
 
 

VISNYK
OF THE LVIV
UNIVERSITY

Series Law 

ВІСНИК 
ЛЬВІВСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 
Серія юридична 
 
 

Issue 63 
 

Scientific journal 
 

Published 1–2 issues per year 
 

Published since 1961 

Випуск 63 
 
Збірник наукових праць 
 
Виходить 1–2 рази на рік 
 
Виходить з 1961 

 
 
 
 
 

Ivan Franko National 
University of Lviv 

Львівський національний  
університет імені Івана Франка 

 
2016 



Засновник: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Друкується за ухвалою Вченої Ради 
Львівського національного університету 

імені Івана Франка 
Протокол № 28/11 від 30 листопада 2016 року 

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

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

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

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

Assistant Professor O. Marin – Managing Editor. 

Відповідальний за випуск: проф. В.М. Бурдін 
 

Адреса редакційної колегії: 
ЛНУ імені Івана Франка юридичний 
факультет вул. Січових Стрільців, 14 

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

e-mail: lawfaculty.lnu@gmail.com 

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

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

Анотації англійською мовою подані в авторській редакції 

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

 

 
Формат 70х100/16. 
Ум. друк. арк. 17,7 

Тираж 100 прим. Зам.  
 

© Львівський національний університет  
 імені Івана Франка, 2016 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63. С. 3–9 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2016. Issue 63. P. 3–9 

© Косович В., 2016 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 340.134 

ПРИНЦИПИ ПРАВА, ПРИНЦИПИ ПРАВОТВОРЧОСТІ 
ТА ПРИНЦИПИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 

В. Косович 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

З’ясовано наявність взаємозв’язку між трьома суміжними правовими явищами: 
принципами права, принципами правотворчості та принципами, які закріплені у 
нормативно-правових актах. Встановлено, що попри певні формальні відмінності між 
переліченими принципами, між ними існує змістовна близькість. Єдність ідейної основи 
принципів права, правотворчості та нормативно-правових актів стає підставою для 
наявності сталого логічного взаємозв’язку між ними та передумовою для формування 
конструкції правового принципу у юридичному регулюванні суспільних відносин. Звернуто 
увагу, що у запропонованій зв’язці принципів права визначальне значення належить 
основоположним принципам права; водночас їх імплементація у праворегулятивну 
реальність відбувається за допомогою принципів правотворчості та принципів, що 
зафіксовані у нормативно-правових актах. 

Ключові слова: принципи права, принципи правотворчості, принципи у нормативно-
правових актах, юридичне регулювання суспільних відносин. 

Серед тенденцій розвитку вітчизняної правової системи – зростання 
праворегулятивної значущості принципів права. Ілюстрацією цього може 
слугувати частина 6 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012 року № 4651-VІ, відповідно до якої у випадках, коли положення цього 
Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального про-
вадження, застосовують загальні засади кримінального провадження. Активна 
імплементація доктринальних положень щодо принципів права у юридичну прак-
тику спонукає до з’ясування особливостей цього процесу й надає актуальності 
обраній темі дослідження. 

Принципи права досліджували такі українські та зарубіжні вчені, як 
М. Вопленко, Р. Іванов, Є. Скуро, С. Погребняк, А. Федорченко, С. Фролов, Т. Фу-
лей та інші. Можливості використання принципів права як засобів нормопроектної 
техніки ми уже аналізували в одній із попередній публікацій. Попри те, видається 
за доцільне додатково вивчити взаємозв’язок принципів права, принципів право-
творчості та принципів, закріплених у нормативно-правових актах. 

З цією метою вважаємо за необхідне: 
– встановити формальну відповідність принципів права, принципів право-

творчості та принципів, закріплених у нормативно-правових актах; 
– визначити їх змістовну тотожність; 
– з’ясувати наявні системні зв’язки між ними. 
Поширені у загальній теорії права положення стосовно принципів права 

набули сьогодні аксіоматичного характеру. Зіставлення дефініцій понять «принцип 
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права», «принцип правотворчості» та «принцип, закріплений у нормативно-
правових актах» ілюструє їх певну відмінність. Принципи права об’єктивного 
юридичного права – це керівні засади ідеї, які зумовлені об’єктивними 
закономірностями існування і розвитку людини й суспільства та визначають зміст і 
спрямованість юридичного регулювання [6, с. 121]. Принципи законотворчості 
можна визначити як основоположні ідеї, певні положення, що визначені 
юридичною наукою, які утворюють, вироблену та перевірену практикою, систему 
основних правил законотворчої діяльності [1, с. 95]. Принципи, закріплені у 
нормативно-правовому акті (фактично засоби нормопроектної техніки), – це 
зумовлені закономірностями суспільного буття керівні засади (ідеї), які 
закріплюють у нормативно-правовому акті з метою визначення змісту та основних 
напрямів його правового впливу на суспільні відносини. Певні розбіжності у 
визначенні цих понять об’єктивно обумовлені, оскільки вони позначають дещо 
різні правові явища: засади права у його загально-юридичному (широкому) 
розумінні, засади одного із різновидів юридичної діяльності, засади конкретного 
нормативного документа.  

Певні відмінності можна простежити й у формальному переліку принципів 
права, правотворчості та нормативно-правових актів. С. Погребняк виокремлює 
такі основоположні принципи права, як справедливість, рівність, свобода, 
гуманізм, верховенство права та принципи, що забезпечують його дію (правової 
визначеності, пропорційності, добросовісності) [4]. Серед базових принципів 
правотворчості виділяють принципи гуманізму, законності, гласності, демокра-
тизму, додержання міжнародних стандартів, науковості, збереження національної 
самобутності, моральності, професіоналізму, колегіальності, політичного плюра-
лізму та інші [1, с. 95–96]. Якщо взяти для прикладу базовий для приватного права 
Цивільний кодекс України, то ст. 3 цього нормативно-правового акта встановлює 
такі принципи цивільного права, як неприпустимість свавільного втручання у сфе-
ру особистого життя людини, неприпустимість позбавлення права власності, 
справедливість, добросовісність, розумність та інші. 

Тому постає питання щодо можливості та доцільності поєднання та пошуку 
взаємозв’язків цих різновидів правових принципів. На наше переконання, таке 
поєднання є необхідним з огляду на зазначені обставини: 

– основне призначення принципів права, принципів правотворчості та принци-
пів нормативно-правових актів забезпечення верховенства права у системі юридич-
ного регулювання суспільних відносин та створення правового закону; 

– окремі правові принципи властиві (навіть невід’ємні) усім компонентам пра-
вового буття сучасної держави, наприклад, принцип рівності; 

– праву властива наступність і системність, що забезпечується саме універ-
сальністю принципів права; 

– тенденція до розширення ролі принципів права у юридичному впливі на сус-
пільні явища спонукає до пошуку їхніх ідейних витоків та механізму трансфор-
мації у праворегулятивну практику, насамперед загальнолюдських (загально виз-
наних) принципів.  

Формальні розбіжності у переліках принципів права, принципів правотворчості та 
принципів, закріплених у нормативно-правових актах, однак не означають їх загалом 
змістовну невідповідність. Близькість змістовної «начинки» цих принципів прояв-
ляється у трьох аспектах: у спільній ідеологічній спрямованості та єдності правових 
цінностей, закріплених у принципах права; у єдності форми та змісту окремих 
принципів; у певній тотожності понять, які окреслюють зміст принципів, позначених 
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різними термінами (своєрідна конвергенція змістовної складової при формальних 
розбіжностях). Найперше спільною визначальною ознакою характеризованих принци-
пів є встановлення правових гарантій за безпечення природних прав людини через 
юридичне регулювання суспільних відносин.  

Ілюстрацією другого може бути принцип законності, який стосується загальних 
принципів права [5, с. 113], принципів законотворчості [1, с. 95], принципів, що 
зафіксовані у нормативно-правових актах (наприклад, п. 2 ч. 1 ст. 7 Кримінального 
процесуального кодексу України), і встановлює обов’язок суб’єктів права неухильно 
дотримуватися вимог юридичних норм у своїй праворегулятивній діяльності.  

Змістовна відповідність принципів права, правотворчості та нормативно-
правових актів простежується через характеристику правових явищ, окреслених 
принципами, позначеними термінами «верховенство права» та «гуманізм». 
Науковці оперують ними по-різному, використовують той чи інший, або па-
ралельно, як суміжні. Однак визначення змісту понять, позначених цими 
термінами, вказує на їх єдність, оскільки у них ідеться про необхідність пріоритету 
загальновизнаних невід’ємних прав та свобод людини і громадянина у сфері 
юридичного регулювання суспільних відносин. Професор П. Рабінович принцип 
гуманізації права розглядає, як поступове втілення в його норми загальнолюдських 
принципів права; розширення законодавчого закріплення основоположних прав 
людини; розширення сфери загальнодозволеного регулювання; піднесення рівня 
соціальної справедливості юридичного регулювання [6, с. 122]. Гуманізм, як 
принцип правотворчості передбачає закріплення й охорону у законах соціальних 
умов, необхідних для реалізації та захисту основних прав людини, прав народу 
(нації), усього людства, спрямованість законів на максимальне задоволення 
матеріальних та духовних потреб людини [1, с. 95]. Принцип гуманізму імпле-
ментується в одну із загальних засад кримінального провадження – верховенство 
права. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Кримінального процесуального кодексу кримінальне 
провадження відбувається з додержанням принципу верховенства права, від-
повідно до якого людину, її права та свободи визнають найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Частина ж друга цієї статті, 
крім того, встановлює, що цей принцип застосовують з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини. У зазначеному кодексі компоненти принципу 
гуманізму охоплюють також такі засади кримінального провадження, як «рівність 
перед законом і судом», «повага до людської гідності», «забезпечення права на 
свободу та особисту недоторканність», «недоторканність житла та іншого воло-
діння особи», «таємниця спілкування», «невтручання у приватне життя», «недотор-
канність права власності» тощо. 

Така ситуація ставить питання про наявність між характеризованими 
принципами певної відповідності та системних зв’язків. Аналізуючи пропоновані 
науковцями класифікації принципів права, виявляєш, що залежно від місця у сфері 
правового регулювання (у широкому розумінні), принципи розмежовують на три 
групи. Перші пронизують право загалом (як природне так і позитивне), другі 
характерні для різних форм юридичної діяльності у людському соціумі 
(насамперед правовим формам виконання державою її функцій). Треті отримують 
своє нормативне закріплення у джерелах права з метою формування юридичних 
передумов реалізації на практиці. Окреслений поділ, як бачимо, фактично відо-
бражається у досліджуваних нами принципах права, правотворчості, нормативно-
правових актів. Наявність логічних зв’язків між принципами основних сфер 
правового буття є підґрунтям для таких зв’язків між принципами права, 
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правотворчості, нормативно-правових актів. Основоположні принципи права (як 
визначальні) імплементовані у юридичні норми, після чого стають вихідною базою 
правотворчої, правореалізаційної, правозастосовної і таке інше діяльності.  

