізняють матеріальні юридичні 
норми (лише називають, позначають права, обов’язки або заборони) та процесуальні 
юридичні норми (встановлюють порядок, процедуру, «регламент» здійснення прав або 
виконання обов’язків, закріплених у матеріальних нормах) [8, с. 150–154].  

Окрім цього, на переконання О. Ф. Скакун, з матеріальних юридичних норм 
можна виділити процедурні норми матеріального права, які є необхідною умовою 
реалізації низки матеріальних регулятивних норм. Кожна матеріально-процедурна 
норма пов’язана з відповідним регулятивним відношенням і є обов’язковою умовою 
його нормальної реалізації. Відмінність між процедурними нормами матеріального 
права і нормами процесуального права полягає в тому, що процедурні норми 
матеріального права регламентують оперативно-виконавчу форму застосування права, 
тоді як норми процесуального права регламентують правозахисну форму застосування 
права [9, с. 284]. Наведені відмінності юридичних норм, залежно від виконуваних 
ними функцій у правовому регулюванні певних суспільних відносин, водночас 
вказують на функціональні відмінності суб’єктивних прав їх учасників. З огляду на 
викладене, за функціональним спрямуванням земельних прав громадян України, їх 
можна поділити на матеріальні, процедурні та процесуальні земельні права. 

Матеріальні земельні права – це права, що є змістом правовідносин власності 
на землю та землекористування. Відповідно до приписів ч. 1 ст. 90 Земельного 
кодексу України, власники земельних ділянок мають право: а) продавати або іншим 
шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; 
б) самостійно господарювати на землі; в) власності на посіви і насадження 
сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію; г) використову-
вати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці 
загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також 
інші корисні властивості землі; ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених 
законом; д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди [6]. 

Гарантуючи громадянам право власності на землю, ст. 13 Конституції України не 
виключає для них можливості користуватися землею на визначених у законі різних 
правових титулах [10]. Тож, права у сфері землекористування, у широкому розумінні, 
як забезпечені і гарантовані державою правові можливості конкретної особи 
одержувати у встановленому порядку корисні властивості землі, також належать до 
категорії матеріальних земельних прав. Водночас право землекористування, так само 
як і право власності охоплює низку більш конкретних суб’єктивних земельних прав. 

При цьому усю сукупність закріплених законом прав землекористувачів з 
урахуванням їх змісту можна поділити на такі групи: А) права, які спрямовані на 
ефективне використання земельних ділянок (передбачені п. п. а і в ч. 1 ст. 95 
Земельного кодексу України); Б) права, які є передумовою реалізації інших 
майнових та немайнових прав (передбачені п. п. б і ґ ч. 1 ст. 95 Земельного кодексу 
України); право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом (у 
тому числі, але не винятково ст. 156 Земельного кодексу України) [11, с. 104–112].  

Окремі правові титули (форми) землекористування визначають обсяг прав 
(набір правомочностей), який отримують землекористувачі. Наприклад, право 
оренди земельної ділянки, передбачено ч. 1 ст. 93 Земельного кодексу України, а 
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конкретні права орендарів земельних ділянок – ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 27, ч. 1, 7 ст. 28, 
ч. 1 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» [12]. Суб’єктивне право постійного 
користування земельною ділянкою суттєво відрізняється від суб’єктивного права 
власності на землю та суб’єктивного права оренди. Хоча власники землі та 
орендарі поряд із повноваженнями щодо володіння та користування наділяються і 
повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками (орендарі – в частині 
передачі земель у суборенду за згодою власника), а постійні користувачі такої 
можливості позбавлені, у їх праві на землю є низка особливостей і переваг: їх 
право є безстроковими, не підлягає договірному регулюванню та може бути 
припинене лише з підстав, передбачених законодавством [10].  

Право земельного сервітуту, що визначає можливості суб’єктів земельних 
правовідносин, регулюється главою 16 Земельного кодексу України та главою 32 
Цивільного кодексу України. Види права земельного сервітуту передбачено ст. 99 
Земельного кодексу України, яка встановлює підстави, за наявності яких можливе 
звернення з вимогою про встановлення сервітуту. При цьому доречно звернути 
увагу на позицію Вищого господарського суду, згідно з якою право вимагати 
встановлення сервітуту за рішенням суду в особи виникає тільки після вчинення 
дій щодо встановлення сервітуту за домовленістю сторін [13]. 

До інших речових прав користування чужими земельними ділянками належать 
також емфітевзис (ст. 102-1 Земельного кодексу України, гл. 33 Цивільного 
кодексу України) та суперфіцій (ст. 102-1 Земельного кодексу України, гл. 34 
Цивільного кодексу України), які подібні до права оренди земельної ділянки, однак 
є самостійними правовими формами використання земель.  

Другим видом земельних прав, класифікованих за їх функціональним спрямуван-
ням, є процедурні земельні права громадян України, що забезпечують реалізацію їх 
матеріальних земельних прав, та складають зміст правовідносин у сфері землеустрою. 

Правові форми набуття земельних прав та їх реалізації є складними юридичним 
фактами, які передбачають реалізацію логічно завершених, послідовних, визначених 
законодавством процедурних («процесуальних») дій [11, с. 158], заснованих на 
процедурних можливостях суб’єктів земельних правовідносин. Зокрема, процедурні 
права суб’єктів земельних правовідносин при набутті земельної ділянки у 
власність передбачено Розділом IV «Набуття та реалізація прав на землю» 
Земельного кодексу України та Законом України «Про землеустрій» [14]. Наприклад, 
громадяни мають право подати заяву (клопотання) до органів державної влади або 
органів місцевого самоврядування про отримання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, а також право отримати дозвіл від органів державної влади або органів 
місцевого самоврядування на розроблення проекту землеустрою в місячний строк з 
моменту подання відповідної заяви (клопотання) тощо. 

Процесуальні земельні права громадян України – це сукупність їх 
можливостей, за наявності спірності та невизначеності матеріальних земельних 
правовідносин, звернутися до судових органів із відповідним позовом про 
врегулювання спору, а також можливостей користуватися всіма правами сторони у 
відповідному процесі. Водночас не варто забувати і про те, що набрання законної 
сили рішенням, прийнятим судом за результатом вирішення матеріально-
правового спору, матиме правовий вплив на матеріальні земельні правовідносини 
сторін спору, та відповідно їх права та обов’язки.  

Приписами ч. 1 ст. 158 Земельного кодексу України передбачено, що земельні 
спори вирішуються судом, органами місцевого самоврядування та центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
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відносин. Водночас, ст. 124 Конституції України передбачено, що делегування 
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускаються, юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний 
спір, а законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 
спору. Аналізуючи вказану редакцію цієї статті Конституції України, Конституцій-
ний Суд України вказав, що закріплення в Конституції України положення щодо 
можливого визначення в законі обов’язкового досудового порядку врегулювання 
спору є додатковим засобом правового захисту особи, який не позбавляє її 
можливості надалі звернутися до суду [15]. З огляду на викладене, наявність 
процедурного права громадян України, відповідно до приписів п. 1 ст. 158 
Земельного кодексу України звернутися за «вирішенням спору» до органу місцевого 
самоврядування чи органу виконавчої влади, не обмежує її у процесуальному праві 
на звернення безпосередньо до суду.  

Отже, умовний поділ земельних прав громадян України за їх функціональним 
спрямуванням на матеріальні, процедурні та процесуальні земельні права, дав 
підстави окреслити взаємопов’язаність земельних прав громадян України та 
цілісність юридичного механізму їх регулювання, охорони та захисту. Окрім цього, 
ця класифікація вказує на те, що у системі земельних прав існують такі їх групи, 
реалізація яких є імперативною. 

Проведений системний аналіз земельних прав громадян України уможливив 
запропонувати такі критерії їх класифікації, як: субординація, що дозволяє поділяти 
земельні права на базові та похідні; обсяг умов, які є необхідними та достатніми для 
набуття земельних прав, за якими їх можна поділяти на загальні та особливі; 
функціональне спрямування земельних прав, відповідно до якого можна виділити 
матеріальні, процедурні та процесуальні земельні права. Наведена класифікація земе-
льних прав, вказує на те, що правова захищеність суб’єктів земельних правовідносин 
досягається завдяки законодавчому визначенню їх правових можливостей, належному 
процедурному забезпеченню реалізації таких можливостей, та завдяки неодмінному 
закріпленню гарантій їх судового та позасудового захисту. 
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The article is devoted to the classification of land rights of Ukrainian citizens. Separation 
and differentiation of land rights is made by the following criteria: the subordination of land 
rights; all conditions which are necessary and sufficient for obtaining land rights; the functional 
direction of land rights. 

The classification of land rights of Ukrainian citizens was defined as means of 
establishment of links between their individual land rights, and as means of determining the 
coherent picture of their diversity. 

The use of subordination of land rights as the conditional classification criterion has allowed to 
determine basic land rights (those that form the core of the legal status of all subjects in public lands 
relations) and derivatives land rights (those that reveal the content of basic land rights and are the 
means of their realization). This classification makes it possible to understand the connection 
between land rights and the integrity of the system which they form. 

It is offered to classify land rights of Ukrainian citizens depending on the all conditions which 
are necessary and sufficient for obtaining them, which allow to specify individual land rights of 
Ukrainian citizens to define their features and determine the range of social relations in which these 
land rights can be realized. According to this criterion, the land rights of Ukrainian citizens could be 
conditionally divided into general land rights (those that belong to all citizens of Ukraine) and 
specific land rights (those relating solely to agricultural land and obtained by citizens of Ukraine only 
under certain conditions and therefore not belonging to all Ukrainian citizens). 

It is concluded that the conditional division of the land rights of Ukrainian citizens on their 
functional direction on material, procedural and processual land rights allows to define the 
interconnection of land rights of Ukrainian citizens and the integrity of the legal mechanism of 
their regulation, protection and defence. 

The classification of Ukrainian citizens land rights made it possible to understand the 
integrity of the system, which they form and indicate that there are groups of land rights, 
implementation of which is mandatory. 

Towards the end of the article it is concluded that the legal protection of land rights of the 
subjects of the legal land relations can be achieved through the legislative definition of their 
legal capabilities, through the appropriate procedural ensuring of the realization of such 
possibilities, and thanks to the fixation of their judicial and extrajudicial protection guarantees. 

Keywords: criterion, subordination, landowners, land users, land plot. 
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Статтю присвячено проблемним питанням кваліфікації злочинів, що посягають на 
свободу укладення та виконання договору. Зокрема, проведено розмежування між такими 
складами злочинів, як «Протидія законній господарській діяльності» (ст. 206 Кримінального 
кодексу України) та «Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань» (ст. 355 
Кримінального кодексу України). Зазначене розмежування реалізуються у контексті 
ситуацій, у яких відбувається примушування до укладення або виконання договору. 
Розкривається зміст та ознаки терміну «угода», що вживається у диспозиціях вказаних 
статей Кримінального кодексу України. Досліджено співвідношення вимог укласти угоду, 
виконати угоду та не виконувати угоду. За результатами аналізу виокремлено ключові 
розмежувальні ознаки між вказаними складами злочинів, які полягають у неоднаковому 
змісті самого поняття угоди, різних етапах договірного процесу, на якому винним 
пред’являється вимога, а також у змісті такої вимоги. 

Ключові слова: угода, вимога, погроза, злочин, боржник. 

Відповідно до ст. 627 Цивільного кодексу України сторони договору є Вільни-
ми в укладенні договору, у виборі контрагента за договором, у визначенні умов 
договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільно-
го законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 
Окреслена норма на законодавчому рівні втілює принцип свободи договору. 

Порушення вказаного принципу, як правило, становить цивільно-правовий 
делікт, за який сторона-правопорушник підлягає цивільній відповідальності. Проте 
в окремих випадках порушення свободи договору може бути злочинним діянням, 
кримінальна відповідальність за вчинення якого передбачена у нормах Особливої 
частини Кримінального кодексу України (надалі – КК України). 

КК України містить декілька норм, за якими можуть бути кваліфіковані 
посягання на свободу договору. У цій статті ми зупинимося на двох із них: ст. 206 
КК України («Протидія законній господарській діяльності») та ст. 355 КК України 
(«Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань»). Аналіз проводи-
тимемо з погляду розмежування вказаних складів злочинів при кваліфікації 
посягань на свободу договору. 

Статтею 206 КК України передбачено відповідальність за протидію законній 
господарській діяльності, тобто за протиправну вимогу припинити займатися 
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господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати 
укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальну шкоду 
або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською 
діяльністю, поєднану з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому 
особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного 
майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів 
будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на 
цих об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання. 

Стаття 355 КК України забороняє примушування до виконання чи невико-
нання цивільно-правових зобов’язань, тобто вимогу виконати чи не виконати 
договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над 
потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за 
відсутності ознак вимагання. 

Як випливає із диспозицій наведених кримінально-правових норм, у ст. 206 
КК України однією із альтернативно закріплених вимог є вимога укласти угоду або 
не виконувати укладену угоду. Водночас, у ст. 355 КК України йдеться про вимогу 
виконати чи не виконати угоду. Як бачимо, вказані вимоги близькі між собою за 
змістом, відтак, у процесі кримінально-правової кваліфікації можуть виникнути 
труднощі розмежування аналізованих складів злочинів між собою, допомогти в 
усуненні яких має своїм завданням ця стаття. Окрім того, зазначимо, що терміни 
«угода» та «договір» вживатимуться як тотожні. 

Як у ст. 206 КК України, так і у ст. 355 КК України метою поведінки винного 
може бути примушування контрагента за договором (потенційного чи реального) 
до певної поведінки на стадії укладення або виконання договору. Такі вимоги 
підкріплюються застосуванням психічного або фізичного насильства, що підвищує 
суспільну небезпеку такої поведінки до рівня злочинної, оскільки без застосування 
насильства пред’явлення таких вимог саме по собі не є злочином. Зміст 
застосовуваного винним насильства в основних складах відповідних злочинів 
також може бути однаковим: це погроза насильства над потерпілим або його 
близькими особами (у ст. 206 КК України) або родичами (у ст. 355 КК України), 
пошкодження чи знищення їхнього майна. 

Розпочнемо розмежування із встановлення характеру угоди, яка є предметом 
примушування в аналізованих складах злочинів. Термін «угода» має різний зміст у 
ст. 206, 355 КК України з огляду на специфіку ознак складу відповідних злочинів.  

У «Протидії законній господарській діяльності», враховуючи основний безпо-
середній об’єкт цього злочину, яким є свобода законної господарської діяльності, 
угода повинна стосуватися винятково сфери господарювання. Такий висновок під-
тверджується і ознаками потерпілого у цьому складі злочину, яким може бути лише 
«той, хто займається господарською діяльністю», тобто суб’єкт господарювання. 
Згідно зі ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому 
Кодексі розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного вироб-
ництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 
надання вартісних послуг, що мають цінову визначеність. За ст. 206 КК України може 
бути кваліфіковане посягання на свободу договору щодо таких угод: 

1) майново-господарських (укладаються між суб’єктами господарювання за 
безпосереднього здійснення господарської діяльності, а також договори про державні 
закупівлі). Наприклад, оптове постачання продукції від виробника до продавця; 

2) організаційно-господарських (укладають у процесі управління господарською 
діяльністю між суб’єктом господарювання та суб’єктом організаційно-госпо-
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дарських повноважень). Наприклад, договір про створення об’єднання підприємств. 
Сюди ж належать договори про відчуження акцій в акціонерних товариствах; 

3) угод зі споживачами (наприклад, продаж мобільних телефонів фізичним 
особам у роздріб); 

4) трудових договорів (укладаються суб’єктом господарювання як роботодав-
цем із працівниками). 

Відтак, при кримінально-правовій кваліфікації за ст. 206 КК України 
протиправної вимоги укласти чи не виконувати угоду треба з’ясувати, чи пов’язана 
ця угода зі здійсненням господарської діяльності. Особливо це питання актуальне, 
коли потерпілим виступає приватний підприємець. Така особа володіє подвійним 
правовим статусом. По-перше, вона укладає угоди як «звичайна» фізична особа. 
Наприклад, отримує споживчий кредит для купівлі квартири, купує побутову 
техніку, замовляє ремонт у помешканні тощо. По-друге, приватний підприємець 
укладає угоди у процесі ведення ним господарської діяльності та для її 
забезпечення. Тільки у другому випадку протиправні вимоги укласти угоду з по-
грозами можуть бути кваліфіковані як протидія законній господарській діяльності. 
Те ж саме стосується укладення угод посадовими особами господарюючої юридич-
ної особи. Якщо, скажімо, директор товариства з обмеженою відповідальністю 
купує автомобіль та користується ним, то варто встановити, чи ця особа у 
відповідному договорі купівлі-продажу виступала як покупець (тобто як споживач) 
чи як представник покупця (юридичної особи). 

Критерій правомірності угоди, укладення або невиконання якої вимагають, на 
кваліфікацію відповідного діяння за ст. 206 КК України не впливає. Якщо суб’єкта 
господарювання змушують укласти угоду, мета та зміст якої не суперечить 
законодавству, – за наявності інших підстав скоєне варто кваліфікувати як 
протидію законній господарській діяльності. У другому випадку, якщо погрози 
застосовують з метою укладення незаконної угоди (скажімо, про підняття цін з 
метою недопущення конкурентів на ринок), – вчинене належить також 
кваліфікувати за ст. 206 КК України. У тих ситуаціях, коли укладення чи 
виконання незаконної угоди є злочинним саме по собі, то дії винного підлягають 
додатковій кваліфікації як підбурювання до відповідного злочину. 