Певною ілюстрацією цього може бути вищенаведений приклад із принципом 
гуманізму, однак звернемо увагу на принцип, що отримав сьогодні конституційно-
правове визнання. Процеси правової інтеграції та глобалізації у сучасному 
суспільстві обумовлюють те, що науковці все частіше дискутують про такий 
принцип права, як інтернаціоналізація (адаптація до регіональних і світових 
правових стандартів) [6, с. 123]. З метою підтримки на національному рівні цей 
принцип (його можна вважати ще ознакою або тенденцією сучасного права) 
знайшов своє відображення у законодавстві України. Можемо згадати передусім 
ст. 9 Конституції України, Закон України від 18.03.2004 року № 1629-IV «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу», Закон України від 26.06.2004 року № 1906-ІV «Про 
міжнародні договори України», Закон України від 23.02.2006 року № 3477-ІV «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 
Нормативне визнання пріоритетності норм міжнародного права стало важливою 
передумовою для імплементації такого підходу у праворегулятивну, насамперед 
правотворчу діяльність. У низці методичних рекомендацій з питань нормопро-
ектування принцип законотворчості «додержання міжнародних стандартів: 
відповідність положень закону міжнародним зобов’язанням України» [1, с. 95] 
утвердився через низку відповідних вимог, наприклад, під час розроблення 
законопроектів треба ураховувати: норми чинних міжнародних договорів України, 
які стосуються теми законопроекту; положення Угоди про партнерство та 
співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами; основні 
положення законодавства ЄС, якщо предмет правового регулювання законо-
проекту віднесено до пріоритетних сфер адаптації законодавства відповідно до 
Концепції адаптації або рішень Міжвідомчої координаційної ради з адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС [2]. Навіть у ст. 7 «Основні принципи 
нормотворчої діяльності» Закону Республіки Білорусь від 10.01.2000 року № 361-З 
«Про нормативні правові акти Республіки Бєларусь» [3] ідеться про пріоритет 
загальноправових принципів міжнародного права. Отже, шляхом логічно 
послідовних операцій – визнання правовою спільнотою основних засад права, їх 
нормативного закріплення, реалізації у процесі творення джерел права – 
формується юридична конструкція, покликана забезпечити втілення правових 
цінностей та пріоритетів соціуму у правову реальність. Усі описані принципи 
взаємозалежні. Наявність загального визнання певної базової засади права, на-
приклад, моральності, до часу її юридичної формалізації щодо конкретних 
суспільних відносин, охоплених певною галуззю права (наприклад, кримінальним 
правом), чи щодо певної стадії правотворчого процесу (наприклад, у процесі 
експортування проектів нормативно-правових актів), не дає підстав стверджувати 
про її реальність. Однак формування у правовій свідомості правників установки 
про важливість та необхідність утвердження такого принципу у правотворчості, а 
також формування його певного розуміння – крок до впровадження принципу 
моральності в юридичну практику. Саме так сьогодні, на нашу думку, відбувається 
формування правових законів. Отож можна констатувати наявність системних 
взаємозв’язків між принципами права, правотворчості, нормативно-правових актів, 
що спонукає до з’ясування їх ієрархічності за взаємною джерельною основою та 
здатністю впливати на суспільні відносини.  
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Визначальне місце, на наше переконання, має належати загальновизнаним 
(основоположним) принципам, які окреслюють базові засади права в соціумі. 
Вони повинні бути джерелом принципів правотворчості та принципів, які 
закріплені у нормативно-правових актах. Наведемо приклад, оперуючи таким 
принципом сучасного права, як демократизація, що означає, насамперед, правове 
регулювання суспільних відносин відповідно до потреб та інтересів більшості 
суспільства. У цьому контексті окремі нормативно-правові України напевно 
важко вважати демократичними, зокрема Податковий кодекс України. Фор-
мування громадянського суспільства у сучасній державі тісно пов’язане із 
втіленням цього принципу у правотворчу практику. Принцип демократизму у 
нормотворчій діяльності сучасної держави є однією із форм реалізації наро-
довладдя – участю соціуму у створення загальнообов’язкових правил поведінки. 
Науковці звертають увагу на важливість взаємообміну між правотворцями, 
державними структурами та населенням на етапі підготовки проекту. Нарешті 
демократизму нормотворення сприяє залучення до експертування проектів 
нормативно-правових актів зацікавлених суб’єктів, представників громадськості, 
науковців та професіоналів, залучення громадян до проведення правового 
моніторингу тощо. Принцип демократизму знаходить своє вираження у 
нормативно-правових актах через їх соціалізацію та імплементацію принципу 
верховенства права. У цьому випадку знову проявляється ідеологічна близькість 
насамперед основоположних принципів права. 

Стосовно співвідношення між принципами правотворчості та принципами 
нормативно-правових актів, можна говорити про певний своєрідний паритет, 
оскільки вони властиві, як зазначалося, дещо різним аспектам юридичної 
реальності – діяльності зі створення нормативно-правових актів та самим 
нормативно-правовим актам. Вочевидь це зумовлює певні відмінності у переліках 
принципів та здатність окремих принципів бути лише принципами правотворчості, 
а не нормативно-правових актів, і навпаки. Принцип науковості, який означає 
використання у процесі проектування нормативно-правових актів правил та 
прийомів (знань про них) нормотворчої техніки, не може бути зафіксованим у 
конкретному нормативно-правовому акті, так само як і принцип обов’язковості 
судових рішень (встановлений п. 7 ч. 1 ст. 7 Кодексу адміністративного судо-
чинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV) не може бути принципом 
правотворчості. Об’єднуючими для них є саме основоположні принципи «верхо-
венства права», «законності», «рівності», «гласності» тощо. Окреслене ієрархічне 
співвідношення принципів права, правотворчості та нормативно-правових актів 
дає підстави пропонувати до проектованого законодавства України про норма-
тивно-правові акти низку новел, а саме: 

– визначальною підставою для введення у текст проекту нормативно-правового 
акта принципу права є його визнання основоположним принципом права; 

– правотворчість як базова стадія юридичної діяльності має охоплювати дві 
групи принципів: основоположні та специфічні нормотворчі (зумовлені 
особливостями нормотворчої техніки та технології); 

– нормативна інтерпретація принципів, які закріплені у нормативно-правових 
актах, має відбуватися відповідно до доктринального розуміння основоположних 
принципів права із урахуванням галузевої специфіки нормативно-правових актів; 

– принципи права, принципи правотворчості та принципи, закріплені у нор-
мативно-правових актах, можуть бути засобом подолання недоліків нормативно-
правових актів та слугувати основою для інтерпретації юридичних норм. 
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PRINCIPLES OF LAW, PRINCIPLES OF LAW-MAKING 
AND PRINCIPLES IN THE NORMATIVE-LEGAL ACTS 
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The article is devoted to identify the presence of the relationship between the three 
adjacent legal phenomena: principles of law, principles of law-making and principles that are 
fixed in normative legal acts. Comparison of definitions of the terms «principle of law», 
«principle of law-making» and «principle enshrined in normative legal acts» illustrates their 
distinction. Some differences can be traced and in the formal list of principles of law, law-
making and normative legal acts. It was established that despite some formal differences 
between these principles, there is meaningful intimacy between them. The proximity of 
substantial «stuffing» of these principles manifests in three aspects: in the general ideological 
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orientation and the unity of the legal values, which are enshrined in the principles of law; in the 
unity of form and content of individual principles; in the specific identity of concepts, which 
outline the contents of the principles that are outlined by different terms (a kind of convergence 
of the substantive component of the formal differences). The unity of the lofty foundations of 
principles of law, law-making and normative legal acts became the basis for the sustainable of 
existence and logical relationship between them and the prerequisite for the formation of the 
legal principle structure in legal regulation of social relations. Attention is drawn that in the 
proposed conjunction of the law principles defining value belongs to the fundamental principles 
of law; at the same time their implementation in the right regulatory reality is carried out using 
the principles of law-making and principles that are fixed in normative legal acts. The 
fundamental principles of law (as define) are carried out in the legal norms then become the 
basis of law-making, law-operating, law enforcement and other activities. Between the 
principles of law-making and principles of normative legal acts there is a certain kind of parity, 
because they are inherent to several different aspects of the legal reality – an activity of the 
creation of normative legal acts and exactly normative legal acts. For legal legalization of the 
legal principles usage rules in the regulation sphere of social relations is proposed to include a 
number of novels to the projected legislation of Ukraine about the normative legal acts.  

Keywords: principles of law, principles of law-making, principles in normative legal acts, 
legal regulation of public relations. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

І. Онищук 
Івано-Франківський університет права 

імені Короля Данила Галицького, 
вул. Є. Коновальця, 35, Івано-Франківськ, Україна, 76000, 

e-mail: revival.if.ua@gmail.com 

Висвітлено методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів. Обґрун-
товано, що правовий моніторинг є обов’язковим елементом методологічного та раціональ-
ного підходу до законотворчості. З’ясовано, що актуальність, комплексність, наукова 
обґрунтованість і доцільність нормативно-правових актів є основними методологічними 
принципами правового моніторингу.  

Виявлено, що основою реалізації методологічних принципів є поєднання теоретичних 
вимог правової науки, позитивного досвіду законотворчої роботи та забезпечення якості 
оцінювання нормативно-правових актів.  

Важливою методологічною умовою правового моніторингу є вироблення і неодмінна 
умова дотримання єдиного понятійного апарату. Запропоновано перевіряти конституційно-
правову природу та виявляти основні дефекти соціального змісту як на рівні системи права 
загалом, так і на рівні окремих нормативно-правових актів. 

Ключові слова: відстеження, правова експертиза, оцінювання ефективності, систем-
ний підхід. 

Правовий моніторинг належить до інноваційних юридичних технологій, за 
допомогою яких оцінюють ефективність нормативно-правового регулювання. Ідею 
становлення специфічного виду юридичної діяльності – правового моніторингу на 
цьому етапі в Україні активно розробляють, але вона ще не отримала ні норма-
тивного закріплення, ні не набула статусу «функції органів державної влади».  

Вдалося досягти незначних результатів як у сфері розвитку концептуальних та 
методологічних основ, так і в частині впровадження правового моніторингу в меха-
нізм прийняття та реалізації законів. Цей процес стимулює розвиток нового напряму 
у юридичній науці, який покликаний забезпечувати практику необхідними знаннями 
та рекомендаціями з організації та проведення правового моніторингу.  

Питання теорії та практики правового моніторингу досліджують більшою 
мірою закордонні вчені, зокрема Ю. Арзамасов, І. Бачило, К. Гоетс, Р. Зубек, 
М. Новіцкі, Н. Сартаєва, Ю. Сурмін, З. Фіалова. До когорти українських учених-
дослідників правового моніторингу можна віднести Ю. Градову, О. Зайчука, 
В. Косович, О. Копиленка та ін. 

Досі в українській теорії права не створено належної доктринальної бази та 
методології правового моніторингу, що є одним із негативних чинників на шляху 
до вдосконалення правової системи. 

Доктринальна невизначеність правового моніторингу визначає мету, яка 
полягає у розкритті методологічних принципів забезпечення оцінювання 
ефективності нормативно-правових актів у процесі правового моніторингу. 

Питання методологічного забезпечення процесу моніторингу в тих масштабах, 
які можуть дати помітні результати, потребують першочергової уваги. Моніторинг 
має охопити всі щаблі правової нормотворчості: державної влади, місцевого 
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самоврядування, всі сектори соціально-економічного життя країни та право-
охоронної системи. 

Міркування про методологію правового моніторингу зводяться до формування 
позитивного теоретичного знання про нього – розробку його поняття, цілей, засад, 
суб’єктів, стадій, методів проведення тощо. Відомо, що завдання теорії полягає у 
формуванні позитивного знання про предмет. Методологія відповідає за організа-
цію формування цього знання. З цього погляду можемо констатувати, що відбу-
вається підміна понять – теорії та методології правового моніторингу [8, с. 55]. 

Методологію розуміють по-різному. Емпірики міркують про методологію як 
про сукупність технік і процедур аналізу «соціального». Теоретики розглядають 
методологію як певну систему висловлювань про соціальну реальність, яка 
передбачає розробку та вибір спеціальних методів, методик і техніки осягнення 
«соціального». Загальноприйнятим вважається визначення методології як «сукуп-
ності пізнавальних засобів, методів, прийомів, що використовуються в будь-якій 
науці, або ж сфери знань, що вивчає засоби, передумови та принципи організації 
пізнавальної і практично-перетворюючої діяльності» [9]. 