Водночас у «Примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань» 
ідеться про «договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання». Варто 
зазначити, що законодавець помилково визначив угоду різновидом цивільно-
правового зобов’язання, оскільки насправді зобов’язання виникають на підставі 
угод (договорів). Наведений фрагмент диспозиції ст. 355 КК України вказує на те, 
що угода повинна породжувати не будь-які, а саме цивільно-правові зобов’язання, 
тобто бути цивільною. 

Які ж зобов’язання вважають цивільно-правовими в аспекті ст. 355 КК 
України? Ми не поділяємо вузького підходу до тлумачення цього терміна тими 
науковцями, які стверджують, що такі види зобов’язань, як, скажімо, трудові чи 
сімейні виключаються з-під дії ст. 355 КК України [2, с. 793; 3, с. 818]. Вказана 
позиція ґрунтується на жорсткому галузевому поділі зобов’язань, не враховує усю 
складність правових міжгалузевих взаємозв’язків та невиправдано звужує сферу дії 
ст. 355 КК України. 

Широкий підхід до тлумачення поняття «цивільно-правове зобов’язання» 
долучає до предмета регулювання норм позитивного цивільного права, окрім 
традиційно «цивільних» для вітчизняної правової системи відносин власності, 
деліктних, спадкових і договірних, також корпоративні, сімейні, земельні й 
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підприємницькі відносини між юридично рівними учасниками [4, с. 40]. Такий 
висновок випливає і зі ст. 1 Цивільного кодексу України, до предмета регулювання 
якого віднесено особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Таке 
законодавче формулювання характерне тим, що під нього підпадає увесь спектр 
приватних відносин у державі. 

Ми поділяємо широкий підхід до тлумачення терміна «цивільно-правові зобо-
в’язання», під якими розуміють не лише зобов’язання в межах галузі цивільного права, 
але будь-які правові зобов’язання між юридично рівноправними суб’єктами 
(приватноправові зобов’язання), у тому числі господарські, трудові, сімейні тощо. 
Зв’язок цивільного права з іншими галузями акцентують правила субсидіарного 
застосування норм. Положення ст. 9 Цивільного кодексу України встановлюють, що 
до відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони 
довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані 
іншими актами законодавства, застосовують норми Цивільного кодексу України.  

Отже, поняття «угода» у контексті ст. 355 КК України – на відміну від «угоди» 
у ст. 206 КК України – може стосуватись як правовідносин у сфері господарю-
вання, так і інших приватних відносин. 

Відповідно, керуючись системним тлумаченням та порівняння диспозицій 
ст. 206, 355 КК України, поняття угоди у складі злочину «Примушування до 
виконання цивільно-правових зобов’язань» є ширшим за змістом та обсягом, аніж 
це саме поняття у складі злочину «Протидія законній господарській діяльності».  

Варто зазначити, що існує і протилежний підхід, згідно з яким угода у ст. 206 
КК України охоплює як цивільно-правові зобов’язання, так і інші види 
правовідносин [1, с. 704]. Зокрема, вказують на договори опціону, лізингу, бартеру 
тощо, трудові договори, установчі договори, договори про створення об’єднань 
підприємств тощо [5, с. 167]. Як видається, усі названі договори підпадають під 
ознаки приватноправових (цивільних) договорів (угод), тобто примушування до їх 
виконання (невиконання) може бути кваліфіковано також і за ст. 355 КК України. 

Широкий підхід до розуміння цивільно-правових зобов’язань не вирішує проб-
леми кваліфікації примушування до виконання публічно-правових зобов’язань. 
Ідеться, зокрема, про адміністративні, бюджетні, податкові зобов’язання. Адже 
якщо між цивільним і приватним правом можна поставити знак приблизної 
рівності, то між публічним і приватним – ні. Відповідне розмежування закріплено 
на законодавчому рівні: до майнових відносин, заснованих на адміністративному 
або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до 
податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо 
інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 1 Цивільного кодексу України). 

Як видається, ст. 355 КК України повинна стосуватися лише приватних 
зобов’язань. При примушуванні особи до виконання публічних зобов’язань ідеться 
про задоволення інтересу держави, забезпечувати який покликані компетентні 
органи. Вчинення посадовими особами діяння, ознаки якого схожі із тими, що 
зазначені у ст. 355 КК України, варто кваліфікувати як службові злочини. 

Як випливає з наведеного, характер угоди не є чітким критерієм, який дає 
підстави розмежувати ст. 206, 355 КК України між собою, адже за обома статтями 
може бути кваліфіковано посягання на свободу договорів, що укладається у сфері 
господарської діяльності. 

Окрім характеру угоди, аналізовані склади злочинів відрізняються за ознакою 
стадії договірного процесу, на якій висувається вимога. Керуючись змістом 
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положень Розділу 2 Книги 5 Цивільного кодексу України, можна виділити дві стадії 
договірного процесу – укладення договору та виконання укладеного договору.  

Оскільки у ст. 355 КК України йдеться про вимогу «виконати чи не виконати 
договір, угоду», то така вимога може бути пред’явлена лише на етапі виконання 
угоди (договору), а саме у тих ситуаціях, коли укладення угоди вже відбулось і 
вона набрала чинності. 

У той же час змістом вимоги у ст. 206 КК України може бути укладення або 
невиконання угоди, що охоплює обидві стадії договірного процесу. Можемо 
констатувати, що за примушування до укладення договору відповідальність може 
наставати тільки за ст. 206 КК України, а за примушування до невиконання 
договору – як за ст. 206 КК України, так і за ст. 355 КК України. Що ж до вимоги 
виконання угоди, то вона не є ознакою «Протидії законній господарській діяльності». 

Відтак труднощі викликає розмежування вимоги «не виконати угоду» (ст. 355 
КК України) та «не виконувати укладену угоду» (ст. 206 КК України). На наш 
погляд, вимога невиконання угоди не узгоджується із основним безпосереднім 
об’єктом складу злочину, передбаченим ст. 355 КК України. 

Встановлення кримінальної відповідальності за «Примушування до виконання 
цивільно-правових зобов’язань» має на меті заборонити самоправні дії кредитора, 
спрямовані на насильницьке спонукання потерпілого до повернення дійсного 
боргу. Натомість за вимогою не виконати угоду (яка є законною та дійсною) 
криється зовсім інша мета – зірвати виконання зобов’язання боржником, щоб 
заподіяти шкоду йому чи його контрагенту. Вимога не виконати угоду спрямована 
не на стимуляцію належної поведінки боржника, а навпаки – на порушення ним 
договірної дисципліни. 

Варто зауважити, що вимогу не виконати угоду належить відрізняти від тих 
випадків, коли вимагають виконання зобов’язання, що полягає в утриманні від 
певних дій боржника. Вимога не виконати угоду «змінює полярність» бажаної 
поведінки потерпілого для винного: 1) якщо зобов’язання виконується шляхом 
активних дій, то його невиконання полягатиме у бездіяльності боржника; 2) якщо 
зобов’язання виконується шляхом утримання від певних дій, то його невиконання 
полягатиме у їх здійсненні (активній поведінці). 

Відтак існує необхідність виключення із диспозиції ст. 355 КК України вимоги 
«не виконати угоду». А поки цього не зроблено, можна констатувати, що в частині 
вимоги невиконання угоди у сфері господарської діяльності ст. 206 КК України та 
ст. 355 КК України перебувають у колізії. Цю колізію треба вирішувати на користь 
ст. 206 КК України як спеціальної норми, оскільки вона охороняє саме відносини 
господарювання, тоді як ст. 355 КК України – усі приватноправові відносини. 

Наведені твердження помагають сформулювати наступні розмежувальні 
ознаки між складами злочинів, передбачених ст. 206, 355 КК України:  

1) Специфіка угоди, до укладення чи виконання (невиконання) якої приму-
шують – будь-яка угода приватноправового характеру у ст. 355 КК України та 
угода, яка укладається лише в межах господарювання у ст. 206 КК України; 

2) Етап договірного процесу, на якому пред’являється вимога, – лише стадія 
виконання договору у ст. 355 КК України та стадія як укладення, так і виконання 
договору у ст. 206 КК України; 

3) Зміст вимоги – вимога виконати угоду кваліфікується за ст. 355 КК України; 
вимогу укласти угоду або не виконувати угоду за наявності інших необхідних 
підстав належить кваліфікувати за ст. 206 КК України. 
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DISTINGUISHING BETWEEN THE ART. 206 
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE «RESISTANCE 

TO LEGITIMATE BUSINESS ACTIVITY» AND THE ART. 355 
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE «DURESS 

TO PERFORMING OF CIVIL OBLIGATIONS» IN THE ASPECT 
OF THE CONTRACT FREEDOM ABUSES 

O. Hrynyshyn 
Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine, 
 e-mail: orestprofessional@gmail.com 

The principle of freedom of the contract means that the parties are free to conclude the 
contract as well as to choose the contractor under the contract and in determining the 
conditions of the contract. The violation of this principle is generally the civil tort. However, 
violent forcing the parties to conclusion or performing the contract constitutes crime in cases 
stipulated by the Criminal Code of Ukraine. 

Article 206 of the Criminal Code of Ukraine «Resistance to legitimate business activity» 
criminalizes the demand to enter into the agreement or not to execute the agreement. Article 
355 of the Criminal Code of Ukraine «Duress to performing of civil obligations» forbids the 
demand concerning performing or non-performing the agreement. Such demands in both 
crimes are connected with the mental or physical violence. This increases the danger of 
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such behavior to society to the level of crime, because without violence such claims are not 
crimes itself. 

The term «agreement» in these articles has the different content. In Art. 206 of the 
Criminal Code of Ukraine it means only the agreements concluded in the framework of 
economic activity. This follows from the basic direct object of the offense (freedom of 
legitimate economic activity) and characteristics of the victim (the business entity). 

At the same time the agreement in art. 355 Criminal Code of Ukraine should be regulated by 
the civil law. A broad approach to the interpretation of this term should be used. Agreement in this 
case means all private agreement regardless of the specific branch of the law (including 
employment law, family and commercial law etc.) concluded between legally equal and 
independent subjects. Accordingly, the term «agreement» in the Art. 355 Criminal Code of Ukraine 
is broader in its content than the same term in the art. 206 of the Criminal Code of Ukraine. 

In the Art. 206 of the Criminal Code of Ukraine the requirements violating the principle of 
freedom of contract may be presented at the stage of contract concluding as well as at the 
stage of it performing. Instead of this, in the art. 355 Criminal Code of Ukraine the demands 
apply only to the stage of the performing of the contract that has been in force already. It is 
difficult to distinguish requirements «not to fulfill the agreement» in both Art. 355 of the 
Criminal Code of Ukraine and Art. 206 of the Criminal Code of Ukraine. 

«Duress to performing of civil obligations» is the offense, which establishes criminal 
liability for creditors who aim to realize their legal requirements (often, debt recovery) to the 
debtor-victim by the means of violence. On the contrary, a claim not to fulfill the agreement 
pursues the opposite goal - to force the debtor to violate his obligations. Thus, the requirement 
not to fulfill the agreement as an element the crime of «Duress to performing of civil 
obligations» is superfluous. Such a requirement should be qualified using the art. 206 of the 
Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: agreement, demand, threat, crime, debtor. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК 

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
М. Кузьма 

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

e-mail: mariakuzma93@gmail.com 

Розглянуто основні розбіжності між нормами Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни та міжнародними стандартами виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх, встановленими в міжнародних правових актах, які застосовують 
в Україні, а також запропоновано зміни для вдосконалення чинного національного пенітен-
ціарного законодавства. З’ясовано зміст поняття «міжнародні стандарти» та на основі 
цього запропоновано власне визначення міжнародних стандартів виконання покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх задля правильного розуміння 
викладеного у статті. Водночас звернуто увагу на те, що презумпція обов’язковості 
міжнародно-правових актів стосується тільки міжнародних договорів. Наголошено на тому, 
що українське кримінально-виконавче законодавство недосконале. Зокрема, це стосується 
умов відбування неповнолітніми покарання у виді позбавлення волі на певний строк, а 
саме: звуження їхніх прав, порівняно з правами інших засуджених, через помилки законо-
давчої техніки; накладення надто суворих покарань, які погіршують чи можуть погіршувати 
психічне здоров’я неповнолітнього тощо. Крім того, акцентовано, що рекомендаційні 
норми, які містяться у міжнародних правових актах, впроваджуються у національне законо-
давство формально, як необов’язкові норми. 

Ключові слова: виправні заклади, неповнолітні засуджені (в’язні, ув’язнені), кримінально-
виконавче (пенітенціарне) законодавство. 

Україна є учасником багатьох міжнародних організацій (наприклад, 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), Рада Європи, Організація з безпеки і 
співробітництва у Європі (ОБСЄ) та ін.), членство у яких зобов’язує до певних дій, 
у тому числі і до уніфікації національного законодавства. Ще більш актуальною 
проблема уніфікації та імплементації міжнародних норм права постає у зв’язку з 
намаганням України вступити до Європейського Союзу (ЄС). Саме це ставить 
перед українськими органами публічної влади завдання втілити у вітчизняне 
законодавство найліпші здобутки ЄС у різних сферах суспільного життя. Правова 
система тут не є винятком. А дотримання прав і свобод, забезпечення реалізації 
гарантій, передбачених у міжнародних правових актах, зокрема, міжнародних 
стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо 
неповнолітніх, взагалі має бути одним із першочергових і невідкладних завдань 
держави. Проте, чи це саме так, спробуємо з’ясувати у цій науковій статті. 

Проблеми імплементації міжнародних стандартів виконання покарань дослі-
джено у наукових працях і статтях таких учених, як Г. А. Аванесова, Ю. М. Антонян, 
З. А. Астеміров, Л. В. Багрій-Шахматов, В. А. Бадира, О. І. Бажанов, О. В. Бец, 
І. Л. Близнюк, І. Г. Богатирьов, А. П. Гель, О. М. Джужа, А. В. Кирилюк, С. В. Кли-
менко, О. Г. Колб, О. В. Лисодід, В. А. Льовочкін, М. П. Мелентьєв, В. О. Меркулова, 
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І. С. Михалко, О. Б. Пташинський, М. С. Пузирьов, П. В. Пушкар, А. Х. Степанюк, 
М. О. Стручков, В. М. Трубников, С. Я. Фаренюк, С. В. Царюк, Ю. А. Чеботарьова, 
І. С. Яковець та ін. 

Незважаючи на чималу увагу науковців до проблем дотримання прав і 
свобод людини, міжнародних стандартів виконання покарань в Україні, проблемі 
між народних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі щодо 
неповнолітніх та їх дотримання в Україні не приділено належної уваги. Учені 
розглядали її лише як частину загальної проблеми дотримання міжнародних 
стандартів виконання покарань, у тому числі і такого, як позбавлення волі. Проте 
цього недостатньо, оскільки виконання покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк щодо неповнолітніх має певні особливості, наголосити на яких є 
одним із завдань цієї наукової статті. 

Метою статті є з’ясувати, наскільки повно вдалось Україні врахувати в 
національному пенітенціарному (кримінально-виконавчому) законодавстві міжнародні 
стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо 
неповнолітніх і впровадити їх на практиці. 

Перш ніж розпочати розглядати описану вище проблему, потрібно з’ясувати 
зміст поняття «міжнародні стандарти» у контексті виконання покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх і їх юридичну силу 
(обов’язковість) для держави. 

Упорядники Словника іншомовних слів подають міжнародні стандарти як 
норму, зразок, мірило [11, с. 633], а у Великому тлумачному словнику української 
мови їх розуміють як норми якісних характеристик товарів, послуг тощо, що 
приймаються на міжнародному рівні [2, с. 343]. Водночас А. Х. Степанюк та 
І. С. Яковець вважають, що під міжнародними стандартами поводження із засу-
дженими треба розуміти прийняті на міжнародному рівні норми, принципи і 
рекомендації у галузі виконання покарань і діяльності органів та установ виконан-
ня покарань [13, с. 51]. Інакше кажучи, міжнародні стандарти виконання покарання 
у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх – це ухвалені 
повноважними міжнародними організаціями чи їх органами норми, принципи, 
вимоги, рекомендації тощо, які визначають правовий статус неповнолітніх, засу-
джених до позбавлення волі на певний строк, визначають порядок і умови 
відбування ними покарання та служать орієнтирами для законотворчості держав-
учасниць міжнародних організацій. 

Попри умовність і спрощеність запропонованої нами дефініції, вона відобра-
жає суть і значення таких міжнародних стандартів, створюючи загальне уявлення 
про них. Водночас вдаватись у дискусію з цього приводу не будемо, тому що для 
розкриття суті поставленої нами проблеми достатньо і такого спрощеного 
розуміння міжнародних стандартів. 

Окрім того, з’ясування змісту поняття недостатньо для висвітлення проблеми 
дотримання міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк щодо неповнолітніх. Необхідно розглянути процедурні аспекти 
досліджуваної проблеми, а саме: визначити юридичну силу міжнародних стандар-
тів, що стосуються виконання покарання у виді позбавлення волі неповнолітніх на 
певний строк. 