 Соціально-правові методи значно відрізняються за своєю природою. Деякі з 
цих методів, такі як обережність у процесі роздумів про державу або цивільно-
правову відповідальність, можна розуміти як принципи, норми, або правила 
створення правового моніторингу рішень державних органів та процесів їх 
прийняття. Це міжнародні механізми попередньої обґрунтованої згоди та 
попереднього оцінювання [13, с. 446]. 

Отже, методологія об’єднує в собі фундаментальні загальнотеоретичні 
концепції, загальні діалектичні закони й категорії, загальні й часткові наукові 
методи. Завдяки цьому методологія становить не тільки систему знань, а й 
знаряддя, інструмент збільшення і збагачення цього знання, комплекс історично 
сформованих раціональних шляхів придбання знання та накопичення знання і 
форм руху мислення від незнання до знання, від явища до сутності, від 
пропозиції до істини. 

Методологія моніторингу нормативно-правових актів – це сукупність науково-
обґрунтованих методів, способів, засобів і прийомів, що забезпечують раціональну 
та ефективну організацію діяльності суб’єктів моніторингу нормативно-правових 
актів, спрямовану на збір, спостереження, аналіз інформації про стан нормативно-
правових актів, їх оцінку, контроль і вироблення пропозицій щодо вдосконалення 
законодавства та прогнозу його дії [2, с. 84]. 

Методологія правового моніторингу повинна ґрунтуватися на таких прин-
ципах, як: актуальність, комплексність, наукова обґрунтованість і доцільність. 
Крім того, при їх формуванні мають бути враховані: 1) види нормативно-правових 
актів; 2) ієрархія нормативно-правових актів; 3) однорідність суспільних від-
носин. У зв’язку з цим, при розробленні методології правового моніторингу також 
необхідно керуватися тим, що законодавство регулює різноманітні суспільні 
відносини, та суб’єкти його реалізації різні. Тому сукупність використовуваних 
методів у кожному конкретному випадку повинна бути специфічною, тобто 
ґрунтуватися на принципі диференційованого системного підходу [9].  

Системний підхід змістовно показує групу методів, за допомогою яких 
реальний об’єкт описують як сукупність скоординованих компонентів. Ці методи 
розвивають у межах окремих наукових дисциплін і загальнонаукових концепцій, є 
результатом їх міждисциплінарного синтезу. Тому в процесі правового моніто-
рингу необхідно застосовувати методи як юридичної науки (прийоми тлумачення – 
логічний, граматичний, систематичний, історичний і т. п.), так і соціології (прог-
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нозування ефективної дії норми права, опитування, спостереження тощо), 
загальнонаукових (індуктивні, дедуктивні, аналітичні методи та ін.), статистичних 
та інших методів.  

Моніторингу підлягає чинний правовий масив, насамперед нормативно-
правові акти, які мають певні недоліки. Їх аналізують разом із економічними, 
соціально-політичними та іншими чинниками, що впливають на правові відносини, 
із з’ясуванням рівня правосвідомості суспільства [5, с. 36].  

Оцінювання як істотна складова правового моніторингу, з одного боку, є 
важливим і, принаймні в деяких сферах, традиційним елементом соціології 
законодавства. З іншого боку, вона також є істотною частиною законодавчої 
методології. На відміну від підготовки законопроектів, вона швидше охоплює 
матеріальні, змістовні аспекти законодавства, ніж його формальні аспекти та 
передусім стосується відносин між нормативним змістом і його наслідками в 
соціальній дійсності, в «реальному світі». 

Методологічне забезпечення оцінювання ефективності нормативно-правових 
актів у процесі правового моніторингу має ґрунтуватися на використанні як загаль-
них критеріїв, так і спеціальних показників, що відображають параметри реалізації 
нормативних приписів. 

Правові параметри ефективності обумовлені низкою чинників: історичним аспек-
том; тимчасовим простором; розвитком суспільних відносин у співвідношенні з 
вимірюванням правової дійсності, економічного розвитку; умовами механізму право-
вого регулювання. Безумовно, цей перелік не є вичерпним, можна також вказати і на 
додаткові критерії, які визначатимуть залежно від виду ефективності [1]. 

Загальні показники оцінювання ефективності дії норм права треба визначати 
на етапі планування правового моніторингу (підготовча стадія) і можуть бути 
уточнені в процесі проведення правового моніторингу стосовно особливостей 
конкретних суспільних відносин, які постають об’єктом нормативного регулю-
вання. Крім того, оцінювання ефективності правової дії норм права має відбу-
ватися за низкою галузевих показників, що відображають специфіку нормотворчої 
і правозастосовної діяльності в оцінюваній сфері.  

Методологічний підхід (термін «підхід» означає сукупність прийомів, способів 
впливу на кого-небудь, у вивченні чого-небудь, веденні справи і т. д. [10, с. 8]), 
рекомендований для розроблення нормативного змісту законів, заснований на поділі 
різних аналітичних кроків або послідовностей. Ці кроки охоплюють: аналіз і 
визначення проблеми, яка, як передбачається, буде вирішена законодавчою дією: 
визначення або уточнення цілей законодавства; експертиза правових інструментів, або 
засобів, які можна використовувати для вирішення проблеми, і вибір таких 
інструментів, заснований, серед іншого, на результатах перспективного оцінювання їх 
можливого впливу; проектування нормативного змісту; формальне введення в дію; 
застосування; ретроспективне оцінювання; за необхідності або за можливості – 
адаптація законодавства відповідно до результатів ретроспективного оцінювання [6]. 

У якості загального методологічного принципу досліджень може виступати 
орієнтація на виявлення показників конфліктності суспільних відносин, що 
характеризують міру задоволення правомірних інтересів учасників регульованих 
відносин. Використання в процесі досліджень такого показника ефективності 
норми права, як ступінь конфліктності врегульованих нею відносин, передбачає 
знання про оптимальний для цієї сфери рівень конфліктності (з урахуванням 
конкретної соціально-політичної, економічної, моральної тощо ситуації) [8, с. 120]. 

Друге завдання стадії моніторингового оцінювання ефективності – виявлення 
чинників, що впливають на ефективність реалізації норм права, яке полягає у 
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визначенні основних напрямів негативного впливу й вироблення пропозицій щодо 
їх подолання. У юридичній науці до основних правових чинників, які впливають на 
ефективність законодавства відносять якість законодавства, якість правозасто-
совної діяльності та рівень правосвідомості населення.  

Сполучення інформації про якість законодавчих правил з кількісною інформацією 
про їх наслідки природно створює різні методологічні проблеми. З метою моніторингу 
конфігурації законодавчих актів та їх наслідків К. Гоетс запропонував поєднання 
методу адекватності (congruence method) і відстеження процесу (process-tracing). 
Метод адекватності переважно застосовується в якості альтернативи для контрольо-
ваного порівняння, у ситуаціях, коли метою дослідження є аналіз одного випадку або 
декількох випадків, у яких ступеня порівняння недостатньо для досягнення 
достатнього рівня контролю. Вказаний метод добре підходить для вивчення правил 
законодавства та їх наслідків для держави. Метод адекватності використовується 
теорією з метою передбачити значення залежної змінної для значення незалежної 
змінної, перевірки таких прогнозів з допомогою даних та встановлення причинно-
наслідкового зв’язку між двома змінними. Децентралізована конфігурація законо-
давчих правил в уряді та в парламенті призводить до однозначної нестабільності 
законодавства та його галузей. Своєю чергою нестабільність зумовлює завищені 
масштаби діяльності законодавчої влади [11, с. 19–20].  

Якість законодавства можна оцінювати як на рівні системи права загалом, так і 
на рівні окремих нормативно-правових актів. Аналіз якості нормативно-правових 
актів відбувається на етапі перевірки їх конституційно-правової природи і 
виявлення основних дефектів соціального змісту. На етапі вироблення пропозицій 
щодо підвищення ефективності дії нормативно-правових актів акцентовано увагу 
на перевірці тих системних характеристик законодавства, які можуть утруднити 
реалізацію цих актів. Ідеться про аналіз тієї підсистеми законодавства, в якій діє 
нормативно-правовий акт, з погляду наявності прогалин і суперечностей, оцінки 
ступеня стабільності законодавства і т. д.  

Громадська експертиза спрямована на виявлення ступеня обліку й узгодження 
в процесі правового регулювання інтересів різних соціальних груп і прошарків 
суспільства. Завданням такої експертизи є: виявити соціальні групи, інтереси яких 
потрапляють у сферу правового регулювання цієї правової норми (нормативно-
правового акта); проаналізувати специфіку протиріч між ними; визначити міру 
узгодження цих інтересів у межах запропонованої моделі нормативно-правового 
регулювання, тобто виявити наявність або відсутність інтересів, носії яких 
опинилися в привілейованому або дискримінованому положенні [8, с. 122]. 

Громадська участь у правовому моніторингу фіксує одночасно зміст соціаль-
них технологій, що визначають можливість участі громадських структур у роз-
робленні та прийнятті нормативно-правових актів, бажання брати під свою 
відповідальність їх реалізацію. Отже, важливою є мотивація до самоорганізації та 
дії інститутів громадянського суспільства, без яких неможливе забезпечення інте-
ресів суб’єктів громадської участі в політичному управлінні. Крім того, відбу-
вається актуалізація потреб громадянського суспільства в підвищенні якості участі, 
оскільки зміщуються межі, в яких приймають рішення [7, с. 39]. 

Наукова експертиза – це наукова оцінка компетентних фахівців щодо різних 
аспектів соціального змісту та юридичної форми оцінюваної норми права, незалежна 
від тиску корпоративних інтересів. Виділяють такі види наукових експертиз: 1) логіко-
правова експертиза; 2) лінгвістична експертиза; 3) антикорупційна; 4) екологічна 
експертиза; 5) економічна експертиза; 6) гендерна експертиза. Вибір виду експертизи 
(комплексу експертиз) визначається необхідністю забезпеччити повноту аналізу всіх 
аспектів проблеми, значущих у межах певного дослідження. 
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Експертиза може бути організована шляхом застосування методу експертних 
оцінок, що припускає опитування групи експертів за спеціальною методикою, або 
шляхом звернення до кількох визнаних фахівців у відповідній сфері [10, с. 121–123]. 

Нормативно-правовий акт можна вважати ефективно діючим тільки в тому ви-
падку, коли гарантовані ним права забезпечені можливістю їх судового захисту. Якість 
судового правозастосування визначають такі чинники: рівень фінансового, кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення судової діяльності; рівень 
незалежності судової влади (тобто її захищеності від тиску з боку інших гілок влади, 
кримінального чинника, структур громадянського суспільства, які переслідують кор-
поративні інтереси і т. д.); ступінь доступності правосуддя для населення (що харак-
теризується відсутністю непосильних судових витрат, ускладнених судових процедур, 
тяганини у прийнятті рішень і т. п.); рівень довіри населення до судової влади і т. д. 

У дослідницькій практиці використовують два різні з методологічного погляду 
підходи, що дають змогу визначити ступінь реальної незалежності судової влади: 
опитування експертів, які оцінюють ситуацію «зі сторони», і опитування суддів, 
які виступають у цьому випадку не як зовнішні експерти, а як учасники дос-
ліджуваних відносин.  

Наступний чинник, який упливає на ефективність дії нормативно-правових актів – 
рівень правосвідомості населення, що характеризує знання права та ставлення до 
права. У процесі вивчення знання населенням відповідних норм права важливо мати 
на увазі, що ефективність правового регулювання визначає не стільки ступінь інфор-
мованості людей про вимоги досліджуваних нормативно-правових актів, скільки їх 
здатність зрозуміти суть правових вимог у кожному конкретному випадку [10, с. 124]. 