Незважаючи на переконання науковців у презумпції обов’язковості таких 
міжнародних стандартів, не все настільки просто. Це можна пояснити на основі 
аналізу змісту міжнародних документів, що містять норми права, якими встанов-
лено стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк 
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стосовно неповнолітніх. Такі міжнародні стандарти класифікують за різними 
критеріями на певні групи. Зокрема, за ступенем зобов’язань, що виникають у 
процесі впровадження міжнародних стандартів у кримінально-виконавче законо-
давство країн, їх поділяють на обов’язкові і рекомендаційні. Першу групу 
міжнародних стандартів необхідно впроваджувати у національне законодавство 
безумовно, а другу – по змозі, залежно від соціально-економічного становища 
держави, після створення належних умов. Про обов’язковість міжнародних 
стандартів для держави можна судити з назви (рекомендація, принципи, 
декларація, пакт, конвенція тощо) або змісту міжнародного акта. Конвенції, пакти, 
міжнародні договори та інші міждержавні і міжнародні дво- чи багатосторонні 
домовленості є обов’язковими для їх сторін. Але зі змісту міжнародних договірних 
актів може випливати або їхні норми чітко вказуватимуть, що вони є рекоменда-
ційними. Крім того, про обов’язковість міжнародних стандартів можемо дізнатися 
зі змісту норм національного законодавства певної країни. Наприклад, у ст. 9 
Конституції України зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства 
України [5]. Звідси випливає, що Україна взяла на себе обов’язок дотримуватися 
міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх, створюючи для цього необхідні умови. Проте тут не 
можна не помітити, що ст. 9 Конституції України поширюється тільки на норми 
міжнародних договорів, а не всіх міжнародних актів. Зокрема, не підпадають під 
дію цієї конституційної норми вимоги, які висувають міжнародні організації до 
своїх учасників, вказані у деклараціях, принципах, резолюціях, рекомендаціях 
тощо. Хоча про обов’язок дотримання вимог, окреслених у недоговірних між-
народно-правих актах, може бути зазначено або у самому міжнародному докумен-
ті, або національному законодавстві (у нашому випадку – у Кримінально-виконав-
чому кодексі України), або у додаткових документах, ухвалених для виконання 
міжнародно-правового акта, або у конвенції, ухваленій на основі декларації тощо. 

Кримінально-виконавчий кодекс України (ст. 2), дублюючи зміст ч. 1 ст. 9 
Основного Закону України, не розв’язує проблему обов’язковості дотримання 
міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх. Тому певну ясність мають вносити самі міжнародно-
правові акти. Проте, якщо, наприклад, принципи, викладені у Декларації прав 
дитини, були згодом відображені у Конвенції про права дитини (яку ратифіко-
вано Україною), ставши обов’язковими для держав-учасниць, то у міжнародних 
деклараціях дуже часто нечітко сказано про юридичну силу названих у них 
юридичних норм. Зокрема, може бути передбачено, що положення декларації 
застосовують залежно від соціально-економічних, політичних, культурних умов 
тощо. Тобто таке трактування можна розуміти як рекомендацію, а не зобов’язан-
ня для держав. 

Водночас, не заглиблюючись в аналіз усіх імовірних труднощів імплементації 
міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх з огляду на соціально-економічне становище різних 
країн, варто наголосити, що таке обґрунтування державами свого небажання 
узгодити своє національне законодавство з міжнародно-правовими нормами не 
повинно призводити до зловживань з боку держави. 

З огляду на все сказане, можемо з’ясувати, чи зуміла Україна запровадити в 
національне законодавство міжнародні стандарти виконання покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх. Для цього порівняємо деякі 
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міжнародні стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх з нормами Кримінально-виконавчого кодексу України. 

«Перелік основних міжнародних правових документів щодо осіб, які відбу-
вають покарання за вироком суду, нараховує понад 30 найменувань, серед яких є 
положення загального (універсального) характеру і спеціальні міжнародні 
стандарти» [14, с. 117]. Серед них потрібно виділити Загальну декларацію прав 
людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Факультативні протоколи 
до них, Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання, Мінімальні стандартні 
правила поводження з ув’язненими, Європейські тюремні правила, Мінімальні 
стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням 
(Токійські правила), Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), Правила ООН, 
що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990 р.) та ін. А з них 
найповніше міжнародні стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк щодо неповнолітніх зазначено в двох останніх з наведених вище 
міжнародно-правих актів. Водночас Мінімальні стандартні правила поводження з 
ув’язненими, Європейські тюремні правила, Мінімальні стандартні правила ООН 
стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила) 
також містять спеціальні норми, які пов’язані з досліджуваною нами групою 
міжнародних стандартів. Підпункт «е» п. 8 Мінімальних стандартних правил пово-
дження з в’язнями містить застереження, що неповнолітніх правопорушників треба 
утримувати окремо від дорослих [7]. Подібну норму містять Європейські 
пенітенціарні правила (п. 35.4) і Кримінально-виконавчий кодекс України. Однак 
Європейські пенітенціарні правила також наголошують на важливості освіти 
неповнолітніх засуджених і забезпеченні державою доступу таких осіб до 
соціальних, психологічних та освітніх послуг, до релігійної підтримки, до програм 
дозвілля або їх еквівалентів, які доступні їхнім одноліткам на волі (п. 35). Для 
цього персонал виправного закладу має проходити спеціалізовану підготовку, яка 
відповідає особливостям роботи (п. 81.3) [3]. 

Кримінально-виконавчий кодекс України не містить аналогічної спеціальної 
норми щодо умов відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно 
неповнолітніх, але теж наголошує на потребі надання доступу до освіти, 
можливості сповідувати релігію тощо у місцях позбавлення волі загалом. 

Отже, з наведеного випливає, що український законодавець частково зумів 
втілити у національному законодавстві міжнародні пенітенціарні стандарти щодо 
неповнолітніх засуджених, що містяться у міжнародних правових документах, які 
регулюють умови і порядок відбування покарання та визначають правовий статус 
усіх в’язнів. 

Проте не всі науковці погоджуються з цим, стверджуючи, що, незважаючи на 
те, що чинне кримінально-виконавче законодавство переважно відповідає міжна-
родним документам, фактичні умови тримання засуджених в установах виконання 
покарань України мають значні розбіжності з міжнародними стандартами пово-
дження та тримання засуджених [7]. І для цього є підстави. Причому не лише 
стосовно усіх категорій в’язнів, але і щодо неповнолітніх зокрема. Так, у ст. 143 
Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України встановлено особливості відбу-
вання покарання у виховних колоніях шляхом наведення переліку прав неповноліт-
ніх осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Однак 
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законотворці невиправдано звузили права неповнолітніх засуджених, оскільки 
їхній перелік, наведений у ст. 143 КВК України, є вичерпним, тому у разі 
буквального тлумачення цієї правової норми виключається можливість користу-
вання іншими правами осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк. Така 
хиба законодавчої техніки призводить до порушення міжнародних стандартів 
поводження зі засудженими, які дозволяють останнім користуватись усіма 
правами, крім тих, що суперечать режимові відбування покарання. Тому зазначену 
норму КВК України потрібно доповнити частиною третьою, де варто зазначити, 
що у виховних колоніях засуджені мають й інші права, якими наділені особи, 
засуджені до позбавлення волі. 

Ще одне наше зауваження щодо дотримання міжнародних стандартів виконання 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно неповнолітніх в 
Україні стосується дисциплінарного стягнення. Так, п. 67 Правил ООН, що стосуються 
захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990 р.), заборонено застосовувати будь-
які дисциплінарні заходи, які можуть заподіяти шкоду фізичному або психічному 
здоров’ю неповнолітнього, зокрема, такі, як поміщати в карцер, суворе чи 
одиночне ув’язнення тощо [9]. Проте ст. 145 КВК України допускає застосування 
до засуджених неповнолітніх такого заходу стягнення, як поміщення в дис-
циплінарний ізолятор на строк до п’яти діб з виведенням чи без виведення на 
навчання або роботу [6]. А це, на наш погляд, хоч і є менш суворим 
дисциплінарним заходом, ніж поміщення у карцер, що застосовується у 
виняткових випадках, після того, як інші стягнення не дали бажаного результату, 
але все-таки шкодить здоров’ю неповнолітнього засудженого, тому що істотно 
обмежує його волю. Водночас у такому разі у неповнолітнього засудженого 
формується зневажливе ставлення до майбутнього життя на волі, посилюється його 
жорстокість і він стає ще більш відчуженим. І це зважаючи на ще не сформовану 
особистість і нестійку психіку таких осіб. До того, невиправданість існування 
такого виду дисциплінарного стягнення у виховних колоніях посилюється 
формальним підходом до виконання закону. Тобто в усіх випадках, коли 
застосування інших заходів не допомогли, навіть при разовому їх застосуванні, 
неповнолітнього можуть поміщати в дисциплінарний ізолятор. 

Звісно, зважаючи на зміст п. 5 Правил ООН, що стосуються захисту непов-
нолітніх, позбавлених волі (1990 р.), ці Правила для фахівців виправних закладів для 
неповнолітніх мають виконувати роль довідкових норм [9]. Інакше кажучи, вони 
необов’язкові і можуть не братися до уваги законодавцем і працівниками виправних 
установ для неповнолітніх, позбавлених волі на певний строк. 

Окрім того, наші побоювання небезпідставні і з огляду на умови відбування 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 115 
КВК України норма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою 
чотирьох квадратних метрів, а у лікувальних закладах при виправних колоніях, у 
виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на тубер-
кульоз, у стаціонарі – п’яти квадратних метрів [6]. Звичайно, у вказані розміри 
житлової площі не враховано розміри санітарних вузлів. А це означає, що 
засуджений матиме достатньо місця тільки для встановлення ліжка і невеликий, 
вузький прохід-коридор, про що неодноразово наголошують як науковці, так і 
представники міжнародних організацій, які інспектують виправні заклади 
України. Такі умови викликають їхнє занепокоєння через те, що працівники й 
адміністрація досить формально підходять до виконання свої службових і 
посадових обов’язків і законів. До того ж, встановлені КВК України, мінімальні 
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розміри житлової площі у колоніях не відповідають міжнародним стандартам 
утримання в’язнів, у тому числі і неповнолітніх засуджених, які згідно з 
розробленою Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК) на основі практики Європейського суду з прав людини мають становити на 
менше ніж 6 м2 (шість квадратних метрів) на одну особу [1, с. 123; 12]. Менші 
розміри камер для засуджених дозволено використовувати тільки у разі тримання 
у них людей упродовж не більше декількох годин, переважно для ночівлі [10, 
с. 100]. Інакше це вважатиметься порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, в якій зазначено, що нікого не може бути 
піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, пово-
дженню або покаранню [4], як поводження, яке принижує гідність засудженого, 
оскільки можливості руху, переміщення ув’язненого у такому разі надзвичайно 
сковані, а сам він почувається пригніченим. А суть покарання у виді позбавлення 
волі полягає в унеможливленні скоєння особою нових злочинів, її виправленні, 
позбавленні її відчуття вседозволеності, бажання робити все, що заманеться, а не 
у приниженні. Інакше кажучи, міжнародні стандарти виконання покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх вироблені так, щоб особа, 
яка відбуває покарання, почувалась особистістю, частиною суспільства, яка, 
однак, має зазнати певних обмежень чи незручностей за свою попередню 
злочинну поведінку, за порушення встановлених соціумом правил співжиття. 

Зважаючи на це, ч. 1 ст. 115 КВК України, як і ст. 145 цього ж кодексу, треба 
привести у відповідність до міжнародних стандартів виконання покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх зокрема і засуджених 
загалом. Це можна зробити шляхом внесення змін у ч. 1 ст. 115 КВК України у 
частині мінімальної норми житлової площі на одного засудженого, збільшивши її 
хоча б до шести квадратних метрів. Водночас, що стосується дисциплінарних 
стягнень (ст. 145 КВК України), то тут потрібно скасувати такий вид стягнення, як 
поміщення в дисциплінарний ізолятор на строк до п’яти діб з виведенням чи без 
виведення на навчання або роботу, оскільки він може заподіяти шкоду психічному 
здоров’ю неповнолітнього засудженого. 

Така позиція є обґрунтованою і з огляду на норми ст. 1 і 3 Конституції Украї-
ни, відповідно до яких Україна як соціальна держава взяла на себе зобов’язання 
утверджувати і забезпечувати права та свободи людини. Тобто Україна зобов’язана 
впроваджувати найліпші досягнення у галузі міжнародних стандартів виконання 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

Продовженням описаної вище проблеми з умовами проживання неповноліт-
ніх, позбавлених волі на певний строк, є дотримання рекомендацій, передбачених 
Мінімальними стандартними правилами поводження з ув’язненими (п. 9) і Євро-
пейськими пенітенціарними правилами, щодо умов проживання в’язнів. Зокрема, 
йдеться про їх окреме проживання у камерах. Так, у п. 9.1 Мінімальних стандарт-
них правил поводження з ув’язненими зазначено, що там, де в’язні ночують у 
камерах або кімнатах, кожен із них повинен мати окрему камеру або кімнату. 
Якщо ж з особливих причин, таких, як тимчасове перевантаження тюрми, 
центральному в’язничному управлінню доводиться відмовитися від цього прави-
ла, все одно розміщувати двох в’язнів в одній камері або кімнаті є небажаним [7]. 
А згідно з п. 18.5–18.6 Європейських пенітенціарних правил ув’язнених зазвичай 
треба розміщати на ніч в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм 
зручніше розташовуватися разом з іншими ув’язненими [3]. Натомість КВК 
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України з цього приводу вказує тільки те, що засудженим надається індивідуаль-
не спальне місце і постільні речі (ч. 2 ст. 115) [6]. Тобто засуджені можуть 
утримуватись і спільно, по декілька осіб в одній камері. Загалом проблеми тут 
немає, якщо будуть забезпечені належні умови охорони і нагляду за засудже-
ними, зокрема, неповнолітніми, позбавленими волі на певний строк. Проте стур-
бованість зумовлює формальне виконання норм кримінально-виконавчого зако-
нодавства, зокрема, стосовно дотримання вимог щодо розміру загальних камер у 
виховних колоніях. Водночас такі побоювання підтверджуються багатьма звітами 
КЗК (Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. – М. К.) і 
практикою Європейського суду з прав людини [10]. Навіть попри те, що вони 
стосуються здебільшого виправних колоній, арештних домів тощо, а не виправ-
них закладів, де відбувають покарання неповнолітні, засуджені до позбавлення 
волі на певний строк. 

Подібна ситуація з дотриманням у пенітенціарному законодавстві України 
рекомендацій, передбачених п. 30 Правил ООН, що стосуються захисту 
неповнолітніх, позбавлених волі (1990 р.), щодо утримання неповнолітніх 
засуджених у відкритих виправних закладах з обмеженими заходами безпеки [6], 
про що у КВК України нічого не сказано. 

І, нарешті, можемо звернути увагу на недотримання на практиці такого 
міжнародного стандарту виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх, як відбуття покарання в пенітенціарній установі, 
розташованій поблизу від міста проживання або місць соціальної реабілітації [3]. 
Його продубльовано у ч. 1 ст. 93 КВК України, де сказано, що засуджений до 
позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній 
колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно 
до його місця проживання до засудження або місця постійного проживання 
родичів засудженого. 

Згідно з Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2016 р. № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 
виконавчої влади системи юстиції» [8] діють 6 виховних колоній – 5 для 
чоловіків і 1 (Мелітопольська, у Запорізькій області) жіноча, які розташовані у 
Волинській, Рівненській, Харківській, Полтавській, Чернігівській і Запорізькій 
областях. Тобто майже всі виховні колонії розміщені у західній і північній 
Україні, що ускладнює дотримання п. 17. 1 Європейських пенітенціарних правил 
і ч. 1 ст. 93 КВК України. 

Окрім того, таке розташування виховних колоній в Україні ускладнює 
можливості залучення неповнолітніх засуджених до праці, оскільки не всі із 
вказаних установ мають свої підприємства. У західній Україні діє тільки Державне 
підприємство «Підприємство Самбірської виховної колонії управління Державної 
пенітенціарної служби України у Львівській області», а в інших регіонах – ще 2 (по 
1 в Запорізькій і Харківських областях при виховних колоніях). 

Отже, підсумовуючи викладене у цій статті, доходимо висновку, що загалом у 
національному кримінально-виконавчому (пенітенціарне) законодавстві дотримано 
міжнародні стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк щодо неповнолітніх. Проте зафіксовано переважно формальне ставлення до 
імплементації міжнародних правових норм, оскільки чимало рекомендацій не 
втілено у чинному КВК України, на основі якого будується пенітенціарне законо-
давство нашої держави, або втілено частково. Це зумовлено тим, що рекомендацій 
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не обов’язково, а тільки бажано дотримуватися. Як правило, їх виконують, якщо 
для цього є належне політичне чи економічне підґрунтя. 

Водночас чимало норм кримінально-виконавчого законодавства потребує змін, 
доповнень і уточнень. Зокрема, найбільше занепокоєння викликають мінімальні 
норми для житлових приміщень у виховних колоніях, які не відповідають 
міжнародним стандартам поводження із засудженими, що своєю чергою 
призводить до порушення Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань. 

Також треба покращити умови відбування неповнолітніми покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк, створивши умови для відбування покарання 
відповідно до п. 17. 1 Європейських пенітенціарних правил і ч. 1 ст. 93 КВК 
України. 