Важливою методологічною умовою налагодження системно організованого 
моніторингу є вироблення і неодмінна умова дотримання єдиного понятійного 
апарату. Термінологія, однозначне тлумачення категорій і понять у системі моні-
торингу вкрай необхідні для організації правового моніторингу. Без цього не 
можна отримати переконливі результати і провести їх оцінювання. До таких по-
нять передусім треба віднести такі, як: «сфера правового регулювання», «законо-
давство», «нормативно-правові акти», «індивідуальні акти», «правове поле», 
«правовий простір», «правове середовище», «правозастосування», «правова сис-
тема» і, нарешті, «моніторинг» [3, с. 14]. 

Важливими умовами системності моніторингу є його структурно організаційне 
забезпечення та координація діяльності всіх суб’єктів, які провадять цю діяльність.  

У ЄС оцінювання регулювального впливу нормативно-правових актів стано-
вить процес детального оцінювання можливих економічних і соціальних впливів 
на навколишнє середовище та інших впливів чинності нових нормативно-правових 
актів, а також оцінювання досягнення цілей і вирішення проблем. Якість правового 
регулювання є предметом великого інтересу в розвинених демократіях у світі, і 
насамперед у Європейському Союзі. Уряд Республіки Македонія, наприклад, прий-
няв цей процес як детермінант, який регулює Регламент Уряду та методологія 
оцінювання регулювального впливу. Як передбачено в методології, вигоди від 
введення цієї оцінки повинні сприяти повному і поглибленому аналізу нор-
мативно-правових актів на прозорість. Методологія оцінки регулювального впливу 
складається з планування, реалізації, моніторингу та вдосконалення нормативно-
правових актів [12, с. 48–49]. 

Належить визначити, де зосереджене вирішення всіх методологічних проблем 
моніторингу, враховуючи вироблення єдиної термінології та критеріїв оцінювання 
продукту правотворчості з урахуванням різноманітності видів цього продукту – 
видів нормативно-правових актів та рівнів їх прийняття. Це ще раз привертає увагу 
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до проблеми організації та забезпечення методичного й аналітичного центру 
моніторингу нормативно-правових актів [3, с. 14]. 

Оцінювання наслідків прийняття нормативно-правового акта, яке відбувається 
у межах правового моніторингу, необхідне для комплексного вивчення результати-
вності правового регулювання певної сфери суспільних відносин. Яке місце зайняв 
нормативно-правовий акт у національній системі права? Як вплинув на реалізацію 
приписів інших нормативно-правових актів? Чи нормативно-правовий акт усунув 
проблеми в правозастосовній діяльності, а може призвів до появи нових? Як норми 
нормативно-правового акта співвідносяться з вимогами міжнародних норм права? 
Відповіді на ці запитання дають змогу якісно оцінити ступінь ефективності 
нормативно-правового регулювання на внутрішньо державному рівні [4, с. 75]. 

Правовий моніторинг сприяє розвитку ефективного законодавства. Це й 
визначає актуальність розроблення його методології, оскільки від її наукової 
обґрунтованості та правильності, багато в чому залежать вірогідність і надійність 
результатів правового моніторингу.  

Актуальність, комплексність, наукова обґрунтованість і доцільність норма-
тивно-правових актів є основними методологічними принципами правового моні-
торингу. Основою реалізації вказаних принципів є поєднання теоретичних вимог 
правової науки, позитивного досвіду законотворчої роботи та забезпечення якості 
оцінювання нормативно-правових актів. У зв’язку з наведеним, необхідно ство-
рити автоматизовану систему правового моніторингу для налагодження організа-
ційної та логічної структури роботи на вищому рівні аналітики та оцінювання 
результату.  

Неминучий і перехід до нових технологій. Адже система моніторингу 
нормативно-правових актів і практики їх застосування стає ключовим питанням 
організації належної інформованості парламентаріїв і суспільства про необхідні 
межі вдосконалення законодавства. 
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Managed to achieve minor results in the development of the conceptual and 
methodological framework, and the implementation of legal monitoring in the mechanism of 
making and implementing laws. This process stimulates the development of a new direction in 
legal science, which is designed to provide practice necessary knowledge and 
recommendations on organization and conduction of legal monitoring. 

The issues of methodological support of the monitoring process in the scale that can give 
noticeable results, need priority attention. The monitoring should cover all stages of legal 
rulemaking: public authorities, local governments, all sectors of socio-economic life of the 
country and the law enforcement system. Considerations on the methodology of legal 
monitoring are reduced to the formation of positive theoretical knowledge about the 
development of the concepts, objectives, principles, actors, stages, methods and the like.  

Assessment as an essential component of legal monitoring, on the one hand, is an 
important and, at least in some areas, the traditional element of the sociology of law. On the 
other hand, it is also an essential part of legislative methodology. Unlike legislative drafting, it 
rather includes the material, substantial aspects of the legislation than its formal aspects and 
primarily concerns the relationship between normative contents and their consequences in 
social reality, in «real world».  

Methodological support evaluation of the effectiveness of legal acts in the process of 
legal monitoring should be based on both General criteria and specific indicators, reflecting the 
parameters of implementation of regulatory requirements. Legal parameters of efficiency are 
caused by a number of factors: the historical aspect; time space; development of public 
relations in relation to the measurement of the legal reality, of economic development; terms of 
the mechanism of legal regulation.  

Legal monitoring contributes to the development of effective legislation. This defines the 
urgency of developing its methodology, because of its scientific validity and accuracy, largely 
depends the accuracy and reliability of the results of legal monitoring. The relevance, 
comprehensiveness, scientific validity and feasibility of regulations are the main ideological 
principles of the legal monitoring. The basis for these principles is the combination of 
theoretical legal science, positive experience in legislative drafting and quality assurance of 
the assessment regulations. In this regard, it is necessary to create an automated system of 
legal monitoring to establish organizational and logical structure of the work at a higher level of 
Analytics and evaluation.  

The system of monitoring of normative legal acts and practice of their application is 
becoming a key issue of providing adequate awareness among parliamentarians and the 
public about necessary limits to the improvement of the legislation. 

Keywords: observation, legal review, performance evaluation, systematic approach. 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63. С. 18–28 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2016. Issue 63. P. 18–28 

© Перетятко Г., 2016 

УДК 340.1 

ПЛЮРАЛІЗМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ЗМІСТОВНИХ ВИМОГ 
МОРАЛІ ПРИ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ 

Г. Перетятко 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено основні теоретико-правові та практичні аспекти застосування правових 
норм з огляду на плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі. У контексті дос-
лідження проаналізовано мораль як соціальний регулятор суспільства крізь призму 
соціальної диференціації суспільства. Значну увагу приділено прикладам та практичному 
застосуванню отриманих при дослідженні результатів. 

З’ясовано, що плюралізм розуміння вимог моралі під час правозастосування в 
соціально неоднорідному суспільстві може проявлятися двома способами: суб’єкти право-
застосування одного рівня по-різному застосовують правову норму, що обумовлює необ-
хідність морального оцінювання обставин справи, керуючись їх різним розумінням вимог 
моралі; суб’єкт правозастосування у межах компетенції скасовує правозастосовчий акт 
іншого суб’єкта правозастосування, зважаючи на інше розуміння вимог моралі (наприклад, 
скасування судом правозастосовчого акта іншого органу або ж суд вищої інстанції скасовує 
рішення суду нижчої інстанції). 

Ключові слова: соціальна диференціація суспільства, відмінність у правозастосуванні, 
правозастосовний акт. 

Актуальність зазначеної тематики дослідження зумовлена важливістюдля 
правового регулювання саме правозастосування, оскільки на цьому етапі правові 
норми втілюються у життя. На цьому етапі забезпечується реалізація прав людини 
та виконання державних функцій. З погляду правової науки правозастосування дає 
змогу оцінити досконалість правотворчого процесу та усіх інших елементів 
правового регулювання. Окрім того, попри об’єктивність у правовому регулю-
ванні, суб’єктивність при правозастосуванні не варто вилучати. Зокрема важко 
заперечити роль суб’єктивних чинників при правозастосуванні, особливо, коли 
йдеться про моральне оцінювання.  

У науковій юридичні літературі, особливо із інтенсифікацією глобалізаційних 
процесів, досить поширеним стає уявлення про «всезагальність» (зокрема, прав 
людини, цінностей тощо). Однак такий підхід не завжди враховує реалій сус-
пільства. Натомість П. Рабинович (як і деякі інші автори) соціальну неоднорідність 
певного суспільства визначив ключовим чинником визначення соціальної сутності 
правових і державних явищ [8, с. 9]. 

У цьому дослідженні спробуємо визначити особливості правозастосування, 
здійснюване «за участі» морального оцінювання. Для цього проаналізуємо правову 
наукову літературу та юридичну практику насамперед на предмет плюралізму розу-
міння вимог моралі під час правозастосування у соціально неоднорідному суспільстві. 

Теоретико-правові аспекти плюралізму інтерпретацій змістовних вимог 
моралі. Аналіз моралі як соціального регулятора суспільства доцільно проводити 
крізь призму соціальної диференціації (тобто розподілення, розрізнення) 
суспільства.  
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Складна соціальна структура суспільства, його неоднорідність впливає на 
формування у суспільстві відповідних соціальній диференціації суспільства 
моральних підсистем. Соціальним групам притаманні спільний тип поведінки, 
світогляд, члени групи об’єднані спільними інтересами, цінностями. Саме це є 
причиною формування моралі різних соціальних груп, наприклад, підлітків, людей 
похилого віку, малозабезпечених, олігархів, робітників, чиновників, працівників 
правоохоронних органів, художників тощо. Науковці, досліджуючи питання моралі 
та права, зазначають, що при закріпленні вже сформованих правил поведінки у 
правових нормах відображається мораль суспільства загалом або тих соціальних 
верств і груп, які брали участь у процесі правоутворення. Творче створення нових 
норм є більшою мірою суб’єктивним і відображає мораль суб’єктів правотворчості 
та тих соціальних класів і груп, чиї інтереси ці суб’єкти представляють [19]. 

Наявність у суспільстві моральних підсистем не означає, що їх мораль є 
абсолютно різною. Є низка моральних принципів, які номінально визнаватимуть 
навіть усі члени суспільства, однак кількість таких принципів невелика. До таких 
всезагальних моральних принципів можна віднести справедливість, добро, 
доброчесність, добросовісність тощо. Утім проблематика всезагальних моральних 
принципів полягає у їх застосуванні, адже у процесі практичного втілення їх у 
життя все одно простежується диференціація конкретного змісту принципу за 
соціальною неоднорідністю суб’єктів.  

Також моральні принципи людини залежать від того, на потреби якого рівня 
(за пірамідою потреб А. Маслоу) спрямована діяльність цієї людини. Однак 
можливість людини задовольняти потреби того чи іншого рівня залежать меншою 
чи більшою мірою від віку особи, її рівня інтелектуального розвитку, території 
проживання, релігії, матеріального стану, ролі в організації праці тощо. Тобто 
знову ж простежується зв’язок цієї можливості із належністю людини до певної 
соціальної групи. 

За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, 
моральності, доброзичливості, з якими вона народжується і які вона може 
реалізувати за певних умов. А. Маслоу намагався пояснити, чому в різний час у 
людей виникають різні потреби. Він переконаний, що потреби людини мають 
ієрархічну структуру з 5 рівнів і спочатку споживачі прагнуть задовольнити 
потреби нижчого рівня, потім можуть думати про задоволення наступної за 
значущістю потреби [15, с. 48–52]. 