Зазначимо, що розглянуті у цій статті проблеми є тільки частиною усіх 
труднощів, які виникають під час упровадження міжнародних стандартів вико-
нання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх. 
Однак сподіваємося, що їх буде розв’язано якнайшвидше, а запропоновані нами 
поради щодо вдосконалення національного кримінально-виконавчого законодавства 
будуть взяті до уваги законотворцями. 
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This article is devoted to the basic divergences between the rules of Penitentiary Code of 
Ukraine and international standards of applying to juniors such punishment as imprisonment 
on a certain term. Namely, the standards set forth in international legal acts that are used in 
Ukraine are examined. The relevant changes concerning perfection of current national 
penitentiary legislation are proposed. In particular, the author construed the term «international 
standards» and proposes his own definition of international standards of applying the 
imprisonment to juniors in order to reach the correct understanding of the content of the article. 
At the same time attention is paid to the fact that presumption of obligatoriness of international 
legal acts refers to international agreements only. In addition, the author marks that the 
Ukrainian penitentiary legislation is imperfect. This concerns the conditions of serving the 
imprisonment by juniors on a certain term. The problems are as follows: narrower rights of 
juniors in comparison with the rights of other convicted persons because of the errors of 
legislative technique; impositions of too severe punishments, that worsen or can worsen a 
mental health of the junior. In addition to this, the author states that non-obligatory rules that 
contained in international legal acts are implemented in a national legislation formally, as 
optional norms.  

The author pays special attention to the existence of such type of disciplinary penalty as 
placement to an insulator within five days with or without releasing the prisoner to studies or 
work. Such provision abuses the international standards of imprisonment of the juniors. 
Therefore, it must be amended. 

An author supports the position of the scientists, that mark a necessity in changing the 
size of the chamber area. This also concerns the chambers of juniors that are imprisoned on a 
certain term. It is necessary to avoid the formal attitude of administrations of colonies toward 
implementation of the legislation requirements. In addition, that small sizes of dwelling place 
for one convicted person are infringement of his honour and dignity and simultaneously 
constitutes the violation of the fundamental rights and freedoms of human being. 

In the end, the article describes the failure to observe the requirement about the maximal 
closeness of places of serving the imprisonment to the residence of convicted or their 
relatives. 

In conclusion, the author hopes, that proposals mentioned in the article will be taken into 
account and the relevant legislation will be improved. 

Keywords: correctional facility, minor juvenile (prisoners), international standards of 
applying to juniors imprisonment on a certain term, international legal documents (acts), 
implementation, penitentiary legislation. 
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ СКЛАДУ ВИМАГАННЯ 
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
М. Хмиз 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
 вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
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Визначено характер співвідношення вимагання неправомірної вигоди із суміжними 
складами злочинів, що містяться в інших розділах Особливої частини КК України. Зокрема 
зазначено, що у кримінальному праві України всі норми, які так чи інакше встановлюють 
відповідальність за вимагання, можна поділити на такі групи: 1) асоціація норм про 
вимагання із загальною нормою, передбаченою ст. 189 КК України та спеціальними 
нормами, передбаченими у ст. 1591, 262, 308, 312, 313, 357, 410 КК України; 2) група норм 
про вимагання неправомірної вигоди як частина, так званих, корупційних злочинів: ст. 354, 
368, 3683, 3684, 3692 КК України; 3) норми, які охоплюють склади злочинів, що на думку 
законодавця, точно не містять ознак вимагання: ст. 206 та 355 КК України; 4) норма про 
злочин, у якому вимагання постає кваліфікуючою ознакою, що характеризує суспільно-
небезпечні наслідки іншого злочину: ст. 320 КК України. При визначенні співвідношення між 
групою норм про вимагання неправомірної вигоди та загального складу вимагання, до 
уваги треба брати той факт, що зміст погрози при вимаганні неправомірної вигоди повинен 
охоплювати той факт, що негативні наслідки для потерпілої особи завжди пов’язуються із 
можливостями спеціального суб’єкта злочину, що обумовлені його статусом або службової 
особи, або особи, яка надає публічні послуги. Це ж стосується і складу злочину, 
передбаченого ст. 3692 КК України, однак у цьому випадку спеціальний статус суб’єкта 
злочину повинен бути пов’язаний із можливістю вплинути на іншу особу – особу, 
уповноважену на виконання функцій держави. 

Ключові слова: корупція, корупційні правопорушення, корупційні злочини. 

Кримінальний кодекс України використовує термін «вимагання» досить часто. 
У зв’язку із цим і у правозастосовувача, й у дослідника кримінального права 
виникає питання, як застосувати кримінальний закон у випадку, коли фактично 
вчинене містить у собі з об’єктивної сторони вимогу щось передати під погрозою, 
у разі непередання чогось застосувати до потерпілого чи інших осіб негативні (не 
бажані) для останнього діяння. 

Питання, які порушено у цій статті не були предметом самостійного наукового 
дослідження. Щоправда матеріал цієї статті ґрунтується на вагомих кримінально-
правових дослідженнях: проблем теоретичних засад розмежування складів 
злочинів, розроблених професором Л. П. Брич [1]; кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти власності – доцент Н. О. Антонюк [2]; кримінально-
правової протидії корупції – доцент В. М. Киричко [3]; наукових статей таких 
учених, як І. І. Гуня [4, с. 136–144], О. О. Дудорова [5, с. 180–191], В. В. Міщук 
[6, с. 159–165], Д. Г. Михайленко [7, с. 395–401], Д. М. Федоренко [8, с. 265–
274], С. В. Якимова [9, с. 355–359]. 

Метою статті є визначення характеру співвідношення вимагання неправомір-
ної вигоди із суміжними складами злочинів, що містяться майже в усіх розділах 
Особливої частини КК України. 
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Поверхневий аналіз положень Кримінального кодексу України дає нам таку 
картину використання законодавцем терміна «вимагання»: 

– ч. 4 ст. 1591 «Порушення порядку фінансування політичної партії, передви-
борної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму»: Дії, 
передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою 
осіб, організованою групою або поєднані з вимаганням внеску чи фінансової 
(матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборчої агітації, агітації з все-
українського або місцевого референдуму; 

– ст. 189 «Вимагання»: Вимога передачі чужого майна чи права на майно або 
вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над 
потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних 
інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що 
перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які 
потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання); 

– ч. 1 ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності»: Протидія законній 
господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися 
господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати 
укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди 
або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською 
діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому 
особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного 
майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів 
будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на 
цих об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання; 

– ч. 1 та 3 ст. 262 «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»: 
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної 
мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи 
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства; 

– ч. 1 та 3 ст. 308 «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем»: Викрадення, привласнення, вимагання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними 
шляхом шахрайства; 

– ч. 1 та 3 ст. 312 «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»: 
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; 

– ч. 1 та 3 ст. 313 «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначено-
го для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші 
незаконні дії з таким обладнанням»: Викрадення, привласнення, вимагання обладнан-
ня, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, 
придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання; 

– ч. 2 ст. 320 «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»: Ті самі дії, вчинені повторно, 
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або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, 
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовою особою своїм службовим становищем; 

– ч. 4 ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»: Дії, 
передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою 
змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди; 

– ч. 1 ст. 355 «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-право-
вих зобов’язань»: Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових 
зобов’язань, тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивіль-
но-правове зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його близьки-
ми родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання; 

– ч. 1 ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим стано-
вищем або їх пошкодження»: Викрадення, привласнення, вимагання офіційних 
документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи 
зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, 
пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно 
приватних документів, що зберігаються на підприємствах, в установах чи 
організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в 
інших особистих інтересах; 

– ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою»: Діяння, передбачене частиною першою або другою 
цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або 
вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за 
попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням 
неправомірної вигоди; 

– ч. 4 ст. 3683 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми»: Дії, передбачені частиною третьою 
цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з 
вимаганням неправомірної вигоди; 

– ч. 4 ст. 3684 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»: Дії, передбачені 
частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди; 

– ч. 3 ст. 3692 «Зловживання впливом»: Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття 
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з 
вимаганням такої вигоди; 

– ч. 1 та 4 ст. 410 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересуван-
ня, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»: 
Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припа-
сів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом 
шахрайства; 

Отже, термін «вимагання» використаний законодавцем у Особливій частині у 16-
ти статтях КК України. При цьому значення цього терміна істотно відрізняється.  
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П’ять статей Особливої частини КК України встановлюють відповідальність за 
власне вимагання неправомірної вигоди: ст. 354, 368, 3683, 3684, 3692 КК України, 
використовуючи при цьому зворот «поєднане із вимаганням неправомірної (такої) 
вигоди». 

Одна норма, передбачена ст. 189 «Вимагання», є власне загальною нормою 
щодо всіх видів вимагань, відповідальність за які передбачена у КК України. 

Злочини, передбачені ст. 1591, 262, 308, 312, 313, 357, 410 КК України, 
відображені у так званих спеціальних нормах. Спеціальний характер вказаних 
норм обумовлений специфічним правовим статусом предмета вимагання, серед 
яких можна виділити: 

– внесок чи фінансова (матеріальна) підтримка; 
– вогнепальна зброя (крім гладкоствольної мисливської), бойові припаси, 

вибухові речовини, вибухові пристрої чи радіоактивні матеріали; 
– наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги; 
– прекурсори; 
– обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів; 
– офіційні документи, штампи чи печатки; 
– військове майно. 
Вчинення вимагання щодо цих предметів повинно бути кваліфіковане за 

однією із ст. 1591, 262, 308, 312, 313, 357, 410 КК України, і не може бути 
кваліфіковане за загальною нормою, передбаченою ст. 189 КК України. 

Дві статті Особливої частини КК України містять термін «вимагання» у струк-
турі негативної ознаки складу злочину, яка вказує на необхідність відсутності у 
діянні ознак вимагання. Ідеться про ст. 206 та 355 КК України. У цьому випадку 
відсутність ознаки вимагання буде розмежувальною ознакою при визначенні 
співвідношення злочинів, передбачених ст. 189 та ст. 206 та 355 КК України, які 
перебувають у статусі суміжних складів злочинів. 

В одному випадку вимагання визначено законодавцем як наслідок вчинення 
злочину. Ідеться про ст. 320 КК України «Порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», у якій 
серед кваліфікуючих ознак, які характеризують суспільно-небезпечні наслідки 
злочину названо «…призвело до вимагання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів…». 

Отже, у кримінальному праві України всі норми, які так чи інакше встанов-
люють відповідальність за вимагання, можна поділити на такі групи: 

1) асоціація норм про вимагання із загальною нормою, передбаченою ст. 189 
КК України та спеціальними нормами, передбаченими у ст. 1591, 262, 308, 312, 313, 
357, 410 КК України; 

2) група норм про вимагання неправомірної вигоди як частини, так званих, 
корупційних злочинів: ст. 354, 368, 3683, 3684, 3692 КК України; 

3) норми, які містять склади злочинів, які, на думку законодавця, точно не 
містять ознак вимагання: ст. 206 та 355 КК України; 

4) норма про злочин, у якому вимагання виступає кваліфікуючою ознакою, що 
характеризує суспільно-небезпечні наслідки іншого злочину: ст. 320 КК України. 

Видається, що найбільшу складність має визначення співвідношення між пер-
шими двома виділеними групами кримінально-правових норм. При цьому ми керу-
валися потребою у розмежуванні загальної норми про вимагання, передбаченої у 
ст. 189 КК України із групою норм про вимагання неправомірної вигоди. 
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Першою ознакою, яка могла б лягти в основу розмежування відповідних норм, 
є предмет суспільно-небезпечного посягання, адже він у КК України визначений 
різними термінами: для загальної норми, передбаченої ст. 189 КК України це чуже 
майно, право на майно, вчинення будь-яких дій майнового характеру, а для 
«корупційних» вимагань – неправомірна вигода. Однак звернення до змісту 
відповідних термінів, який визначений або у доктрині кримінального права, або 
безпосередньо у тексті КК України, не дає однозначної відповіді про те, що 
предмет відповідних злочинів може бути їх розмежувальною ознакою. Цілком 
імовірно, і чуже майно, і право на майно, і будь-які дії майнового характеру, 
можуть охоплюватися нормативно визначеним поняттям «неправомірна вигода». 
Виникає потреба звернутися до інших ознак відповідних складів злочинів, зокрема 
до змісту погрози. 

Потреба у дослідженні проблеми змісту погрози у вимаганні неправомірної 
вигоди обумовлена вкрай незадовільним визначенням цього питання 
безпосередньо у тексті Кримінального кодексу України (далі – КК України) та 
проблемами у практиці застосування відповідних положень. Наприклад, виникає 
проблема у розмежуванні злочинів, передбачених ст. 189 та ст. 354, 368, 3683, 3684, 
3692 КК України. При цьому ситуація ускладнюється ще й наявністю у ч. 2 ст. 189 
КК України кваліфікуючої ознаки «службовою особою з використанням свого 
службового становища». Не сприяє однаковому розумінню та застосуванню 
кримінального законодавства надзвичайний динамізм його змін, у тому числі й у 
частині кримінальної відповідальності за вимагання неправомірної вигоди. 

Базовими для вирішення поставленого у цій роботі питання є положення 
абзацу 5 примітки до ст. 354 КК України. Відповідно до вказаної кримінально-
правової норми, у ст. 354, 368, 3683, 3684 цього Кодексу під вимаганням 
неправомірної вигоди доцільно розуміти вимогу щодо надання неправомірної 
вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого стано-
вища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка 
надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена 
надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх 
прав і законних інтересів. 

Як бачимо, зміст погрози у вимаганні неправомірної вигоди визначено 
законодавцем максимально абстрактно: вчинення дій або бездіяльності з 
використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового 
становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду або створення умов, за 
яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим 
наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів. При цьому ні про характер 
вчинених дій або бездіяльності або створених умов, ні про їх конкретний зміст, у 
кримінально-правовій нормі не йдеться. 

Поява у складах підкупу ознаки вимагання неправомірної вигоди не є у 
повному смислі новелою українського законодавства. Звернення до сучасної 
історії реформування кримінального антикорупційного законодавства не висвіт-
лює поставленого у роботі питання. Так первинна редакція ст. 354 «Одержання 
незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи 
організації» як криміноутворюючу ознаку містила спосіб вчинення цього 
посягання – шляхом вимагання. Диспозиція ст. 354 КК України до 2013 року 
була викладена так: Незаконне одержання шляхом вимагання працівником 
державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою 
у будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у 
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значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням 
становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації. Як бачимо, 
зміст погрози ніяк не визначено. 

Поняття вимагання хабара було визначено в абзаці 4 примітки до ст. 368 КК 
України. Вимагання хабара у цій кримінально-правовій нормі визнавалося вимаганням 
службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням 
влади чи службового становища дій, які можуть завдавати шкоди правам чи 
законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою 
умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим 
наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів. І знову ж таки – зміст погрози у 
вимаганні хабара не конкретизований. 

Подальша диференціація кримінальної відповідальності за різні види підкупу 
на підставі специфіки спеціальних суб’єктів, поставило перед законодавцем 
завдання визначення поняття вимагання неправомірної вигоди, яке з’явилося поряд 
із поняття вимагання хабара. Це завдання виконано у спосіб передбачення 
визначення цього поняття в абзаці 2 примітки до ст. 3683, в якій зазначалося, що 
вимаганням згідно з частиною четвертою ст. 3683 та 3684 цього Кодексу визна-
чається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій 
або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, 
яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка 
виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких 
особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання 
шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів. Щодо конкретизації 
змісту погрози – ситуація аналогічна. 

Враховуючи наведене, виникає закономірне питання: вчинення яких дій або 
якої бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 
службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду або 
створення яких умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою 
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, 
становитиме зміст погрози у вимаганні неправомірної вигоди? 

Видається, що одержати відповідь на це питання нам допоможе чинна 
редакція кримінально-правової заборони, сформульованої у ст. 189 КК України 
«Вимагання». Нагадаємо, що у ч. 1 ст. 189 КК України законодавець сформулював 
визначення відповідного злочину: Вимога передачі чужого майна чи права на 
майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над 
потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних 
інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що 
перебуває у їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які 
потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання). 

Отже, погроза у складі вимагання як злочину проти власності може 
виражатися у: 

1) погрозі насильства над потерпілим чи його близькими родичами; 
2) погрозі обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб; 
3) погрозі пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває 

у їхньому віданні чи під охороною; 
4) погрозі розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі 

бажають зберегти в таємниці. 
Чи можна екстраполювати положення щодо змісту погрози у вимаганні як 

злочину проти власності на зміст погрози у вимаганні неправомірної вигоди як 
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корупційного посягання? Для відповіді на це запитання, варто враховувати специ-
фіку вимагання неправомірної вигоди як корупційного посягання. Здається неда-
ремно законодавець, визначаючи відповідне поняття у примітці до ст. 354 КК 
України, використав конструкцію зв’язку вчинених дій чи бездіяльності або 
створених умов із такими чинниками: 

1) використання свого становища; 
2) використання наданих повноважень; 
3) влади; 
4) службового становища щодо особи, яка надає неправомірну вигоду. 
При цьому уніфікованість аналізованих положень примітки до ст. 354 КК 

України обумовив використання цих різних можливостей специфічного статусу 
спеціальних суб’єктів різних видів підкупу. Для злочину, передбаченого ст. 354 КК 
України, – становище; для посягання, передбаченого ст. 368, – влади чи службово-
го становища; для посягань, відповідальність за які передбачена у ст. 3683 та 3684 
КК України, – наданих повноважень; а для норми, передбаченої ст. 369,2 – впливу. 
При цьому відмінність у термінах не означає відмінності у змісті – у всіх нормах 
по суті йдеться про якісь додаткові можливості, обумовлені спеціальним статусом 
суб’єкта. Тож, якщо припустити, що спеціальний суб’єкт має можливості, обумов-
лені його статусом (становищем, владою, службовим становищем, наданими пов-
новаженнями, впливом), вчинити погрозу насильства над потерпілим, обмеження 
прав, свобод або законних його інтересів, пошкодження чи знищення відповідного 
майна, або розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, 
той з зміст погрози у вимаганні неправомірної вигоди буде тотожним змісту 
погрози у вимаганні як злочину проти власності. 