Досліджуючи деякі аспекти суспільної моралі науковець С. Рабінович зауважив, 
що правозастосовне рішення, так чи інакше, конкретизуватиметься реальною (не 
ідеальною) суспільною мораллю і при цьому має орієнтуватися на деякий 
«середньостатистичний» конкретно-історичний рівень моральності. Продовжуючи 
думку, зазначив, що «оскільки ж реальна мораль представлена відмінними 
культурними практиками, з огляду на що звернення до загальної моральної 
очевидності тут може виявитися безуспішним, зовнішнім та формальним критерієм 
моральної легітимності індивідуального юридичного рішення виступатиме його 
загальна відповідність реальним ціннісно-нормативним уявленням панівних 
суспільних груп. Питання же про іншу – сутнісну, „вищу» справедливість такого 
рішення завжди залишатиметься відкритим…» [9, с. 176]. 

Отже, до чинників, від яких залежатиме формування моральної свідомості 
індивіда, варто відносити: соціальне походження, національні та культурні 
традиції, конкретні умови формування особистості (сім’я, школа, найближче 
оточення), урбанізація, індивідуально-соціальний досвід (у тому числі професійний – 



Г. Перетятко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63  20 

для прикладу, відмінність моральних оцінок суддів місцевого суду та Верховного 
Суду України), сфера діяльності, релігійність, вплив громадської думки та ЗМІ, 
вікові чинники, відмінність у потребах та інтересах тощо. 

Наприклад, розглядаючи моральні засади суспільства як категорію обмеження 
договірної свободи, науковці-цивілісти акцентують увагу на такому: керуючись 
тим, що «моральні засади суспільства» є оцінною категорією, застосування 
правової норми, що її містить, повною мірою залежить від суб’єкта застосування. 
У законодавстві України йдеться про моральні засади усього суспільства, а не про 
моральні принципи певної особи, зокрема, суб’єкта правозастосування. 
Намагаючись конкретизувати підстави обмеження договірної свободи з мотивів 
суперечності моральним засадам суспільства, російський науковець Є. Суханов 
запропонував до таких договорів відносити ті, предметом яких є адміністративні 
правопорушення або злочини [14, с. 76]. Однак такі угоди порушуватимуть 
законодавство, а не суто моральні засади суспільства.  

Дослідники цього питання в Україні зазначають, що існує практика щодо 
обмеження договірної свободи з мотивів суперечності моральним засадам 
суспільства лише у сфері адміністративного судочинства у спорах між 
податковими органами та платниками податків щодо визнання податкових 
повідомлень-рішень не дійсними [1, с. 213]. 

Нагляд спеціалізованих державних органів в Україні за дотриманням 
суспільної моралі. Як уже зазначалося, в Україні чимало суб’єктів правозасто-
сування у своїй діяльності застосовують моральне оцінювання. Повноваження 
деяких із таких суб’єктів перетинаються, і це іноді призводить до того, що такі 
суб’єкти стосовно одного і того ж об’єкта морального оцінювання приймають різні 
(навіть протилежні) рішення. Згідно зі ст. 301. КК України та ст. 2 Закону України 
«Про захист суспільної моралі» виробництво та обіг у будь-якій формі 
порнографічної продукції в Україні заборонено. Відповідно до положення «Про 
державну реєстрацію фільмів» [6], Державне агентство України з питань кіно (далі – 
Держкіно) відмовляє в державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення у 
разі наявності висновку експертної комісії (у складі Міністерства культури 
України) щодо фільмів, які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і 
неофашизм, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, 
приниження особистості, що пропагують невігластво, неповагу до батьків, а також 
наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільмів 
порнографічного змісту. 

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі 
(далі – Національна експертна комісія) у межах своєї компетенції вживала заходів 
щодо запобігання розповсюдження та заборони демонстрації фільмів, програм, 
інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, які завдають шкоди 
моральності суспільства; проводила аналіз теле-, радіо- і відеопродукції, репер-
туару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, продукції друкованих засобів 
масової інформації, а також видовищних заходів на їх відповідність вимогам 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі; проводила експертизу продукції, 
видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що 
містить елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії.  

Конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 
якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також 
здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами, є Національ-
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на рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада). 
На виконання вимог ст. 13 Закону України «Про Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення» та ст. 62 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» ця Національна рада наглядає за дотриманням вітчизняними 
телерадіоорганізаціями законодавства у сфері захисту суспільної моралі. 

Отже, законодавством України встановлено, що стосовно інформаційних 
об’єктів, які транслюють на телебаченні України (фільм, телепередача тощо) у 
Держкіно та у Національної ради (а до 2015 року й у Національної експертної 
комісії) є повноваження щодо їх морального оцінювання. 

У деяких випадках стосовно одного і того ж інформаційного об’єкта 
морального оцінювання у Держкіно та Національної експертної комісії було різне 
бачення того, чи відповідає цей об’єкт вимогам законів України в частині захисту 
суспільної моралі. Перші такі розбіжності виникли ще наприкінці 2009 року, коли 
Міністерство культури і туризму України надало дозвіл на розповсюдження і 
демонстрування «жахів» «Пила – 6», а Національна експертна комісія своїм 
рішенням визнала цей фільм таким, що не відповідає чинному законодавству у 
сфері захисту суспільної моралі, оскільки пропагує культ насильства та жорсто-
кості, і тому не може розповсюджуватися на території України. Також Національна 
експертна комісія своїми рішеннями визнала такими, що не відповідають зако-
нодавству України певні серії телесеріалу «Щасливі разом», значну частину серій 
телесеріалу «Леся + Рома». Внаслідок цієї колізії видані Держкіно дозволи на їх 
розповсюдження і демонстрування визнано незаконними [13].  

Інший резонансний приклад. Епізод мультиплікаційного фільму «Південний 
парк» «Cartman Sucks» транслювався на телеканалі «М1» 25 травня 2010 р. о 2200 
год. За сюжетом мультфільму, один із персонажів «розігрує» свого однокласника, 
імітуючи оральний секс з ним, після чого батьки першого відправляють його в 
християнську громаду для виправлення. Національна експертна комісія своїм 
рішенням визнала цю серію такою, що містить дитячу порнографію та пропаганду 
релігійної ворожнечі. Тобто, трансляція цієї серії мультиплікаційного фільму 
«Південний парк» за наявності рішення Національної експертної комісії забо-
ронена, оскільки зміст названої серії порушує моральні норми суспільства. 
Трансляція цього епізоду означає, що фахівці Держкіно, які видавали державне 
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування названого мультиплі-
каційного фільму, вважають, що ця серія мультфільму не порушує моральних норм 
суспільства. Національна експертна комісія про прийняте нею рішення стосовно 
названого епізоду мультиплікаційного фільму «Південний парк» повідомила, 
зокрема, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення України. За 
результатами розгляду цього рішення Національна рада оголошує попередження 
ТОВ «Музичне телебачення» (м. Київ) за порушення часу демонстрації муль-
типлікаційного фільму «Південний парк», визначеного прокатним посвідченням. 
Отже, з цього прикладу видно, що в декількох суб’єктів правозастосування ба-
чення моральності не співпадало. 

Варто також зазначити і те, що згідно зі Законом України «Про захист 
суспільної моралі» спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері 
культури та мистецтв мають бути встановлені Критерії віднесення продукції до 
такої, що має порнографічний зміст. Однак такі Критерії Мінкультури не вста-
новлені. Національна експертна комісія на основі критеріїв віднесення друкованої, 
аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, які сама ж розробила, а також 
переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень і матеріалів до 
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порнографічної продукції, та до продукції, що пропагує культ насильства та 
жорстокості, національну та релігійну ворожнечу, неповагу до національних і 
релігійних святинь та ображає національну гідність, і до еротичної продукції 
затвердила відповідні рекомендації для органів державної влади і місцевого само-
врядування. Зазначені рекомендації мали на меті встановити однакові підходи до 
морального оцінювання об’єктів дослідження [10]. 

В інших державах наявна варіативність суб’єктів правозастосування, що 
проводять моральне оцінювання. Спільним для більшості європейських країн є 
наявність спеціальних відомчих органів у сферах культури, кінематографу, теле- і 
радіопростору, захисту прав дітей та молоді. 

Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі суддями. Кодексом 
законів про працю України (п. 3 ст. 41) (далі – КЗпП України) визначено 
можливість роботодавця звільнити працівника у зв’язку із вчиненням ним 
аморального вчинку, несумісного з продовженням роботи. Проаналізувавши 
судову практику у цій сфері, ми виявили, що позиція судів стосовно того, що 
вважати аморальним проступком є різною.  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України 
в ухвалі від 5 серпня 2009 року визначила аморальний проступок у широкому 
значенні як винну дію або бездіяльність, що порушує основні моральні норми 
суспільства та суперечить змісту трудової функції і цим дискредитує службо-
виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб [18]. 

У науковій літературі слушно зауважують, що відповідь на питання, що є 
«добре», а що «погано», залежить також і від особистого розуміння вимог моралі 
тією особою, яка уповноважена приймати відповідне рішення. З огляду на це, у п. 3 
ст. 41 КЗпП України запропоновано зазначити не про «аморальний проступок», а 
про протиправний [2, с. 213]. 

Також у літературі є дискусія щодо встановлення вичерпного переліку 
аморальних проступків. Однак, як слушно зауважив Л. Тихонович, у цьому 
випадку варто зважати на особливості сфери моралі, оскільки існувала б потреба 
постійного перегляду такого переліку з метою усунення протиріч між нормами 
моралі і права [16, с. 10–11]. 

Частиною 1 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» [5] перед-
бачено, що педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 
якостями. А ч. 1 ст. 54 Закону України «Про освіту» [7] передбачено, що педа-
гогічною діяльністю можуть займатися особи, зокрема, з високими моральними 
якостями. Серед обов’язків, які повинні виконувати педагогічні та науково-
педагогічні працівники (ст. 56 згаданого Закону), вказано зокрема те, що вони 
настановленням і особистим прикладом зобов’язані утверджувати повагу до 
принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріо-
тизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших 
доброчинностей; виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за 
віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних 
цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до 
історико-культурного та природного середовища країни; готувати учнів та 
студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 
народами, етнічними, національними, релігійними групами; додержуватися педаго-
гічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента. 

Продемонструємо та проаналізуємо плюралізм розуміння вимог моралі різних 
правозастосувачів ще на одному прикладі. 
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Апеляційний суд Одеської області, розглянувши цивільну справу за 
апеляційною скаргою відділу освіти Балтської райдержадміністрації Одеської 
області на рішення Котовського міськрайонного суду Одеської області від 
16 червня 2014 року у справі за позовом Особи 1 до відділу освіти Балтської 
райдержадміністрації Одеської області, Балтської районної державної адміністрації 
та управління державного казначейства України в Одеській області про 
поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу 
та стягнення моральної шкоди, встановив. Особа 1 (відповідачка), працюючи 
директором та вчителем школи й виконуючи виховні функції, неодноразово та 
безпосередньо перед звільненням принижувала та ображала учнів школи та їхніх 
батьків, працівників технічного персоналу школи та «диктаторським шляхом» 
керувала цією установою, що, на думку колегії суддів, було порушенням основних 
моральних норм суспільства. З показів свідків з’ясовано, що відповідачка обзивала 
батьків «молдавською свинею», дитину на уроці обзивали «дебілка, як твій тато», а 
на суботнику в присутності дітей та дорослих обізвала її «придуркуватою і 
безтолковою», на батьківських зборах сказала одному з батьків «закрий рот». 

Рішенням Апеляційного суду Одеської області від 23.04.2015 року у цій справі 
було скасовано рішення Котовського міськрайонного суду Одеської області від 
16 червня 2014 року та ухвалено у справі нове рішення, яким у задоволенні позову 
Особа 1 до відділу освіти Балтської райдержадміністрації Одеської області, Балтської 
районної державної адміністрації та управління державного казначейства України в 
Одеській області про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди, відмовити [11]. 