Видається, що відповідь на поставлене запитання має бути ствердною. Щодо 
обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілого, у дослідників не повин-
но виникати жодних сумнівів, оскільки й старі редакції КК України передбачали 
термінологічні звороти «…можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам 
того, хто дає хабара…» (примітка до ст. 368 КК України у редакції 7 квітня 2011 року); 
й діючі текстуальні формулювання аналізованого нормативного акту «…з метою 
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів…» – 
однозначно дають підстави для такого висновку.  

Щодо інших форм вираження змісту погрози у вимаганні, видається, також 
можна стверджувати, що кожна з них може бути реалізована шляхом дії чи 
бездіяльності із використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 
службового становища, впливу стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду. 
Спеціальний суб’єкт може мати владу і, використовуючи її, погрожувати на-
сильством (наприклад, працівник поліції). Спеціальні суб’єкти різних видів мають 
доступ до персональних даних осіб, що можуть містити відомості, які особа бажає 
зберегти у таємниці і також можуть погрожувати їх розголошенням. І на кінець, 
специфічний статус спеціального суб’єкта може надавати йому можливості досту-
пу до чужого майна, що своєю чергою дає можливість погрожувати його знищен-
ням чи пошкодженням. 

Отже, зміст погрози у вимаганні неправомірної вигоди збігається зі змістом 
погрози у вимаганні як злочину проти власності. Тож, і ця ознака не може 
виступати у ролі розмежувальної. 

У якості висновку видається необхідним відзначити, що розмежування між 
відповідними посяганнями можна проводити лише за ознакою, визначеною за 
допомогою системного тлумачення КК України. Саме визначення вимагання 
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неправомірної вигоди містить положення, яке дає можливість провести відповідне 
розмежування, адже, відповідно до положень примітки до ст. 354 КК України, у 
ст. 354, 368, 3683 і 3684 цього Кодексу під вимаганням неправомірної вигоди варто 
розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або 
бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 
службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне 
створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою 
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів. Примітка 
ж до ст. 45 КК України відносить відповідну групу злочинів, передбачених ст. 354, 
368, 3683, 3684, 3692 КК України до корупційних. Відповідно до положень ст. 1 
Закону України «Про запобігання корупції», корупція визначається як викорис-
тання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей. Тож, до уваги треба брати факт, що зміст погрози при вимаганні 
неправомірної вигоди повинен охоплювати той факт, що негативні наслідки для 
потерпілої особи завжди пов’язуються із можливостями спеціального суб’єкта 
злочину, що обумовлені його статусом або службової особи, або особи, яка надає 
публічні послуги. Це ж стосується і складу злочину, передбаченого ст. 3692 КК 
України, однак у цьому випадку спеціальний статус суб’єкта злочину повинен бути 
пов’язаний із можливістю вплинути на іншу особу – особу, уповноважену на 
виконання функцій держави. 
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The article determines the nature of the correlation of extortion of unlawful benefits with 
related offences, contained almost in other sections of the special part of the Criminal Code of 
Ukraine.The Criminal Code of Ukraine uses the term «extortion» quite often. In this regard, 
and a law, and researcher in criminal law, the question is how to apply the criminal law when 
in fact committed includes with the objective of the requirement to pass something under 
threat in case the transfer of something applied to the victim negative or other persons (not 
desirable) for the last act. 

In particular, noted that in the criminal law of Ukraine all provisions (norms) that somehow 
establish responsibility for extortion, can be divided into the following groups: 1) Association 
rules on extortion from the general rule under Art. 189 of the Criminal Code of Ukraine and the 
specific rules provided for in Art. Art. 159-1, 262, 308, 312, 313, 357, 410 Criminal Code of 
Ukraine, 2) a group of rules on extortion undue advantage as part of the so-called corruption 
crimes: art. Art. 354, 368, 368-3, 368-4, 369-2 Criminal Code of Ukraine, 3) rules containing 
offenses, which the legislator certainly not have signs demanding: Art. Art. 206 and 355 of the 
Criminal Code of Ukraine; 4) the rate of crime in which acts of extortion qualified by 
characterizing socially dangerous consequences of another crime: art. 320 of the Criminal 
Code of Ukraine. In determining the ratio between the group rules on extortion undue 
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advantage of extortion and general, should take into account the fact that the content threats 
in situation of extortion undue advantage should cover the fact that the negative 
consequences for the victim are always opportunities associated with special subject offense 
caused by his status or official or a person who provides public services. The same applies to 
the offense under Art. 369-2 Criminal Code of Ukraine, but in this case the special status of 
the perpetrator must be related to the ability to influence another person - a person authorized 
to perform state functions. 

As a conclusion it seems necessary to note that the distinction between the respective 
encroachments can be conducted only on the grounds specified through system of 
interpretation of the Criminal Code of Ukraine. The term «extortion» used by the legislator in a 
special part in the 16 articles of the Criminal Code of Ukraine. The value of this time is very 
different. Five articles of the Criminal Code of Ukraine establish responsibility for their own 
extortion undue advantage: Art. Art. 354, 368, 368-3, 368-4, 369-2 Criminal Code of Ukraine, 
using the turn «combined with extortion undue (any) benefit». One rule under Art. 189 
«Extortion» is actually a general rule for all kinds of extortion, responsibility for which the 
Criminal Code of Ukraine. The crimes under Art. Art. 159-1, 262, 308, 312, 313, 357, 410 
Criminal Code of Ukraine are reflected in the so-called special regulations. 

Keywords: corruption, corrupt delicts, corrupt crimes. 
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The article is dedicated to the particular issues of the criminal justice administration with the 
discretionary powers application of the court in conjunction with the institute of Human Rights. 

The role of the principle of the human rights equality in the course of criminal proceedings in 
terms of judicial discretion is established in such institutes as investigative actions, precautions to 
criminal proceedings and the imposition of compulsory medical measures. 

Human rights and the admissibility of their restrictions under the discretion of the judge is 
characterized by considering the presence of competitive social and legal values and by taking into 
account the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European 
Convention on Human Rights) and the practice of the European Court of Human Rights. 

The criteria required for the competing values consideration in situations that allow judicial 
discretion are offered. 

The legal mechanism for the human rights protection and restoration in case of improper 
application of the judicial discretion is found. The shortcomings to further improvement of the law 
enforcement are revealed. 

Keywords: administration of justice, legal values, principles of law, access to justice, fair 
trial, public interest. 

Nowadays the theme, related to the research of human rights, is becoming more and 
more topical in view of the dynamics of social relations, and correspondingly, filling the 
existing rights with a new content. This dynamics is associated with both negative forms 
(internal and external military conflicts, forced displacement of people, processes of mass 
migration, protection of privacy, etc.) and positive forms (globalization of social 
processes and their impact on the international legal standards formation in interrelation 
with national legal relations, the development of information technology, access to public 
information). «Human rights» are becoming particularly relevant in Ukraine as a result of 
the military conflict, threats and violations of human rights. «Human rights» play an 
extremely important role in administrating justice as one of the main forms of state 
activity. In fact, under to the Constitution of Ukraine, human rights and freedoms and 
their guarantees determine the essence and orientation of the activity of the State, and the 
human being, his or her life and health, inviolability and security are recognized in 
Ukraine as the highest social value. 

Actually, the particular importance of human rights at the constitutional level as well 
as in law enforcement, requires from lawyers a detailed understanding of judicial 
discretion in the context of human rights and freedoms. 
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Human rights should be taken into account in each situation by the court while 
applying discretionary powers. Currently, the issue of the relationship between the 
discretion of the court and human rights, which may cause difficulties in law enforcement 
is left ambiguous. This article attempts to resolve certain issues aimed at improving law 
making and enforcement practices from the perspective of judicial discretion. 

According to the recent studies of domestic and foreign legal doctrine, 
comprehensive studies on interplay of court discretion and human rights are almost 
absent. A few authors only briefly examined some aspects of these legal phenomena 
synergy. Mainly, the issues related to human rights beyond the discretionary aspects 
haven’t been studied yet. Particularly, these are researches of the following domestic 
scholars: P. Rabinovych, M. Havronyuk, Yu. Sulzhenko, A. Bushchenko, O. Goncharenko, 
O. Grischuk etc. 

Certain attention to the judicial discretion in the administration of justice was paid 
by P. Kuftyryev, V. Vapnyarchuk, A. Makarenko, B. Runner and some other scholars. 

The objective of this article is to clarify the characteristics of court discretion in the 
context of human rights, their points of intersection and in providing suggestions 
regarding improving of law enforcement and regulation of criminal justice. 

The newly-adopted law of Ukraine «On the Judicature and Status of Judges», of 
June 2, 2016 (Article 1) establishes the provision that the court administrates justice on 
the basis of the rule of law, provides for anyone the right to fair a trial and respect of 
other rights and freedoms guaranteed by the Constitution and laws of Ukraine and also 
international treaties ratified by The Supreme Rada of Ukraine (Supreme Council of 
Ukraine). This rule gives the reason to claim that the human right to an access to justice, 
the right to a fair trial determines the responsibility of the state in the face of independent 
court to make a fair decision, even in those situations where legal regulation of a 
particular situation is absent or is insufficient. In this context N. A Huralenko claims that 
the judge finding no legal rules for resolving the legal disputes, faces a choice: either 
completely abandon the legal investigation of the dispute or to apply absolute (natural) 
law and to put it in the basis of his/her own decision. However, nowadays the court is not 
able to deny dispute resolution to the subject of law on the basis of incompleteness, 
ambiguity or absence of the law. Otherwise, it equals to denial of justice and 
automatically leads to the other – illegal, shadow adjustment, or even to slowing the 
social relations development [2, р. 164]. 

Landmarking to the understanding of the outlined issue is the Decision of the 
Constitutional Court of Ukraine of November 2, 2004 No 15rp / 2004. In this decision, 
the Court gives the interpretation of the rule of law, pointing out that the rule of law is 
the domination of law in society. The rule of law requires the state to implement its 
standards in law-making and law enforcement activities, including the laws adoption, 
that should be soaked with the ideas of social justice, freedom, equality and so on. 

In its Decision the Constitutional Court also cites another statement, that necessitates the 
application of judicial discretion in respect to the context of the notion of «justice» - one of 
the fundamental principles of law that is crucial in defining it as a social relations regulator 
and one of the human rights measurements. The Court notes that sometimes the law may be 
unfair, including restrictions on the freedom and equality of individuals [5]. In fact, if there is 
a reasonable doubt about the unfairness of legislation, the legal obligation to adopt a fair 
decision with the application of judicial discretion rests with the judge. 

Generally known human rights (main) characteristics are: 
– universal value; 
– independence of borders; 
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– integrity, equality and non-discrimination. 
In the modern sense of the UN (Office of the High Commissioner for Human 

Rights), human rights are rights inherent to all people, regardless of nationality, place of 
residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other status[12]. 
However, equality of rights does not mean their actual identity and the absolute 
uniformity of legal procedures. According to the legal position of the Constitutional 
Court of Ukraine of April 12, 2012 r. No 9-rp / 2012, the equality of all people in their 
rights and freedoms concerns the necessity to provide the legal possibilities, both of 
material and procedural nature, to implement rights and freedoms identical in content and 
scope [4]. However, under the p. 2, Art. 10 of the Criminal Procedural Code of Ukraine, 
certain categories of persons (minors, foreigners, persons with mental and physical 
disabilities etc.) have additional guarantees in respect to the criminal proceedings. 

Moreover, the Recommendation of the Committee of Ministers (European Counsel) 
№ R (80) 2, of 11 March 1980, regarding the administrative authorities discretionary 
powers implementation indicates that the purpose of the principle of equality is to 
prevent unjust discrimination, by ensuring equal treatment of persons who are in the 
same situation de facto or de jure, when it comes to the implementation of certain 
discretionary powers [3, р. 445]. 

In this aspect, the Criminal Procedural Code of Ukraine establishes additional 
guarantees of the rights of certain categories of persons and at the same time gives the 
court the right to discretion regarding a number of issues, such as: 

– participation of a physician in the interrogation of a minor (p. 1, Art. 226); 
– participation of a physician during the investigation (search) actions involving a 

minor (p. 1, Art. 227); 
– application of the special trial procedures (in absentia) (p. 3, Art. 323); 
– distance court hearing with the purpose of minor witness rights protection (p. 4 Art. 354); 
– the applicability of bringing persons to court (by force), other than minors, 

pregnant women, the disabled of the first and second groups, a single person having 
children under six or disabled children, and persons who under this Code may not be 
interrogated as witnesses (p. 3, Art. 140); 

– exceeding the maximum amount of bail, against a person who is suspected in 
committing a grave or especially grave crime (p. 5, Art. 182); 

– taking into account the state of diminished responsibility, as the basis for the 
application of compulsory medical measures (p. 2, Art. 504); 

Human rights are absolute by nature, but regarding some of them exceptions are 
permitted in order to ensure the public interest. In this case, an individual interest and the 
public interest are the competitive values and the judge is authorized with a considerable 
share of discretion and on the basis of the statutory conditions to make a fair decision. In 
particular these competing values may be: 

1) the right to freedom and precautions in criminal proceedings; 
2) the right to privacy and the investigation actions that violate individual privacy; 
3) the right of ownership and property seizure in the interests of criminal 

proceedings and so on. 
An important stipulation is that the restrictions shall be «necessary in a democratic 

society»: It is not sufficient that such a restriction belong to the exceptions provided for 
in paragraph 2 of Art. 10 of the European Convention on Human Rights. Moreover, its 
not enough that the interference in human rights be justified by the fact that its subject 
belongs to any particular category or is a subject to legal rules formed in general and 
unconditional terms. The Court shall ensure that the intervention, under the facts and 
circumstances of a particular case, is, in fact, required [6, р. 97]. 
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In the field of judicial discretion A. Barak (a judicial practitioner, scholar and 
lawyer) claimed that the competition of values should be balanced on the basis of the 
reasonableness standard. Judge’s assertion that one value takes precedence over another, 
based on his or her subjective point of view, isn't sufficient. He or she shall substantiate 
their allegations with rational explanations [1, р. 138]. 

The European Court of Human Rights in its case law states that, although the 
national court has some discretion as to choosing arguments in a particular case and 
admission of evidence in support of the parties, the authority is required to justify their 
actions by reasoning their decisions (See. judgment «Suominen against Finland» 
(Suominen v. Finland), № 37801/97, p. 36, of July 1, 2003) [10]. Another purpose of the 
reasoned decision is to demonstrate to the parties that they have been heard. In addition, 
a reasoned decision gives parties the opportunity to challenge it and get a review by a 
higher authority. Only reasoning of judicial decisions may provide public control over 
the administration of justice [9].  

In our opinion, the dilemma of choosing from the competing values should be 
resolved by taking into account a certain set of criteria that should be applied in the 
aggregate, namely: 

– original nature of the one of the values (what value is original (initial) and 
independent from the other); 

– dependence of one of the values (when without one value others - cannot exist, for 
example, the right to individual security cannot be effectuated in a society where there is 
a collective threat); 

– nature and duration of negative effects and the possibility of their elimination. 
In the process of historical development of the human rights doctrine, a number of 

absolute rights have been singled out. Either violation or their restriction is prohibited. 
Such rights are not global and we find differences in the various jurisdictions. Observing 
the European legal system, the absolute rights are the following: 

– prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment; 
– prohibition of slavery; 
– the right not to be convicted for the behavior that was not illegal when committing 

a crime; 
– the right not to be subjected to more severe punishment than the one predicted at 

the time of the crime commission; 
The last two types can be combined in a general prohibition of the retroactive legal 

norm application, that worsens the situation of the individual. 
Judges often have to use discretion when deciding the relationship between the 

public interest and the interest of the individual [8, р. 325]. Special attention to the 
differentiation of these concepts has been paid to by the European Court of Human 
Rights in its practice. Thus, in the judgment «James and Others v United Kingdom» 
(James and Others v. The United Kingdom), of February 21, 1986, Series A № 98, the 
Court states that the concept of «public interest» necessarily has a broad interpretation. 
The court, considering natural the wide limits of discretion granted to legislators, in order 
to implement social and economic policies, respects the viewpoints of legislators as to 
«public interest» when these decisions are based on a sound reasoning. 

In determining a «necessity in a democratic society», the States enjoy a margin of 
appreciation, the extent of which depends on the scope of the public sphere that is in a 
conflict with the guaranteed right. The European Court of Human Rights assesses 
proportionality of restrictions applied to the freedom of expression, in respect to any 
legitimate aim sought to achieve. Any disproportionate interference will not be 
considered «necessary in a democratic society». 
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Thus, the judge in the administration of justice, regarding the issue of priority of 
private and public interest, enjoy a wide margin of discretion. However, this does not 
guarantee absolute legality and fairness of the application of discretion by the court. In 
this respect, some means of liability and ways to restore the violated rights in case of 
discretion abuse must be foreseen. 

Summarizing the mentioned above, it should be noted that discretion of the court 
shall always be applied with consideration of human rights. In some cases, such as, the 
prohibition of tortures, inhuman treatment or humiliation of people's dignity or 
punishment, prohibition of slavery and the prohibition of retroactive law that aggravates 
the situation of individuals, human rights are absolute and no compromises concerning 
their restrictions or violations are allowed. In other cases, judges in the administration of 
justice, often have to find balance between the personal and the public interests, with the 
application of discretionary instruments. While considering competing values, judges 
shall apply such criteria as originality, dependence of values and consequences of their 
violation. Detailed motivation of judicial decisions is also important in order to provide 
human rights and the legitimate use of court’s discretion. 
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РОЗСУД СУДУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

М. Дзиндра 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: dzyndra1@gmail.com 

Досліджено окремі проблеми правосуддя у кримінальному провадженні із застосуван-
ням дискреційних повноважень суду у взаємозв’язку з інститутом прав людини.  