З цього прикладу видно, що оцінка дій директора школи суддями Котовського 
міськрайонного суду Одеської області та Апеляційного суду Одеської області з 
огляду на розуміння суддями загальноприйнятих норм моралі є різною. 

Непоодинокі факти плюралізму розуміння вимог моралі трапляються у низці 
рішень інших вітчизняних судів, що стосуються оцінки вчинення педагогічними 
працівниками аморального проступку через завдання певним особам фізичних 
ушкоджень (бійки). 

Для прикладу візьмемо справу, яку розглядав Апеляційний суд Запорізької 
області (судова справа № 22-ц/778/3445/15) [17]. Обставини справи полягали у 
такому. Особою 1 були вчинені певні дії, які Дзержинський міський суд Донецької 
області, з урахуванням того, що Особа 1 був педагогічним працівником, який брав 
участь у навчально-виховному процесі навчального закладу, оцінив як аморальний 
проступок, пов’язаний з ігноруванням вимог суспільної моралі. Зокрема, вчинення 
бійки в стінах школи є несумісним з виховною функцією викладача, не дозволяє 
надалі йому брати участь у навчально-виховному процесі школи. Отже, суд першої 
інстанції дійшов висновку про наявність підстав для звільнення Особа 1 з роботи за 
п. 3 ст. 41 КЗпП України. 

За результати розгляду справи Апеляційний суд Запорізької області 
апеляційну скаргу Особа 1 відхилив і рішення Дзержинського міського суду 
Донецької області від 25 березня 2015 року по цій справі залишив без зміни.  

Протилежна судова оцінка аналогічної ситуації була продемонстрована Зна-
м’янським міськрайонним судом Кіровоградської області. З’ясувавши обставини 
справи (судова справа № 389/4698/14-ц) [12], названий суд встановив, що між 
позивачем та Особою 1 на ґрунті особистих неприязних відносин стався конфлікт, що 
переріс у сварку на підвищених тонах із застосуванням фізичної сили з обох сторін, 
який у подальшому був погашений шляхом примирення і порозуміння сторін 
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конфлікту. Наведена ситуація відбулась у приміщенні школи, у кабінеті вчителя Особи 
1 за відсутності свідків. Однак вказані обставини, на думку суду, не можна вважати 
проступком, який сам по собі заслуговує на негативне ставлення всього суспільства та 
є грубим порушенням його моральних принципів. Відтак Знам’янський міськрайонний 
суд вирішив позов до відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області про скасування наказів № 218 від 26.09.2014 року та № 168-к 
від 28.09.2014 року, поновлення на посаді заступника директора та стягнення заро-
бітної плати та відшкодування моральної шкоди задовольнити частково) (відмовлено в 
частині відшкодування моральної шкоди). 

Тож, з позиції цього суду бійка у приміщенні школи між педагогічними 
працівниками школи не є аморальним проступком. 

Наведемо як приклад ще й постанову Верховного Суду України від 11 лютого 
2015 року про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 16 червня 2014 року [4]. 

Розглядаючи справу, Верховним Судом України встановлено, що в. о. ректора 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого» (далі – Університет) від 25 червня 2013 року Особа 1 звільнено з роботи 
з підстав, передбачених п. 3 ст. 41 КЗпП України, за вчинення аморального 
проступку, несумісного з продовженням його роботи в Університеті. Цей 
проступок полягав у тому, що Особа 1, нехтуючи загальноприйнятими нормами 
поведінки, в гуртожитку під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих 
неприязних стосунків, завдав іншій особі тілесні ушкодження середньої тяжкості, 
за що був притягнутий до кримінальної відповідальності. 

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог Особи 1, суд 
першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної 
інстанцій, керувався тим, що вчинення позивачем злочину з порушенням 
загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та громадської 
свідомості, обставини якого викладено у вироку суду, є аморальним проступком і 
за своїм характером несумісний із продовженням роботи викладача в Університеті.  

Окрім цього, беручи до уваги неоднакове застосування судами касаційної 
інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права, а саме п. 3 ст. 41 КЗпП 
України, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України зважала на 
таке. Зокрема, аморальним проступком є винне діяння, що суперечить загально-
прийнятим нормам і правилам, порушує моральні устої суспільства, моральні 
цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції, цим 
дискредитуючи службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб. 
Аморальним проступком варто вважати появу в громадських місцях у нетверезому 
стані, нецензурну лайку, бійку, поведінку, що принижує людську гідність тощо. 

У справі, яку переглядали, установивши, що Особа 1 вчинив аморальний 
проступок, з урахуванням того, що він є науково-педагогічним працівником, який 
брав участь у навчальному виховному процесі вищого навчального закладу, суд 
вважав, що вчинення позивачем аморального проступку, пов’язаного з 
ігноруванням вимог суспільної моралі, що є несумісним з виховною функцією 
викладача, не дозволяє надалі йому брати участь у навчально-виховному процесі 
Університету, та дійшов висновку про наявність підстав для звільнення Особи 1 з 
роботи, застосувавши положення п. 3 ст. 41 КЗпП України.  

За таких обставин підстави для скасування ухвали Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 червня 2014 року 
відсутні. 
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Як бачимо, рішення судів у наведених справах ґрунтувалися на тому, чи є участь у 
бійці педагогічного працівника аморальним проступком. Різні погляди суддів щодо 
цього і стали причиною неоднакового застосування норм матеріального права. 

У нашому розпорядженні, на жаль, немає інформації, яка б дала можливість 
виявити конкретні причини відмінностей у моральних поглядах зазначених 
суб’єктів правозастосування. Але саме ці відмінності і зумовили розбіжності у 
наведених правозастосовних актах. 

Варто додати, що розуміння моральних норм залежно від суб’єкта право-
застосування є актуальним також і у міжнародному масштабі. Для прикладу, в 
Нідерландах був заборонений для публічного показу фільм нідерландського політика 
Г. Вілдерса «Фітна», який 2008 року був визнаний таким, що розпалює міжетнічну 
ворожнечу та дискримінує Коран і мусульманську релігію, однак у багатьох інших 
країнах така заборона щодо показу фільму була відсутня. Утім фільм «Grimm Love», 
що був заборонений у 2007 році в Німеччині і містив сцени насилля та канібалізму, був 
дозволений для продажу в Нідерландах на DVD. Протягом 2007–2008 років у 
місцевому політикумі та суспільстві виникали гострі суперечки навколо трансляції на 
каналах громадського телебачення Нідерландів порнографічного фільму «Deepthroat» і 
телевізійного реаліті-шоу «Донорська нирка», що свідчить про розбіжність позицій, з 
одного боку, активної частини суспільства, яка виявляла обурення, та, з іншого боку, 
тих суб’єктів, які дозволили публічний показ цієї продукції [3]. 

Враховуючи викладене вбачається, що плюралізм розуміння вимог моралі під 
час правозастосування в соціально неоднорідному суспільстві може проявлятися 
двома способами: 

1) суб’єкти правозастосування одного рівня по-різному застосовують правову 
норму, що обумовлює необхідність морального оцінювання обставин справи, 
враховуючи різне розуміння вимог моралі; 

2) суб’єкт правозастосування у межах компетенції скасовує правозастосовчий 
акт іншого суб’єкта правозастосування, керуючись з іншим розумінням вимог 
моралі (наприклад, скасування судом правозастосовчого акта іншого органу або ж 
суд вищої інстанції скасовує рішення суду нижчої інстанції). 

Наявність плюралізму розуміння вимог моралі під час правозастосування 
може становити загрозу правам людини та інтересам суспільства загалом. При 
моральному оцінюванні змістовне розуміння правозастосувача моральності 
вчинків є ключовим. Ця проблематика має бути врахована правотворцем. Важливу 
роль у цьому мають відігравати об’єктивні критерії, встановлені як законо-
давством, так і практикою. Також у контексті цього варто звертатися і до 
морально-професійних якостей суб’єкта правозастосування. 

Видається перспективним подальше дослідження цієї проблематики в аспекті 
міжнародної практики, зокрема Європейського суду з прав людини, котрий, як 
відомо, принципово ніколи не намагався формалізувати уніфіковані для усіх 
держав-членів Ради Європи норми «євроморалі». 
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The research focuses on the basic theoretical and practical aspects of legal norms 
enforcement in terms of pluralism of interpretation of inherent requirements of law enforcer’s 
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morality. The analysis of morality as a society social regulator has been provided through the 
prism of its social differentiation. Moreover, moral principles of the person depend on the level 
of needs (under A. Maslow’s pyramid of needs) where a person`s activity is directed. Although, 
a person’s ability to meet the requirements of a certain level depends more or less on the 
person’s age, intellectual level, their residential area, religion, financial standing and their role 
in working process organization etc.  

The factors under consideration in terms of the formation of individual’s moral 
consciousness depends are the following: social background, national and cultural traditions, 
certain conditions of personality formation (family, school, the closest environment), 
urbanization, individual and social experience (including professional– e.g. the difference 
between moral assessments of local court judges and the Supreme Court of Ukrainian 
Justices), the sphere of activity, religiousness, influence of public opinion and mass media, 
age factors, differences in needs and interests etc.  

In Ukraine, there are a lot of law enforcement subjects providing a moral assessment in 
their activity. Some of these subjects’ powers intersect each other so that in some cases they 
pass different (even opposite) decisions concerning the same object of moral assessment. 
The practice of Ukrainian legislation application is analyzed in terms of differences in the 
application of the same legal norm because of a different understanding of morality 
requirements. The pluralism of morality requirements understanding during law enforcement 
by the bodies of state power belonging to the same sphere has been demonstrated.  

For this purpose, the judicial practice has been analyzed as well. The position of the 
courts as to what should be considered as immoral offense while applying the legal norm 
which foresees dismissing of an employee because of committing the immoral offense 
inconsistent with work continuance is established to be different. Some of the judicial decisions 
in the analyzed cases are based on the fact whether the participation of a pedagogical worker 
in a fight is an immoral offense. Different views of judges on this issue caused different 
material law norm enforcement. 

It has been justified that the understanding of morality during law applying in socially 
heterogeneous society can be expressed in two ways: law enforcers on the same hierarchy 
level apply the legal norm differently that specifies the necessity of case circumstances for 
moral assessment on the basis of their different understanding of the morality requirements; 
law enforcement subject within own competence cancels the law enforcing act of another law 
enforcement subject, being guided by another understanding of morality requirements (for 
example a court repeals the law enforcement act of another body or court of the higher 
instance repeals the decision of the lower instance court).  

Keywords: morality, social differentiation of society, differences in law enforcing process, 
law enforcing act. 
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УДК 340.131.3  

«З ДНЯ» ЧИ «З ДНЯ, НАСТУПНОГО ЗА ДНЕМ» 
ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ: 

ДО ПРОБЛЕМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МОМЕНТУ НАБРАННЯ 
ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ 

Н. Стецик 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

З’ясовано недоцільність диференційованого використання формулювань «з дня» та 
«з дня, наступного за днем» для встановлення моментів набрання чинності нормативно-
правовими актами, а також розроблено пропозиції для усунення проблем, які виникають у 
зв’язку із використанням таких формулювань. 

Обґрунтовано, що різнобій у використанні формулювань «з дня» та «з дня, наступного 
за днем» призводить до суперечливого визначення моменту початку формальної 
обов’язковості нормативно-правових актів, може не забезпечувати презумпцію знання 
закону, а також породжувати зворотну дію його положень. 

Встановлено невідповідність загальним правилам обчислення строків даних на 
офіційних сайтах Верховної Ради України та Міністерства юстиції України щодо визна-
чення моментів набрання чинності різними нормативно-правовими актами.  

Для розв’язання цих проблем запропоновано використовувати як уніфіковане лише 
формулювання «з дня», яке відповідно до загальних правил обчислення строків мало б 
означати початок обов’язковості з наступного дня після офіційного опублікування або після 
настання іншої обставини, з якою пов’язується набрання чинності. 