З’ясовано роль принципу рівності прав людини під час здійснення кримінального 
провадження з погляду суддівської дискреції у таких інститутах, як слідчі дії, заходи 
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забезпечення кримінального провадження та застосування примусових заходів медично-
го характеру. Мета принципу рівності – не допустити несправедливої дискримінації, 
забезпечивши однакове ставлення до осіб, які перебувають в однаковій ситуації де-
факто чи де-юре, коли йдеться про реалізацію певного дискреційного повноваження. 

Охарактеризовано види прав людини та допустимість їх обмежень за розсудом суду 
за наявності конкуренції суспільно-правових цінностей із урахуванням Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав 
людини. За своїм характером права людини є абсолютними, однак щодо окремих з них 
допускаються винятки задля забезпечення насамперед публічного інтересу. В такому 
разі інтерес окремого індивідуума та публічний інтерес постають конкурентними ціннос-
тями, щодо яких саме судді належить прийняття рішення, на підставі встановлених зако-
ном умов, але й зі значною долею дискреції. Європейський суд з прав людини у своїй 
практиці ствердив, що хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору 
аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, 
орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень 

Запропоновано критерії, необхідні для врахування судом, у разі зважання на 
конкурентні цінності у ситуаціях, які допускають розсуд суду, зокрема: первинність однієї 
із цінностей (необхідно враховувати, яка цінність виникла первинно та незалежно від 
іншої); залежність однієї із цінностей (наприклад, право на індивідуальну безпеку, не 
може бути реалізоване в суспільстві, де існує колективна загроза); характер та 
тривалість негативних наслідків та можливість їх усунення. 

З’ясовано правові механізми захисту та поновлення порушених прав людини у разі 
неправомірного застосування судом дискреційних повноважень та виявлено їх недоліки 
для подальшого вдосконалення. Зокрема, важливим аспектом забезпечення прав 
людини при здійсненні дискреційних повноважень суду є обов’язок детальної мотивації 
та обґрунтування судового рішення. Детальна мотивація судового рішення також є 
необхідною для його перегляду судами вищих інстанцій, задля забезпечення 
однозначного розуміння дискреційних моментів суддею вищестоящого суду. 

Ключові слова: відправлення правосуддя, правові цінності, принципи права, доступ 
до суду, справедливий судовий розгляд, публічний інтерес. 
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
З ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
А. Маланюк 

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

e-mail: maglviv@ukr.net 

На основі аналізу правових ознак провадження з відновлення втрачених матеріалів 
визначено його належність до категорії особливих кримінальних проваджень та 
запропоновано його визначення. Особливість цього провадження випливає з його 
спрямованості на захист процесуальних прав учасників провадження, тобто на реалізацію 
норм кримінально-процесуального права. Іншою характерною особливістю провадження з 
відновлення втрачених матеріалів є обмежена дія окремих засад кримінального 
провадження: змагальності, презумпції невинуватості, забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. 

Самостійність цього провадження проявляється також у загальних умовах його 
здійснення, якими, на думку автора, є: застосування лише щодо матеріалів кримінального 
провадження, які були втрачені взагалі чи частково незалежно від причин; матеріали були 
втрачені у провадженні, у якому судом було винесене рішення по суті кримінально-
правового спору; значущість відновлення матеріалів для захисту прав та інтересів 
учасників кримінального провадження.  

Ключові слова: види кримінальних проваджень, відновлення втрачених матеріалів, 
захист процесуальних прав учасників 

Однією з новацій КПК України 2012 року стала регламентація провадження з 
відновлення втрачених матеріалів – правового інституту, аналогів якого КПК 
1960 року не містив. Як свідчать дані судової статистики кількість таких прова-
джень протягом останніх років невпинно зростала з 9 проваджень у 2013 році 
(10 – у 2014 році) до 183 – у 2015 році. Звичайно, зростання цих показників 
пов’язане з об’єктивними причинами – появою тимчасово окупованих чи 
непідконтрольних Україні територій, але важливим є те, що ця проблема стала 
однією з найскладніших для сфери українського кримінального судочинства. Саме 
новизна цього інституту обумовлює складність його практичного застосування, 
оскільки не завжди враховує різноманітність виникаючих суспільних відносин. 
Проблема повноти та якості законодавчої регламентації порядку провадження з 
відновлення втрачених матеріалів може бути вирішена в законі лише після 
належного наукового дослідження цього інституту. 

Не дивлячись на майже чотирирічну практику застосування нового КПК 
України, наукових досліджень з проблематики відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження є обмаль. Насамперед, доцільно згадати єдине україн-
ське монографічне дослідження цього інституту, яке провела В. Кузьмінова. Ця 
наукова праця, понад десятирічної давнини, хоч і заклала основи для подальших 
наукових розробок, але здебільшого не відповідає реаліям сьогодення, оскільки 
виходила з умов тогочасного законодавства. Питання відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження досліджували Д. Жовнєнко, А. Романюк, 
О. Миколенко. Переважно в цих дослідженнях розглянуто загальні питання 
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правового регулювання відновлення втрачених матеріалів, за винятком публікації 
Д. Жовнєнка, орієнтованої на практичні проблеми відновлення втрачених доказів. 
Серед іноземних досліджень виділяється спільна праця В. Кальніцького та 
Н. Єфремової.  

На основі теоретичного аналізу маємо на меті виділити ключові ознаки 
кримінально-процесуального інституту відновлення втрачених матеріалів кримі-
нального провадження, які допомагають визначитися з його правовою природою в 
системі кримінального провадження та умовами здійснення.  

Для регламентації порядку провадження з відновлення втрачених матеріалів 
законодавець відвів у КПК України окремий розділ 7, розмістивши його між 
розділами про особливі порядки кримінального провадження та виконанням 
судових рішень. У такий спосіб, як видається, започаткувавши наукову дискусію 
про правову природу цієї процесуальної діяльності в системі кримінального 
провадження. Варто згадати й про те, що в інших галузях процесуального права 
також сформувалися різні підходи щодо місця цього інституту в системі галузевого 
судочинства. У цивілістичній науці правова природа цього інституту розглядається 
або з позиції справи окремого провадження, або окремого виду провадження, або 
процесуально-забезпечувального засобу, що належить до загальних цивільних 
процесуальних гарантій [7, с. 11]. Деякі дослідники розглядають відновлення 
втрачених матеріалів як факультативну стадію галузевого судочинства [4, с. 187].  

Утім, яке ж правове значення інституту відновлення втрачених матеріалів у 
кримінальному судочинстві? З позиції процесуальної доктрини система криміналь-
ного процесу розглядається в контексті двох категорій – «проваджень» і «стадій». 
Саме перша з вказаних категорій, на думку Ю. Якимовича, є основою для 
диференціації кримінального судочинства і появи у ньому самостійних проваджень 
[17, с. 203–204]. При цьому у юридичній літературі наголошено об’єктивну 
необхідність існування у системі кримінального процесу самостійних проваджень, 
які безпосередньо не пов’язані з вирішенням основних питань кримінального 
провадження, а в їх основі лежать інші процесуальні відносини [15, с. 181–182]. 
Водночас спрямованість і матеріально-правовий характер цих самостійних 
проваджень є різним, що й стало підставою для найпоширенішої у кримінально-
процесуальній науці диференціації кримінально-процесуальних проваджень на 
основні, додаткові і особливі провадження [1, с. 16; 13, с. 17; 15, с. 183; 17, с. 204].  

Саме час знову повернутися до законодавчого розміщення в КПК України 
розділу, що регламентує відновлення втрачених матеріалів кримінального провад-
ження. Це розміщення між особливими порядками (особливими провадженнями) і 
додатковим провадженням (виконання судового рішення), тобто законодавець не 
відносить це провадження до особливих, хоча не називає його й додатковим, 
аналогічно з провадженням щодо виконання судових рішень.  

Належність провадження до однієї з цих класифікаційних груп обумовлюється 
його спрямованістю. На наш погляд, завданням цього провадження є виявлення 
факту втрати матеріалів та забезпечення повноти і точності встановлення відомос-
тей про обставини, що були зафіксовані у процесуальних документах втраченого 
кримінального провадження [8, с. 275]. Виконання ж його покладено на суд, який 
діє на підставі заяви зацікавленого учасника провадження. Звертаючись до суду з 
проханням відновити втрачені матеріали відповідний учасник фактично просить 
усунути перешкоду для реалізації його прав та законних інтересів у цьому 
провадженні (наприклад, на оскарження судового рішення), тобто створити умови 
для реалізації норм кримінального процесуального права. Отож, правовідносини, 
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які виникають у процесі цього провадження, пов’язані із захистом процесуальних 
прав учасників. На важливості цього провадження для захисту охоронюваних 
законом інтересів та процесуальних прав учасників неодноразово звертали увагу в 
юридичній літературі [7, с. 10; 12, с. 439; 16, с. 90]. Така ж спрямованість, на думку 
О. Шило, притаманна й для інших особливих проваджень, таких як: розгляд судом 
питань про надання дозволу на проведення слідчих дій, застосування заходів 
кримінально-процесуального примусу, а також скарг учасників провадження на дії 
і рішення слідчого, прокурора [15, с. 184]. Усіх їх об’єднує те, що судова діяльність 
не спрямована на вирішення питань винуватості обвинуваченого, а покликана 
забезпечити судовий захист процесуальних прав та законних інтересів учасників 
провадження.  

Необхідно наголосити, що згадані провадження мають ще одну спільну 
особливість – виникають лише у тісному зв’язку з основним провадженням, без 
якого їх існування є неможливим. Не дивлячись на це, провадження з відновлення 
втрачених матеріалів все ж є самостійним видом провадження, що підтверджується 
відмінною від основного процедурою провадження. Ці процедурні особливості 
провадження з відновлення втрачених матеріалів є доволі суттєвими і проявляються, 
насамперед, в обмеженості дії окремих засад кримінального провадження та 
визначенні інших ніж в основному провадженні загальних умов його здійснення.  

Як відзначає Л. Лобойко, відсутність спору про обвинувачення призводить до 
відсутності у цьому провадженні сторін обвинувачення і захисту, що свідчить про 
відсутність предмета змагальності і в результаті про неможливість реалізації цієї 
засади [10, с. 908]. Звичайно, це не гарантує, що в певний момент провадження 
спір між учасниками не виникне, але це вже буде інший спір – щодо змісту 
окремого втраченого документа. Відсутність умов для реалізації змагальності 
позначається й на ролі суду у цьому провадженні. У цілій групі статей КПК 
України акцентовано на ініціативному характері діяльності суду: зобов’язаний 
вжити заходів для одержання від прокурора відомостей та копій відповідних 
процесуальних документів (ст. 529); вправі допитати будь-яких осіб, які мають 
відомості про зміст втрачених матеріалів (ч. 2 ст. 530); вправі визначати обсяг 
матеріалів, які підлягають відновленню (ч. 1 ст. 531). 

З цієї ж причини доводиться говорити про обмеженість дії засади презумпції 
невинуватості. Адже суть цієї процедури полягає у відновленні (реконструкції) 
документів втраченого провадження. Відтак, фактично, йдеться про заборону 
внесення у процесуальні документи, які підлягають відновленню, іншої інформації 
ніж та, яку вони містили. Якщо зміст втраченого процесуального рішення 
неможливо відновити за його копією, а встановлюється в результаті допитів осіб, 
то суд, відтворюючи зміст документа, зобов’язаний уникати формулювань, які б 
вказували на винуватість особи. Звичайно, це не стосується випадків, коли 
винуватість особи встановлена судовим рішенням. Необхідно також пам’ятати, що 
під час провадження з відновлення втрачених матеріалів поводження з особою, 
вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинуваль-
ним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з 
невинуватою особою (ч. 6 ст. 17 КПК). 

На жаль, керуючись змістом закону, засада забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності у провадженні з відновлення втраче-
них матеріалів не реалізується. Згідно з п. 3 ст. 392 КПК ухвали суду в апеляцій-
ному порядку можуть бути оскаржені лише у випадках, передбачених у Кодексі. 
Втім, ст. 531 КПК, яка регламентує порядок постановлення судового рішення у 
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провадженні з відновлення втрачених матеріалів не містить вказівки на можливість 
його оскарження в апеляційному порядку. Немає відповідних вказівок і щодо рішень 
суду, які приймають у зв’язку з надходженням від зацікавлених осіб заяви про від-
новлення втрачених матеріалів кримінального провадження (ст. 528 КПК). 

Для забезпечення єдиного порядку правозастосування та виконання завдання 
провадження з відновлення втрачених матеріалів важливе значення має правильне 
розуміння загальних умов (вимог) цього провадження. При цьому необхідно брати 
до уваги не лише зміст ст. 524 КПК України, яка покликана окреслити такі умови, 
але й інших статей Розділу 7. Системний аналіз правових норм дає змогу, на нашу 
думку, виділити наступні загальні умови здійснення провадження з відновлення 
втрачених матеріалів: 

1. Відновленню підлягають лише матеріали кримінального провадження. Під 
останніми згідно ч. 1 ст. 317 КПК України необхідно розуміти сукупність докумен-
тів (процесуальних рішень, протоколів слідчих та інших процесуальних дій, 
клопотань, скарг, документів як доказів тощо), які подані суду учасниками під час 
судового розгляду, обвинувальний акт чи клопотання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, судові рішення, винесені у процесі та за 
результатами судового провадження, акти фіксації перебігу судового засідання 
(журнал судового засідання, протокол процесуальної дії) та технічні носії 
інформації тощо. 

Поновлюватися можуть як матеріали кримінального провадження загалом, так 
і в частині, яка може складатися з певної сукупності документів або ж окремого 
документа [6, с. 10]. Обсяг матеріалів, що підлягають відновленню, визначає 
заявник (ч. 1 ст. 527 КПК України). Проте, як вже зазначалося, суд, що розглядає 
це провадження, може не погодитися з позицією заявника та на власний розсуд 
визначити коло матеріалів, які необхідно відновити. 

2. Поновлені можуть бути лише матеріали провадження, щодо яких судом 
було ухвалено вирок (ст. 524 КПК України). У юридичній науці така законодавча 
категоричність призвела до формування двох відмінних позицій. Згідно з першою, 
заперечується можливість відновлення матеріалів провадження, яке закінчилося 
постановленням іншого ніж вирок рішення (наприклад, ухвали про застосування 
чи відмову у застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) 
[5, с. 1056].  

Друга позиція ґрунтується на ч. 6 ст. 9 КПК України – у разі неоднозначного 
регулювання питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади 
кримінального провадження [9, с. 122–123; 10, с. 908–909; 12, с. 440–441;]. 
Керуючись цим, відновленню можуть підлягати матеріали кримінальних прова-
джень, які завершилися ухваленням таких рішень, як ухвала про застосування при-
мусових заходів виховного характеру (ст. 497, 501); ухвала про застосування 
примусових заходів медичного характеру (ст. 513), ухвала про закриття криміналь-
ного провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 228); 
ухвала про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора 
від підтримання державного обвинувачення (ч. 2 ст. 284).  

Ще одним із аргументів на підтвердження другого підходу є законодавче 
прагнення до уніфікації процесуального законодавства. У ст. 402 ЦПК, ст. 273 
КАС України, які визначають умови відновлення втраченого судового провад-
ження у цивільній чи адміністративній справі, вказано на можливість ухвалення 
рішення про закриття провадження. Тобто законодавець враховує можливі альтер-
нативні шляхи завершення провадження.  



А. Маланюк 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64 239 

Підтримуючи останню з наведених позицій, вважаємо, що вказуючи на 
«вирок», закон акцентує увагу саме на його завершальному характері для 
провадження. Проте такий характер можуть мати й наведені ухвали суду. У ч. 2 
ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 2 ст. 500, ч. 2 ст. 512 КПК України прямо вказано на 
завершення судом кримінального провадження шляхом винесення відповідних 
ухвал. Важливим є також і те, що для вищестоящих судів, які здійснюють 
контрольні повноваження, основною, а переважно й єдиною, формою судового 
рішення є ухвала (ст. 418, ст. 441, ч. 1 ст. 454 КПК України). Такими ухвалами 
вирок суду першої інстанції може бути скасованим, а провадження закритим. 
Відтак, що треба брати до уваги на початку провадження з відновлення 
кримінального провадження: скасований (недіючий) вирок чи чинну ухвалу? Не 
варто також забувати, що згідно ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що 
набрали законної сили, є однопорядковими поняттями з позиції юридичної 
дійсності. Саме тому, заслуговує на підтримку пропозиція А. Романюка, щодо 
необхідності внесення у законодавство змін, які б стосувалися можливості 
відновлення матеріалів не з огляду на вид рішення, а у зв’язку з тим, що ним 
закінчено провадження по суті [12, с. 441]. 

3. Матеріали провадження були втрачені після прийняття судом рішення по суті 
провадження. Ця умова безпосередньо випливає з попередньої, оскільки зміст утра-
чених матеріалів був досліджений судом за участю сторін та відображений у різних 
процесуальних документах (судовому рішенні, журналі судового засідання, клопотан-
нях, скаргах), технічних носіях інформації. Як наслідок, суд, не вдаючись до повторно-
го вирішення правового спору, зосередився на юридичному «копіюванні» втрачених 
матеріалів. Для цього найчастіше використовують збережені сторонами чи іншими 
громадянами, підприємствами, організаціями письмові матеріали, копії процесуальних 
рішень, навіть якщо вони не посвідчені у встановленому законом порядку. 