Ключові слова: нормотворчість, якість закону, дія в часі, темпоральна чинність. 

Україна проголосила себе правовою державою, в якій визнається та діє 
принцип верховенства права. Однією з важливих вимог, що випливає з його змісту, 
є правова визначеність, яка полягає зокрема у «чіткості підстав, цілей і змісту 
нормативних приписів, особливо тих із них, що адресовані безпосередньо гро-
мадянам. Вони повинні мати можливість передбачати правові наслідки своєї 
поведінки» [5, с. 6]. При цьому необхідною умовою здійснення верховенства права 
є створення якісних нормативно-правових актів, і насамперед законів. Євро-
пейський Суд з прав людини звертає увагу на те, що «словосполучення „перед-
бачено законом» … має на увазі і якість конкретного закону. Воно вимагає, щоб 
закон був доступний для зацікавленої особи, котра могла би передбачити наслідки 
його застосування відносно себе» [12, с. 52–54, 63]. 

Важливим засобом забезпечення такої правової визначеності є встановлення 
моменту набрання чинності нормативно-правовими актами. Як відомо, набрання 
чинності полягає у виникненні у нормативно-правових актах такої властивості, як 
формальної обов’язковості, та пов’язується із настанням передбачених правовими 
приписами обставин [6, с. 209; 10, с. 131–132]. І саме встановлення суб’єктами 
нормотворчості таких обставин у конкретних нормативно-правових актах дає змогу 
їх адресатам чітко прогнозувати та визначати юридичні наслідки своєї поведінки. 

Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні недоцільності різного використання 
формулювань «з дня» та «з дня, наступного за днем» офіційного опублікування для 
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встановлення моментів набрання чинності нормативно-правовими актами, а також 
у розробці пропозицій для розв’язання проблем, які виникають у зв’язку із 
використанням таких формулювань. 

Питання набрання чинності нормативно-правовими актами висвітлено у 
працях Д. Бахраха, М. Капустіної, В. Косовича, Л. Луць, В. Малкова, О. Пушняка, 
І. Оборотова, П. Рабіновича, М. Студенікіної, М. Теплюка, В. Туманова, О. Ющи-
ка, А. Шуліми, М. Щирби та ін. 

Теоретичні та прикладні аспекти офіційного опублікування розроблені у 
напрацюваннях А. Абрамової, В. Ісакова, К. Кармадонова, В. Малкова, А. Пігол-
кіна, Т. Рахманіної, М. Соколова, Е. Талапіної, В. Хургіна, О. Червяковського та ін. 

Однією із обставин, з якою пов’язується набрання чинності нормативно-
правовими актами, є їх офіційне опублікування. Офіційне опублікування (опри-
люднення) як обставина (умова, підстава), з якою пов’язується загальний порядок 
набрання чинності, встановлене для переважної більшості нормативно-правових 
актів, зокрема законів України, указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, нормативних наказів міністерств, нормативно-правових актів 
місцевих державних адміністрацій, нормативно-правових актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

Варто зазначити, що загальний порядок набрання чинності усіма нормативно-
правовими актами щодо офіційного опублікування, чи то зі спливом певного 
строку після нього, чи то просто з його настанням, передбачає формулювання «з 
дня». Так, і щодо законів України, указів Президента України, які за загальним 
правилом набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного опублікування, 
і щодо постанов Кабінету Міністрів України, нормативних наказів міністерств, 
нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
які за загальним правилом набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, 
використано формулювання «з дня». 

 Однак суб’єкти нормотворчості у правових приписах конкретних нормативно-
правових актів, встановлюючи офіційне опублікування як підставу набрання ними 
чинності, в одних випадках використовують формулювання «з дня», а в інших – «з 
дня, наступного за днем». Наприклад, формулювання «з дня» встановлено у Законі 
України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 року [8]. Натомість 
формулювання «з дня, наступного за днем» – у Законі України «Про електронну 
комерцію» від 03.09.2015 року [9]. 

Отже, не зважаючи на те, що для встановлення моменту набрання чинності 
різними видами нормативно-правових актів у законодавстві передбачено лише 
формулювання «з дня», в оперативних приписах конкретних нормативно-правових 
актів суб’єкти нормотворчості встановлюють не лише формулювання «з дня», але 
також і «з дня, наступного за днем». 

Така диференціація та різнобій видаються недостатньо науково обґрун-
тованими та можуть порушувати принцип правової визначеності, оскільки 
призводять до суперечливого визначення моменту початку формальної обов’яз-
ковості нормативно-правових актів. Відповідно до даних офіційного сайту 
Верховної Ради України моментом початку формальної обов’язковості Закону 
України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 року, котрий опубліко-
ваний в офіційному виданні газеті «Голос України» 28.11.2012 року [1], визначено 
28.11.2012 року [2]. Натомість моментом початку формальної обов’язковості 
Закону України «Про електронну комерцію», котрий опублікований в офіційному 
виданні газеті «Голос України» 29.09.2015 року [3], визначено 30.09.2015 року [4]. 



Н. Стецик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 31 

Аналогічний підхід щодо визначення моменту набрання чинності нормативно-
правовими актами використовується і на офіційному сайті Міністерства юстиції 
України у рубриці «Про набрання чинності новими нормативно-правовими актами, 
що зачіпають права та інтереси громадян» [11]. Приклади диференційованого 
встановлення та визначення моментів набрання чинності відповідно до даних 
офіційного сайту Верховної Ради України наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
 
 

Закон України 
«Про всеукраїнський 

референдум» 

Закон України 
«Про електронну 

комерцію» 
обставина, з якою 
пов’язується 
набрання чинності 

офіційне 
опублікування 

офіційне 
опублікування 

встановлення 
моменту набрання 
чинності 

«з дня» «з дня, наступного за днем» 

дата офіційного 
опублікування 28.11.2012 29.09.2015  

28.11.2012  30.09.2015 визначення 
моменту набрання 
чинності не відповідає 

правилам обчислення 
строків 

не відповідає правилам обчислення 
строків 

 
Отже, визначені на офіційному сайті Верховної Ради України моменти 

набрання чинності законами України, в одних із яких використано формулювання 
«з дня», а в інших – «з дня, наступного за днем» офіційного опублікування, 
відрізняються тривалістю в часі в один день. 

І хоча така тривалість в один день незначна, проте для правового регулювання 
суспільних відносин є важливою, адже може суттєво впливати на виникнення, 
зміну або припинення в їх учасників суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.  

Необхідно також зазначити, що визначені на офіційному сайті Верховної Ради 
України моменти набрання чинності законів України в день їх офіційної публікації 
можуть не забезпечувати презумпцію знання закону. Презумпція знання закону 
може діяти лише за тієї умови, коли його офіційна публікація відбувається раніше 
від моменту набрання ним чинності. Адресати законів та інших нормативно-
правових актів не можуть та не повинні знати їх змісту раніше від моменту їх 
офіційної публікації. Адресати Закону України «Про всеукраїнський референдум», 
який відповідно до даних офіційного сайту набрав чинності з 00 год. 28.11.2012 
року, але якщо офіційне видання якого у газеті «Голос України» фактично вийшло 
у світ о 17.00 год. 28.11.2012 року, то вони не можуть та не повинні знати його 
змісту у проміжку часу з 00.00 до 17.00 год. 28.11.2012 року. Протилежне свідчило 
б про унеможливлення дії презумпції знання закону. 

Також визначені на офіційному сайті Верховної Ради України моменти 
набрання чинності законів України в день їх офіційної публікації можуть 
призводити до зворотної дії його положень. Якщо закони та інші нормативно-
правові акти діють на суспільні відносини, які виникли раніше набрання ними 
чинності, то вони мають зворотну дію. Так, дія Закону України «Про 
всеукраїнський референдум», офіційне видання якого у газеті «Голос України» 
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фактично вийшло у світ о 17.00 год. 28.11.2012 року, на факти (суспільні від-
носини), які виникли о 10 год. 28.11.2012 року, володіє зворотною дією в часі. 

Необхідно зауважити і те, що визначені на офіційному сайті Верховної Ради 
України конкретні дати набрання чинності не відповідають загальним правилам 
обчислення строків. Відповідно до загальних правил обчислення строків, які не 
лише загальновизнані у юридичній науці [6, с. 209; 10, с. 132], але і передбачені у 
нормативно-правових приписах1, їх перебіг починається з наступного дня після 
настання події, з якою пов’язано їх початок.  

Відповідно до формально-логічного застосування цього правила початок 
обов’язковості нормативно-правових актів, у прикінцевих положеннях яких 
встановлено формулювання «з дня», повинен починатися з наступного дня після 
офіційної публікації. Отже, Закон України «Про всеукраїнський референдум», який 
офіційно опублікований 28.11.2012 року, повинен набирати чинності 29.11.2012 
року, а не 28.11.2012 року, як зазначено на офіційному сайті Верховної Ради 
України. І таке загальне правило обчислення строків повною мірою забезпечує дію 
презумпції знання закону та унеможливлює зворотну дію його положень. 

Щодо початку обов’язковості нормативно-правових актів, у прикінцевих 
положеннях яких встановлено формулювання «з дня, наступного за днем», то 
відповідно до загальних правил обчислення строків він повинен починатися з 
наступного дня після дня, наступного за днем офіційного опублікування. Отже, 
Закон України «Про електронну комерцію», який офіційно опублікований 
29.09.2015 року, повинен набирати чинності 01.10.2015 року, а не 30.09.2015 року, 
як визначено на офіційному сайті Верховної Ради України.  

Тож, таке диференційоване використання формулювань «з дня» та «з дня, 
наступного за днем» для встановлення моменту набрання чинності є необґрун-
тованим та невиправданим, оскільки призводить до суперечливого визначення 
моментів набрання чинності нормативно-правовими актами, може породжувати 
дезорієнтацію їх адресатів та порушувати принцип правової визначеності. 

Для розв’язання цих проблем доцільно обґрунтувати використання уподіб-
неного формулювання, яке б усунуло такий різнобій у встановленні та визначенні 
моментів набрання чинності нормативно-правовими актами. 

І таким уніфікованим формулюванням щодо офіційного опублікування та 
інших обставин, з якими може пов’язуватися набрання чинності нормативно-
правовими актами, вважаємо формулювання «з дня». Використання «з дня» як 
уподібненого формулювання обґрунтовуємо тим, що у законодавстві України 
загальний порядок набрання чинності усіх нормативно-правових актів, щодо яких 
встановлюється офіційне опублікування, передбачає лише формулювання «з дня». 
Формулювання ж «з дня, наступного за днем опублікування» передбачено лише у 
Методичних рекомендаціях «Правила оформлення законів та основі вимоги 

––––––––– 
1 Відповідно до статей 2 та 3 Європейської конвенції про обчислення строків від 16.05.1972 року 

строки, обчислені у днях, починаються опівночі дня, з якого починається відлік строку. Також і 
відповідно законодавчих приписів України – перебіг строку починається з наступного дня після 
відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 Цивільного 
кодексу України); перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної 
календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок; (ст. 69 Цивільного 
процесуального кодексу України) при обчисленні строків днями та місяцями не беруть до уваги той 
день, від якого починається строк (п. 5 ст. 115 Кримінального процесуального кодексу України); 
перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або 
настання події, з якою пов’язано його початок (ч. 1 ст. 103 Кодексу адміністративного судочинства). 



Н. Стецик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 33 

законодавчої техніки» [7]. У цих рекомендаціях зазначено, що «формулювання 
„цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування» є 
найбільш оптимальним для законів, що не потребують здійснення, зокрема 
підготовчих заходів, та/або які не містять винятків щодо набрання чинності їх 
окремими частинами» [7, с. 17].  