Протилежна ситуація виникає у випадку втрати матеріалів під час досудового 
розслідування чи триваючого судового провадження. Між сторонами в цих умовах 
продовжує існувати кримінально-правовий спір. Учасники провадження можуть не 
погоджуватися з повнотою і правильністю встановлення обставин правопорушення, з 
можливістю використання тих чи інших доказів для доказування цих обставин. 
Відтак, оскільки правовий спір існує й надалі, то його вирішення можливе лише 
шляхом проведення повторних слідчих чи інших процесуальних дій. При цьому 
можуть виникати розбіжності між позиціями, які займали учасники раніше і в 
повторному провадженні. Як відзначають у юридичній літературі, не можна 
змусити учасника провадження повторити свої попередні показання, клопотання 
чи скарги, а тому в цій ситуації перевага повинна надаватись позиції, виявленій під 
час повторного (відновленого) провадження [3, с. 21]. Відновлення втрачених ма-
теріалів у таких випадках може бути здійснене шляхом нового досудового розслі-
дування чи нового судового розгляду, в межах строків, відведених на їх здійснення [10, 
с. 907]. Нове (повторне) досудове розслідування чи судовий розгляд є гарантією 
законності й об’єктивності збирання та дослідження доказів, що відбувається згідно із 
загальними вимогами КПК із залученням учасників провадження. 

Причини втрати матеріалів значення не мають (ч. 4 ст. 531 КПК). Це може 
бути зумовлено їх знищенням, викраденням або просто втратою. Знищення 
матеріалів кримінального провадження може відбутися внаслідок пожеж, 
землетрусів, повеней та інших стихійних явищ або ж у зв’язку із закінченням 
строку їх зберігання [11]. Такий же наслідок можливий і в результаті неналежного 
забезпечення умов зберігання судових проваджень чи недбалості посадових осіб 
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суду або служби, відповідальної за передачу проваджень з одного суду до іншого 
чи неправомірних дій посадових осіб. Знищення матеріалів кримінального 
провадження може бути також одним із мотивів їхнього викрадення. І хоча факти 
крадіжок матеріалів у судах трапляються вкрай рідко, але й вони мають місце. 

4. Відновлення необхідне для захисту прав та інтересів учасників криміналь-
ного провадження. Як випливає з ч. 2 ст. 528 КПК України, утруднення або ж 
неможливість реалізації процесуальних прав та законних інтересів учасниками 
кримінального провадження і є рушійною силою цього провадження. Хоча проце-
суальний інтерес різних учасників може не збігатися, але повинен безпосередньо 
стосуватися можливості реалізації їхніх процесуальних прав. Процесуальний 
інтерес прокурора може полягати у забезпеченні повноти встановлення судом 
обставин кримінального правопорушення, а обвинуваченого у скасуванні обвину-
вального вироку, але для обох це проявляється у забезпеченні реалізації права на 
оскарження судового рішення або доведеності своєї позиції в апеляційному суді. 
Втрата кримінального провадження також перешкоджатиме родичам померлого 
обвинуваченого реалізувати своє право на звернення до суду про перегляд 
судового рішення за нововиявленими обставинами в інтересах його реабілітації 
(ст. 525 КПК). 

Законодавчо невирішеним, а, відтак, і дискусійним залишається питання про 
наявність законного інтересу суду щодо відновлення втрачених матеріалів. КПК 
України, керуючись роллю суду у кримінальному провадженні, закріпив за ним 
лише обов’язок вирішення питання про поновлення втрачених матеріалів, 
необхідних для захисту прав та інтересів учасників провадження. З позиції 
законодавця, суд не має самостійного інтересу, а, отже, й розпочинати це 
провадження з власної ініціативи не вправі (ст. 525 КПК), що суперечило б 
концепції змагальності сторін та невтручання судів у спір сторін [12, с. 443].  

Натомість, в іншому галузевому процесуальному законодавстві суд наділений 
ініціативою щодо відновлення втраченого судового провадження (ст. 403 ЦПК, 
ст. 274 КАС). У правовій доктрині це пояснюється тим, що на суд покладено також 
обов’язок забезпечення належного зберігання судових справ [16, с. 92]. У зв’язку із 
виконанням цього обов’язку працівники суду можуть виявляти факти втрат 
матеріалів провадження. У разі виявлення ними нестачі документів, аркушів, їх 
пошкодження складається акт у двох примірниках, один із яких передають голові 
суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучають до справи (матеріалів 
кримінального провадження) [2]. Але яких заходів може вжити голова суду щодо 
відновлення втрачених матеріалів з огляду на норми КПК України – жодних. У 
кримінальному провадженні, це призведе до того, що суд, не маючи можливості 
розпочати провадження з відновлення матеріалів, повинен інформувати про такий 
факт учасників провадження для подання ними відповідних заяв. За заявою 
прокурора Прокуратури Вінницького району було розпочато провадження з 
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, в якій вказувалося, 
––––––––– 

У червні 2013 року Слідчим управління прокуратури Черкаської області було вручено повідомлення 
про підозру колишній посадовій особі апарату апеляційного суду Черкаської області, за незаконною 
вказівкою якої було знищено понад 1,5 тисячі судових справ військового місцевого суду Черкаського та 
Полтавського гарнізонів, строк зберігання яких ще не закінчився. URL: http://www.chk.gp.gov.ua/ua/-
news.html?_m=publications&_t=rec&id=121586&fp=60 

Влітку 2011 року із Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області було викрадено три 
кримінальні провадження, про що стало відомо після надходження на адресу Вищої ради юстиції 
України тому одного з таких проваджень. URL: http://karpatnews.in.ua/news/29702 
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що підставою її подання було отримане повідомлення про факт виявлення судом 
відсутності окремих матеріалів у кримінальному провадженні [14].  

На жаль, законодавець не врахував, що суд з огляду на ст. 410 КПК є 
відповідальним за повноту судового розгляду, тобто і за наявність матеріалів, що 
підтверджують обґрунтованість та законність його висновків, викладених у судо-
вих рішеннях. У цьому полягає його процесуальний інтерес. Як відзначає А. Романюк 
ініціатива суду з відновлення втрачених матеріалів є не просто можливою, але й 
часом необхідною в тих випадках, коли постає потреба відправлення провадження 
до вищестоящого суду, а заінтересовані особи не виявляють при цьому жодної 
ініціативи [12, с. 443–444]. 

Підводячи підсумок викладеного матеріалу, вважаємо, що відновлення втрачених 
матеріалів кримінального провадження – це особливий вид кримінального 
провадження, у процесі якого суд за заявою осіб, права та інтереси яких потре-
бують захисту, на підставі виявлення факту втрати матеріалів кримінального 
провадження, у якому судом прийнято завершальне рішення по суті спору між 
сторонами, вчиняє дії, спрямовані на повне і точне встановлення відомостей про 
обставини, що були зафіксовані у таких матеріалах, з метою їх відтворення у 
процесуальних документах. 
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Orientation of criminal procedures defines the system of criminal proceedings. Other 
independent procedures, that are not concerned with the issues of person`s guilt of committing 
a crime, objectively exist besides the main procedure. These procedures are characterized by 
the distinctive rules, and are directed to protection of their participants` procedural rights. This 
kind of procedures includes as well the procedure on restoration of the lost case materials. 

Within the procedure on restoration of the lost case materials the principle of the right to 
procedural decisions appeal can`t be realized. The reason is that Article 531 of the CPC does 
not indicate the possibility of appealing the judicial decision. The realization of adversariness 
principle is restricted as well. The prosecution and the defense are absent from this procedure, 
as far as they are substituted by the general term «participants in judicial proceedings». The 
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court`s role has been changed in this procedure – its activity aimed at cognizing the lost case 
circumstances is initiative activity. The possibility of restoring the lost case materials after the 
sentence has come into effect restricts the action of presumption of innocence principle. 

The article deals with the general conditions characteristic of this procedure. From 
author`s point of view, the first condition is that only the case materials can be subjected to 
restoration.The other legal condition of this procedure indicates only those cases that have 
been solved by the court on their merits. The author supports the view of the other researchers 
on the imperfect legal regulation of this condition. The CPC indicates the obligatory completion 
of criminal procedure only by passing the sentence. Such formulation restricts the possibility of 
restoring the lost case materials when the court has made the ruling to suspend the 
proceedings or to apply the coercive measures of correctional or medical character. 

Loosing the case materials should occur only after the court has passed the judgment on 
the merits of the case. This is the third condition. The court within the procedure on restoration 
of the lost case materials can`t repeatedly solve the legal dispute and evaluate the lost 
documents. Its activity means the legal «copying» of these documents. 

The last condition is related to the reason for restoration of the lost case materials. It is 
explained by the importance of the lost case materials for the realization of the procedural 
rights and legal interests of the criminal proceedings participants. Unfortunately, the issue of 
the court`s legal interest in restoration of the lost case materials remains undecided. Due to 
this reason the court can`t commence the procedure on its own initiative, although there is an 
objective need to do this.  

Keywords: restoration of the lost case materials, kind of criminal proceedings, protection 
of participants` procedural rights. 
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ТИПОЛОГІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНЦІВ 
ЗА КРИТЕРІЄМ ІНТЕНСИВНОСТІ 

ТА СТІЙКОСТІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 
Ю. Турлова 

Національна академія прокуратури України, 
вул. Мельникова, 81-Б, Київ, Україна, 04050, 

e-mail: yulia251@yandex.ru 

На основі загальнотеоретичних знань про особу злочинця та емпіричного матеріалу 
розроблено типологію осіб, які вчиняють екологічні злочини. Запропоновано авторський 
варіант типології за критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки. Виокремлено 
та охарактеризовано ситуативний, звичний та професійний типи екологічного злочинця та 
декілька їх підтипів, зокрема сімейний, необережний, промисловик, легальний, посадово-
організаторський. 

З’ясовано, що найнебезпечнішою категорією з екологічних злочинців «професійного» 
типу є «посадово-організаторські» злочинці, які за своїми службовими обов’язками мали б 
протидіяти злочинному промислу, але всупереч суспільних та державних інтересів, стають 
очільниками незаконного бізнесу. 

Відзначено, що типологічні властивості осіб, які вчиняють екологічні злочини, мають 
різний ступінь вираженості та різноманітні поєднання. Відтак можна говорити про значну 
варіативність типів у цій категорії осіб, що дає можливість доповнення запропонованих 
типологій новими типами та підтипами. 

Ключові слова: особа злочинця, екологічні злочини, типологія, злочинна поведінка, 
інтенсивність, стійкість. 

Розглядаючи екологічні злочини як окрему групу кримінологічної класифікації 
необхідно враховувати специфіку умов і ситуацій вчинення злочинів, а також 
специфіку осіб, що їх вчиняють. 

Протидія таким злочинам неможлива без з’ясування специфіки особи, яка 
вчиняє злочини цієї категорії, адже система особистісних характеристик злочинців 
має важливе значення для аналізу причин злочинної поведінки, а відтак і для 
запобігання екологічних злочинів. 

Відтак, зважаючи на суттєву варіативність особистісних рис екологічних 
злочинців, що були висвітлені в науковій літературі, виникає потреба в їх 
типологізації як способі систематизації кримінологічного знання. 

Деяким питанням, що стосуються типології екологічних злочинців приділено 
увагу у кримінологічних дослідженнях екологічної злочинності взагалі та її окре-
мих видів такими науковцями, як О. Л. Дубовик, Е. М. Жевлаков, Н. Г. Іванова, 
М. С. Іншаков, Т. В. Корнякова, О. В. Мельник, Г. С. Поліщук, В. М. Раднаєв та ін. 
Визнаючи суттєвий внесок означеної плеяди фахівців у розробку заявленої пробле-
матики, зауважимо, що існуючі типології екологічних злочинців не вичерпують 
усіх можливих їх варіантів, зокрема деякі зі запропонованих типологій є достатньо 
суперечливими, що й зумовлює актуальність типологічного розподілу екологічних 
злочинців, зокрема за критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки. 

Метою статті є розроблення типологічного розподілу екологічних злочинців за 
критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки. 
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У кримінологічній літературі логічно зауважено, що немає сенсу говорити про 
особу злочинця як наукову проблему, якщо злочинцям не притаманні певні риси, 
які відрізняють їх від тих, хто не скоює злочини [6, с. 9].  

Серед методів, які використовують при кримінологічному дослідженні особи 
злочинців, традиційним є застосування їх класифікації та типології. Якщо класи-
фікація злочинців має на меті їх розподіл на групи і підгрупи за якісними та 
кількісними ознаками, ґрунтуючись на схожості та відмінності об’єктів, що класи-
фікуються, де кожна з груп і підгруп посідає в системі відносно інших певне місце, 
то типологія, порівняно з класифікацією, перебуває на більш високому рівні 
абстракції, без чіткого фіксування відносин супідрядності груп об’єктів. Вона 
фіксує те головне, без чого немає і не може бути особистості злочинця, розкриває 
внутрішні, стійкі зв’язки між істотними ознаками і в такий спосіб сприяє виявлен-
ню закономірностей, характерних для злочинця як типу [2, с. 55]. 

Це твердження слушне й стосовно екологічних злочинів, запобігти яким немо-
жливо без з’ясування специфіки особи, яка вчиняє злочини цієї категорії, адже 
система особистісних характеристик злочинців має важливе значення для аналізу 
причин злочинної поведінки, а відтак і для запобігання таким злочинам. 

Найпоширенішою у кримінологічній науці є типологія особи злочинця за 
такими критеріями: 1) характером антисуспільної спрямованості особи; 2) глибині 
та стійкості її асоціальності [7, с. 128]. 

Керуючись першим критерієм, злочинців розподіляють на такі типи: з агресивно-
зневажливим ставленням до людини; з корисливо-егоїстичною мотивацією; з індиві-
дуалістично-анархічним ставленням до різних соціальних інститутів; з легковажно-
безвідповідальним ставленням до виконання різних правил техніки безпеки. 

За другим критерієм серед злочинців виокремлюють такі типи: випадкові 
злочинці; ситуаційні; нестійкі; злісні; особливо небезпечні (в інших джерелах – 
послідовно-криміногенний, ситуативно-криміногенний і ситуативний). 

Відповідно до мети статті розглянемо типологію екологічних злочинців за 
критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки.  

Використання існуючих у науці підходів до визначення типологічних груп, а 
також власних напрацювань у цій сфері [10, с. 103–105] дало можливість запропо-
нувати авторський варіант типології екологічних злочинців за зазначеним критерієм.  

1) Ситуативний тип, для якого властивим є вчинення екологічного злочину під 
впливом зовнішніх чинників, несприятливої ситуації, правомірний вихід з якої такі 
особи знайти не в змозі. Для окресленого типу аморальні установки виражені нез-
начною мірою. Вагомішими в процесі детермінації злочину є дефекти механізму 
взаємодії соціального середовища та особи в складній ситуації, у тому числі в 
результаті непідготованості до неї такої особи. Водночас вибір названими особами 
саме протиправного варіанту вирішення проблеми засвідчує їх схильність саме до 
злочинної поведінки. 

Своєю чергою у цьому типі можливо виділити такі підтипи: 
До «сімейного» підтипу належать, передусім, особи, які займаються проти-

правним заволодінням природними ресурсами вимушено – у зв’язку з утратою 
легальних доходів і складнощів матеріального характеру. Найчастіше це незаконна 
порубка лісу, браконьєрство (незаконне заняття рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом і незаконне полювання), порушення правил охорони 
надр. Достатньо часто саме ця категорія потрапляє у поле зору правоохоронців та 
фігурує у кримінальних провадженнях як підозрювані та підсудні. 

Цей підтип екологічних злочинців характеризується домінуючою роллю сім’ї 
в мотивації злочинних дій. Корисливі посягання на довкілля особи цієї категорії 
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вчиняють не стільки заради забезпечення власних потреб, скільки для досягнення 
необхідного, на їхню думку та думку близьких для них людей, рівня забезпеченості 
матеріальними благами своєї сім’ї та окремих її членів. Прийняття рішення про 
вчинення злочину відбувається, коли особа вважає, що відсутня реальна можли-
вість забезпечити правомірним шляхом задоволення актуальної потреби і, 
водночас, неможливо залишити цю потребу без задоволення. Криміногенне викривлення 
особистісних характеристик цієї категорії осіб пов’язане із прийнятністю для них 
злочинного розв’язання наявної ситуації у зв’язку зі суб’єктивно оцінюваним 
безвихідним становищем. При цьому злочинець відчуває суперечливе ставлення до 
злочинного діяння, вважає його ризикованим, проте, в ситуації, що склалася, 
припустимим. Соціальна спрямованість цього типу проявляється у вимушеному, 
внутрішньо суперечливому прийнятті злочинного способу дій та переважно пред-
ставлена позитивним компонентом, негативна ж спрямованість мінімальна. 

Вивчення джерел кримінологічної інформації дало підстави зробити висновок, 
що особи, які належать до цього типу екологічних злочинців, проживають чи 
мають дачі на території угідь, поблизу водоймищ або ж лісових насаджень. І це 
цілком логічно, адже для того, щоб регулярно чи періодично займатися незаконними 
порубками лісу, полювати, перевіряти петлі, капкани, ставити та перевіряти сітки, 
бажано жити десь поряд із місцем промислу. При цьому часто використовувати 
автотранспорт ризиковано – є ймовірність потрапити під поліцейську чи 
інспекторську (єгерську, органів рибоохорони) перевірку. 

До необережного підтипу ситуативних екологічних злочинців варто віднести 
осіб, які вчинили злочини, пов’язані з порушенням правил екологічної безпеки та 
забрудненням довкілля, в умовах невиправданого та неприйнятного для 
суспільства екологічного ризику. 

Виокремлення цієї категорії зумовлене тим, що названі особи є відносно 
однорідною категорією за своїми психологічними особливостями та мають 
принципові психологічні відмінності від осіб, які вчинили умисні злочини. 

Результати спеціальних досліджень [1, с. 40–45] засвідчують, що реагування 
на життєві ситуації для необережних злочинців характеризується інтрапунітивними 
реакціями, тобто провину за те, що відбувається, вони покладають переважно на 
себе. Це їх відрізняє від умисних злочинців, для яких характерними є 
екстрапунітивні реакції, тобто схильність покладати провину на оточуючих. 

Зазначені дослідження дали підстави зробити висновок, що особи цього типу 
виявляють невпевненість у собі, схильність до хвилювань при стресі і 
надлишковий самоконтроль. В екстремальних ситуаціях вони легко піддаються 
страху і схильні до емоційної, а не раціональної реакції, що призводить до 
зниження ефективності виконуваних в екстремальних умовах дій і збільшення 
кількості помилок. Ця категорія осіб виявляє знижену стійкість, що зумовлє до 
порушення адекватного орієнтування в екстремальних ситуаціях і труднощів у 
прийнятті рішень. Для таких осіб стресовими є ситуації з непередбачуваним 
результатом, швидкою зміною діючих чинників і неупорядкованими параметрами. 

Водночас злочини обидва підтипи вчиняють не тому, що ситуації мають 
вирішальне значення. Специфіка механізму вчинення злочину особами цього типу 
полягає в тому, що через свої соціально-психологічні особливості вони потрапляють у 
жорстку залежність від ситуації, не знаходячи прийнятного у правовій та соціаль-
ній площині способу її розв’язання.  

Загалом за своїми характеристиками ця категорія є найближчою до законо-
слухняних громадян, істотно відрізняючись від переважної більшості злочинців. 
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Великий відсоток цього типу правопорушників становлять особи, для яких соці-
альна деформація і тим паче антисуспільна установка не є характерними. 

2) Звичний тип, для якого притаманна суттєва деформація у структурі соціальної 
спрямованості, позитивний компонент порівняно з попередньою категорією вира-
жений значно менше, соціально-психологічні властивості особистості є нестійкими 
та суперечливими. 

Цей тип відрізняється низьким рівнем правосвідомості, у тому числі й 
екологічної, відсутністю чітких меж між моральним і аморальним, між «нормою» і 
«порушенням».  

Значна частина окресленого типу є асоціальними особами, котрі фактично випали 
зі системи нормального спілкування, тривалий час проводять паразитичне існування. 
Деякі з них займаються бродяжництвом, є судимі, а також алко- та наркозалежні.  

Цю категорію охоплює поняття «соціально виключені особи», тобто такі, що 
змушені існувати на узбіччі життя, не будучи залученими до активних трудових, 
соціальних, політичних, культурних процесів. Структуризація сучасного суспільства за 
критерієм «включеність/виключеність» (inclusive/exclusive) є одним із його системо-
утворюючих чинників. Відлучення відбувається поступово, шляхом накопичення 
труднощів, розриву соціальних зв’язків, дискваліфікації, кризи ідентичності. Більшість 
«виключених» – підлітки і молодь – без освіти, без професії, без роботи, без легальних 
доходів, але оточені «гламуром», іномарками, ресторанами, бутіками. Безнадія 
існування більшості з них не може не викликати відповідної реакції [4, с. 230]. 

З поняттям «соціального виключення» пов’язано поняття «відчуження», під 
яким у науковій літературі розуміють таке світосприйняття та настрій людини, за 
яких вона сприймає навколишню дійсність (умови буття, праці та винагороди, 
ставлення керівництва, існуючі нормативні системи, яким він зобов’язаний 
підкорятися) як глибоко несправедливу, чужу і ворожу їй та які є психологічним 
(суб’єктивним) наслідком об’єктивного позбавлення людини права контролювати 
умови, засоби і продукти праці та власне життя [11, с. 128]. 

У такому випадку соціальні норми, у тому числі й правові, на їхню поведінку 
істотно не впливають. Такі особи часто не усвідомлюють суспільних вимог. Цілком 
можливо, така ситуація зумовлена особливостями установок і сприйняття реальної 
дійсності, унаслідок чого певні життєві ситуації оцінюють не завжди об’єктивно, а 
окремі факти ігнорують або спотворюють. Відтак представники зазначеного типу 
часто не можуть зрозуміти, чого від нього чекають і чому він не може вчинити в той 
чи інший спосіб. Тому унаслідок порушення нормативного контролю поведінки 
оцінювання ситуації відбувається не з позицій соціальних вимог, а ґрунтуючись на 
особистих переживаннях, образах, проблемах і бажаннях. Водночас відсутність 
мотивованості щодо дотримання соціальних вимог можлива й коли особа розуміє 
сутність соціальних вимог і заборон, але не бажає їх виконувати. 

У випадку оцінювання (об’єктивного чи суб’єктивного) наявної життєвої ситуації 
як несправедливої та створення ситуації соціального виключення з економічних 
відносин у таких осіб виникає стан відчуження, яке, по суті справи, стає логічним і 
моральним виправданням усієї подальшої діяльності, спрямованої на подолання цієї 
несправедливості нелегальними, у тому числі й злочинними, способами та шляхами. 

Способи подолання реальної чи уявної несправедливості зазначеною категорією 
осіб описано однією з публікацій у соціальній мережі: «Дайте людям мити 
бурштин, бо держава погана, а то ми повстанемо! Дайте людям різати ліс, бо 
держава погана, а то ми повстанемо! Дайте людям возить контрабас в Польщу, бо 
держава погана, а то ми повстанемо!...». 
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Третю категорію становлять особи, які належать до «професійного» типу. 
Злочинні посягання вчиняються такими особами у вигляді промислу і становлять 
основне або додаткове джерело доходу. Вчинення екологічних злочинів цими 
особами є логічною складовою звичного стилю їхньої поведінки та зумовлені 
стійкими антигромадськими поглядами, соціальними установками таких осіб. На 
відміну від інших категорій, особи, яких віднесено до «професійного» типу, самі 
активно створюють ситуацію вчинення злочину та спроможні за необхідності 
пристосовувати у своїх інтересах конкретну ситуацію. 

У цьому типі також за критерієм соціального статусу доцільно виділити такі 
підтипи. 

«Промисловики» – наявність цієї категорії екологічних злочинців є результа-
том специфічної тенденції розвитку протиправного заволодіння природними 
ресурсами – трансформації (внаслідок безкарності та високої прибутковості цієї 
діяльності) мотивів забезпечення себе та власної сім’ї продуктами харчування у 
мотиви збагачення. Такі особи найчастіше діють спільно, мають професійне знаря-
ддя та спеціальне обладнання для заняття злочинним промислом, зокрема мотопомпи 
для вимивання бурштину, транспортні засоби, заборонені засоби лову, спецодяг, 
гідрокостюми та акваланги для лову раків та ін. 

Ця категорія осіб варварськими, хижацькими методами систематично винищує 
природу. Постійне вчинення таких злочинів, як правило, супроводжується збутом 
незаконно добутого та характеризується високою прибутковістю, наявністю 
корупційних зв’язків і, як наслідок, безкарністю. Вчинення екологічних злочинів 
як промисел свідчить про стійкість антисоціальної спрямованості осіб цього типу й 
становить підвищену суспільну небезпеку. 

Оскільки держава не завжди виважено встановлює обмеження на участь у 
легальних видах діяльності, а також часто нерозумно обмежує легальну добувну 
діяльність, то для досягнення прагматичних цілей названа категорія осіб 
використовує різні засоби: підкуп правоохоронців, працівників контролюючих 
органів; створення багаторівневих налагоджених схем реалізації незаконно добутої 
деревини, мінеральних ресурсів, риби та морепродуктів (ікра, креветки) і т. д. 

Часто така діяльність сягає вражаючих масштабів. За оцінками фахівців, 
близько третини місцевих мешканців окремих районів українського Полісся займається 
незаконним видобутком бурштину. Рівненську, Житомирську і Волинську області 
все частіше називають «БНР» – Бурштинова народна республіка. Журналісти та 
блогери визначають її як державу в державі – зі своїми правилами, законами і 
розцінками [12]. Нерідко такий промисел супроводжується сутичками між «промисло-
виками» та правоохоронцями, а також внутрішніми збройними конфліктами.  

«Легальні» екологічні злочинці відрізняються від попередньої категорії тим, 
що офіційно працюють у добувних підприємствах. 

Зокрема, типовими способами вчинення злочинів «легальними» злочинцями-
браконьєрами є перевищення встановлених лімітів вилову, лов забороненими 
засобами, у заборонений час, заборонених видів (наприклад, занесених до Червоної 
книги осетрових), без записів у промислові журнали тощо. Матеріали періодичних 
видань та вивчених нами кримінальних справ свідчать про системність таких 
посягань [10, с. 105]. 

У судовій практиці ми дослідили випадки виявлення злочинів, що були 
вчиненні працівниками рибодобувних підприємств, які не мали відповідного 
дозволу або мали дозвіл, термін дії якого закінчився. 
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У науковій літературі [9, с. 98−99] розглянуто ще один типовий спосіб вчинен-
ня злочинів «легальними» браконьєрами. Це незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом під прикриттям «контрольного вилову» у 
наукових цілях. 

Зокрема, у травні 2006 р. Запорізьким природоохоронним прокурором поруше-
но кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК 
України, стосовно рибінспектора та іхтіолога Нижньодніпровського державного 
басейнового управління охорони водних живих ресурсів, які брали безпосередньо 
участь у браконьєрській риболовлі під виглядом ведення контрольних ловів з 
подальшою реалізацією риби приватним особам [10, с. 103–104]. 

Подібною є ситуація щодо працівників лісогосподарських підприємств. Виро-
ком Немирівського районного суду засуджено майстра лісу обходу № 11 
Немирівського лісництва за ч. 2 ст. 191 КК України, який знаючи про те, що 
приватному підприємцю для забезпечення виробництва на пилорамі потрібний дуб 
черещатих порід без дозволу на порубку лісу, без оформлення документів на 
продану лісництвом лісопродукцію, використовуючи своє службове становище та 
зловживаючи ним, у виділі № 4 кварталу 154 урочища «Муховецько-Сокілецька 
дубина» обходу № 11 Немирівського лісництва здійснив самовільну та незаконну 
порубку трьох дерев породи «Дуб Черещатий» об’ємом 3,82 кубічних метри на 
загальну суму 1 101 грн. 08 коп., які в цей же день близько 18.00 години реалізував 
за 1 200 грн. приватному підприємцю, а отримані гроші привласнив [3]. 

Нерідко прийняття рішення про вчинення злочину зазначеною категорією осіб 
відбувається як позитивна реакція на пропозицію вчинити неправомірні дії, що 
надходять до таких осіб з боку місцевих жителів або представників комерційних 
структур. Відтак, щодо значної кількості випадків характерна ситуативність 
формування мотивації злочинної поведінки та прийняття відповідного рішення. 

Найнебезпечнішою категорією з екологічних злочинців «професійного» типу є 
«посадово-організаторські» злочинці, які за своїми службовими обов’язками мали 
б протидіяти злочинному промислу, але всупереч суспільних та державних 
інтересів, стають очільниками незаконного бізнесу. Серед злочинців такого типу 
працівники поліції, СБУ, прокуратури, прикордонної та митної служби, лісової 
охорони та рибінспекцій. Для таких осіб характерним є ґрунтовна підготовка та 
детальне планування злочинної діяльності організованих груп та злочинних 
організацій, забезпечення юридичного прикриття у вигляді укладання угод тощо.  

На підставі матеріалів Управління внутрішньої безпеки СБУ відкрито кримінальне 
провадження за ст. 255 КК України «Створення злочинної організації» щодо 
одного з керівників Управління СБУ у Житомирській області, який завдяки своїм 
корупційним зв’язкам у державних і правоохоронних органах Житомирщини та 
Рівненщини забезпечував «дах» членам угруповання та був основною ланкою 
корупційної схеми прикриття незаконного добування, транспортування та 
контрабанди бурштину в Житомирській та Рівненській областях [5]. 

Чисельними є приклади організованої злочинної діяльності у разі незаконної 
порубки лісу та подальшого незаконного експорту деревини. Для такого злочинного 
бізнесу характерним є об’єднання зусиль представників різних правоохоронних та 
контролюючих органів. 

Правоохоронцями Львівської області викрито групу осіб, яка займалася 
незаконним експортом деревини до ЄС, а також створенням фіктивних підприємств і 
документації. Схему організував керівник підрозділу Львівського обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства. До складу злочинної групи входили 
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працівник Державної фітокарантинної служби, колишній працівник Галицької 
районної адміністрації, банківські працівники, адвокат, 3 керівники приватних 
підприємств та 3 мешканці Волинської області. Через створення фіктивних фірм та 
на підставі виготовлених фіктивних первинних документів про походження 
лісопродукції злочинці отримали понад 200 сертифікатів із реальними підписами 
та «мокрими» печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства, що давало змогу безперешкодно вивозити лісопродукцію за кордон. 

У такий спосіб було легалізовано понад 12 тис. кубів незаконно зрізаного та 
викраденого лісу різних порід, загальною вартістю 30 млн грн. У подальшому 
деревину експортували до країн Євросоюзу, зокрема в Польщу, Голландію, Італію, 
Чехію та Латвію.  

Окрім того, з метою легалізації незаконно вирубаного лісу зазначені серти-
фікати продавали іншим суб’єктам господарювання Західного регіону [8]. 

У процесі дослідження авторкою проблеми типології осіб, які вчиняють 
екологічні злочини, не вдалося виявити злочинців, які належать до випадкового 
типу, тобто таких, що вперше вчинили злочин через випадковий збіг обставин, 
усупереч позитивній характеристиці їхньої попередньої поведінки. Водночас від-
сутність цього типу у нашій вибірці не дає достатніх підстав для твердження щодо 
відсутності ознак випадковості у злочинній поведінці названих осіб. Поодинокі 
випадки не є статистично значущими та визначальними для нашого дослідження.  

Отже, типологія осіб, які вчиняють екологічні злочини, за критерієм глибини, 
інтенсивності та стійкості злочинної поведінки представлена ситуативним, 
звичним та професійним типами, що визначені нами на підставі вибіркового 
аналізу масиву архівних кримінальних справ та проваджень, а також інших джерел 
кримінологічної інформації шляхом зіставлення кримінологічно значущих ознак, 
зокрема таких, як мотивація, наявність попередніх судимостей, спосіб та засіб 
вчинення злочину, значення конкретної життєвої ситуації тощо. 
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TYPOLOGICAL DISTRIBUTION OF THE ENVIRONMENTAL 
OFFENDERS BASED UPON THE INTENSIVENESS 
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As a result of analysis of the general theoretical knowledge of the criminal personality and 
the empirical facts the author suggests the typology of people who commit ecological crimes. 
The article handles the author’s version of typological distribution of the environmental 
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offenders based upon the intensiveness and stability of the criminal behavior. Three types of 
environmental offenders such as situational, conventional and professional along with several 
sub-types of them have been marked and described.  

The situational type includes individuals who are prone to committing an environmental 
offence under the influence of external factors or an unfavorable situation, being unable to find 
a legitimate way out of it. Immoral attitudes of persons of this type are insignificantly 
manifested. More relevant in the process of offence determination are the defects in the 
mechanism of social environment – personality interaction in a difficult situation, including 
because such a person is not prepared for it. 

The conventional type includes individuals who are characterized by significant 
deformation in the structure of social orientation. As compared to the previous category, the 
positive component is manifested to a much lesser extend, socio-psychological features of 
personality are unstable and contradictory. This type has low legal awareness, including in 
environmental area, lacks distinct limits between moral and immoral, between «the norm» and 
«the offence». The majority from this type are anti-social persons who have actually dropped 
out of the system of normal communications and who live in a parasitic manner for a long time. 
Some of them are engaged in vagrancy, there are also convicted persons, as well as alcohol 
and drug addicts. 

The «professional» type includes individuals who commit offences as if it is his/her trade 
and for whom such encroachments are a primary or secondary source of income. These 
persons commit ecological crimes as a logical component of their conventional manner of 
behavior and the crime stems from persistent anti-social attitudes and social views of these 
persons. Unlike other categories, persons classified into the ‘professional’ type, actively create 
a situation for committing a crime and are able, if necessary, to adjust a particular situation to 
their own benefit. 

Several sub-types of environmental offenders are also marked out, such as family, 
negligent, practitioner, legal, office and organizational sub-types. 

As it has been established, from among environmental offenders classified into the 
«professional» type, the most dangerous category are «office and organizational» offenders 
who by nature of their official duties should counteract criminal activities, but instead, contrary 
to public and state interests, they take charge of the illegal business. This type of offenders 
includes officers of the police, the State Security Service, the Prosecutor’s Office, the Boarder 
and Customs Service, forest inspection and fishery inspection authorities.  

It is noted that typological characteristics of persons committing ecological crimes have 
different levels of manifestation and may be combined in a different way. Therefore, it is 
possible to refer to significant variability of types in this category of persons, which allows 
supplementing the proposed typologies with new types and sub-types. 

Keywords: personality of a criminal, ecological crimes, typology, criminal behavior, 
intensiveness, stability. 
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