При цьому вважаємо, що оскільки таке положення Методичних рекомендацій 
призводить до описаних вище проблем, а його враховують суб’єкти нормотвор-
чості при підготовці проектів законів України, то його доцільно скасувати та замі-
нити на формулювання «цей Закон набирає чинності з дня його опублікування». 

Пропонуємо формулювання «з дня» закріпити у проекті закону України «Про 
нормативно-правові акти» як щодо офіційного опублікування, так і щодо інших 
обставин, з якими може пов’язуватися набрання чинності різними видами норма-
тивно-правових актів, а також передбачити у ньому правила визначення моментів 
набрання ними чинності відповідно до загальних правил обчислення строків. 
Відповідно до загальних правил обчислення строків формулювання «з дня» мало б 
означати початок обов’язковості з наступного дня після офіційного опублікування 
або з наступного дня після настання іншої обставини, з якою пов’язується 
набрання чинності. 

Встановлення суб’єктами нормотворчості у конкретних нормативно-правових 
актах формулювання «з дня» усуне проблему забезпечення презумпції знання 
нормативно-правових актів, подолає можливість зворотної дії їх положень, і таким 
способом сприятиме правовій визначеності адресатів нормативно-правових актів. 

Приклади пропозицій уніфікованого встановлення та визначення моментів 
набрання чинності відповідно до загальноприйнятих правил обчислення строків 
наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
 
 Закон України «Про 

всеукраїнський референдум» 
Закон України 

«Про електронну 
комерцію» 

обставина, з якою 
пов’язується набрання 
чинності 

Офіційне 
опублікування 

Офіційне 
опублікування 

встановлення моменту 
набрання чинності «з дня» 

дата офіційного 
опублікування 

28.11.2012  29.09.2015  

 29.11.2012  30.09.2015 визначення моменту 
набрання чинності відповідає правилам обчислення строків 

 
Також варто звернути увагу і на те, що загальний порядок набрання чинності 

нормативно-правовими актами, хоч і передбачає необхідною умовою набрання 
ними чинності офіційне опублікування, проте уповноважує суб’єктів нормотвор-
чості самостійно встановлювати моменти набрання чинності як нормативно-
правового акту в цілому, так і окремих його нормативно-правових приписів, які 
можуть бути ними встановлені як значно, так і незначно пізніше їх офіційного 
опублікування. Однак реалізація такого нормотворчого повноваження у правовій 
державі не може використовуватися свавільно та суперечливо, а потребує 
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обґрунтування з урахуванням різних обставин суспільного життя. Ці питання у 
юридичній науці є малодослідженими та потребують подальшого наукового 
розроблення. 
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The article founds inadvisable to use different formulations «from the day» and «from the 
day following the day» to set the date of the entry into force of normative legal acts, as well as 
suggests to address problems, arising from the use of such formulations. 

Despite the fact, that different types of normative legal acts provides for only the phrase «from 
the day» for the establishing of the moment of the entry into force of normative legal acts, subjects 
of lawmaking activity provides for not only the phrase «from the day», but also the phrase «from the 
day following the day» in operational prescriptions of some normative legal acts. 

This differentiation and inconsistency are considered to be not scientifically justified and 
violate the principle of legal certainty, since it leads to inconsistent establishing of the moment 
of formal binding action of legal regulations. 

One established, that there were the moments of the entry into the force of the laws of 
Ukraine, specified on the official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, some of which 
used the phrase «from the day», while others – «from the day following the day» of official 
publication, that were different in one day. 

Although the length of one day is not significant, but it is important for legal regulation of 
social relations, since it can significantly affect the occurrence, change or termination of 
subjective rights and legal obligations of the participants of social relations. 

One proved, that the moments of the entry into force of the laws of Ukraine, indicated in 
the day of official publication on the official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, could not 
guarantee the presumption of the knowledge of laws. 
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One also proved, that the moments of the entry into force of the laws of Ukraine, 
indicated in the day of official publication on the official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, 
could lead to retroactive operation of theirs provisions. 

One revealed, that the information on the official sites of the Verkhovna Rada of Ukraine 
and the Ministry of Justice of Ukraine is inconsistent with the general rules of the establishing 
of the moments of the entry into the force of different normative legal acts. 

To solve these problems one suggested to use as a unified only the formulation «from the 
day», which, according to the general rules of the calculating of periods of time, meant 
mandatory beginning from the day following the day of official publication or from the day 
following the circumstances, connected with the entry into the force. 

One proved, that the unified formulation «from the day» would eliminate the problem of 
violation of the presumption of knowledge of legislation, overcome the possibility of retroactive 
operation of its prescriptions and thus contribute to legal certainty for the recipients of 
normative legal acts. 

The article used tables, which contained the examples of differentiated establishing and 
indication of the moments of entry into the force on the official website of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, as well as the examples of propositions of unified establishing and indication of the 
moments of the entry into the force in accordance with the general rules of calculating of 
periods of time. 

Keywords: lawmaking activity, quality of law, operation in time, temporal force. 
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ 
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Висвітлено основні засади теорії та практики застосування юридичної техніки і 
технології. З’ясовано, що юридична техніка – це теоретико-прикладна юридична наука, 
предметом вивчення якої є закономірності раціональної юридичної діяльності зі створення, 
тлумачення та реалізації права. Юридичну технологію визначено як ресурсно-забезпечену 
складну юридичну діяльність, яка охоплює систему логічно взаємопов’язаних операцій, 
визначається рівнем розвитку правової системи суспільства. 

Обґрунтовано, що до передумов і засобів забезпечення належного юридично-
технічного та технологічного рівня нормативно-правових актів належать: розроблення та 
законодавче закріплення вимог і правил юридичної техніки та технології; розроблення 
комплексних прогнозних і планових актів стосовно розвитку законодавства. 

Ключові слова: юридична техніка, технологія, нормативно-правовий акт, правова сис-
тема, правотворчість. 

Знання про юридичну техніку і технологію формують учені-теоретики і 
практики на основі вивчення правової дійсності, узагальнення досвіду юристів. У 
юридичній техніці та технології повною мірою показано взаємодію теорії та 
практики, фундаментального і прикладного знання. 

Особливої актуальності набуває вивчення юридичної техніки та технології на 
цьому етапі, коли спостерігається розширення меж європейської міжнародної 
правотворчої діяльності. Таке розширення закріплюється в установчих документах 
міждержавних організацій і потребує від держави цілеспрямованої діяльності щодо 
забезпечення підготовки до впровадження результатів міжнародного правотво-
рення в національне правове поле.  

Скарбниця юридично-технічних знань для кожного представника юридичної 
професії є необхідною для виконання найбільш спільних завдань і персоніфіко-
ваною стосовно завдань та функцій, що входять до посадової компетенції.  

Питання юридичної техніки та технології не обділені увагою як української, 
так і закордонної науки. Їх висвітлено у працях: С. Алексєєва, В. Баранова, В. Бут-
кевича, Н. Власенко, М. Буроменського, В Карташова, Т. Кашаніної, Л. Луць, М. Мар-
ченка, Ю. Нички, І. Онищука, А. Піголкіна, Р. Ромашова, О. Скакун, М. Тіхомірова, 
Т. Хабрієвої та ін.  

Мало досліджено питання співвідношення техніки та технологій правотворчої 
діяльності в сучасних правових системах, а це особливо актуально в контексті 
визначення оптимального співвідношення міжнародного і національного права, 
забезпечення належного їх взаємодії в загальному правому полі. Адже порушення 
меж одного виду правотворчості іншим призводить до юридичних колізій, 
зниження рівня правового регулювання.  

Мета наукової статті – розкрити основні засади теорії та практики застосу-
вання юридичної техніки і технології.  
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З правового погляду юридична техніка пов’язана зі створенням нормативно-
правових актів, що утворює її головну і, мабуть, вихідну частину. Інший важливий 
її елемент – техніка правозастосовної діяльності.  

Юридична техніка – теоретико-прикладна юридична наука, предметом вивчен-
ня якої є закономірності раціональної юридичної діяльності зі створення, 
тлумачення та реалізації права. У системі юриспруденції юридична техніка вирі-
шує завдання систематизації знань про методи та прийоми юридичної діяльності, 
що формуються загальною теорією права, галузевими та прикладними юридич-
ними науками [15, с. 25]. 

Основним критерієм класифікації видів юридичної техніки постають етапи 
правового регулювання (правотворчість, дія права, реалізація права). Отже можна 
виділити шість видів юридичної техніки: правотворча техніка; техніка опублікування 
нормативно-правових актів; техніка систематизації нормативно-правових актів; інтер-
претаційна техніка; техніка реалізації права; правозастосовна техніка [2, с. 95]. 

Юридична технологія – це ресурсно-забезпечена складна юридична діяльність, 
яка охоплює систему логічно взаємопов’язаних операцій, визначається рівнем 
розвитку правової системи суспільства. Така юридична діяльність ґрунтується на 
знанні про оптимальну взаємодію юридичних, юридично-технічних і техноло-
гічних засобів, яке використовують для досягнення певних правових цілей і 
зумовлює певні юридичні наслідки. Операційне розмежування понять юридичної 
техніки і юридичної технології ґрунтується на розумінні юридичної діяльності, яку 
розглядають з погляду інструментальної характеристики, як єдності статичної 
(технічної) та динамічної (технологічної) сторін [7, с. 127].  

У межах нормативного підходу юридичну технологію розуміють як певні 
правила (норми) юридичної діяльності. Так, М. Власенко юридичною технологією 
вважає порядок застосування та використання методів і прийомів підготовки та 
прийняття юридичного рішення як результату юридичної діяльності, що реалі-
зується відповідно до принципів і прийомів технологічних операцій [16, с. 25].  

Серед основних тенденцій міжнародної і національної правотворчості можна 
виділити звуження меж правотворчості у континентальному праві, завдяки чіткій 
регламентації в конституціях і законах компетенції правотворчих суб’єктів, якими 
є лише спеціальні уповноважені органи. Для держав загального (англійського) 
права межі правотворчості є ширшими завдяки нормотворчим повноваженням 
вищих судових органів. Водночас у скандинавській правовій системі межі націо-
нального правотворення ширші внаслідок правотворчих повноважень вищих судо-
вих органів, але одночасно вони звужені участю держав у нормативно-правовій 
уніфікації. Найвужчі межі національного правотворення у країнах-учасницях ЄС. 
Загалом у державах Європи, що належать до згаданих правових систем, просте-
жується тенденція до звуження кордонів національної правотворчості [14, с. 178]. 

Юридичну техніку і технологію доцільно класифікувати за тими ж критеріями, 
за якими ділиться правотворчість. Оскільки за різновидом органів державної 
влади, уповноважених до правотворчості, виділяється парламентська, відомча і 
судова правотворчість, то і за критерієм виду органів державної влади необхідно 
виділяти парламентську, відомчу і судову юридичну техніку та технологію. 
Воднораз юридичну техніку та технологію за способом надання актам право-
творчості юридичної сили можна розмежувати на нормативно-правову, договірну, 
прецедентну, делеговану і санкціоновану юридичну техніку та технологію.  

У межах парламентської правотворчої техніки та технології є законодавча та 
міжнародно-договірна техніка та технології. Органи виконавчої влади можуть 
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встановлювати нормативно-правові приписи щодо підзаконної, договірної, 
адміністративно-прецедентної, делегованої правотворчої техніки та технологій. 
Органи судової влади можуть провадити судову правотворчість використовуючи 
прецедентну і регламентну правотворчі технології [13, с. 4–5].  

Різні чинники впливають на розвиток права, законодавства. До них належать 
економічні, політичні, соціальні, національні, ідеологічні, зовнішньополітичні 
чинники як своєрідні об’єктивні умови розвитку і зміни законодавства. У деяких 
випадках вони набувають рис правоутворювальних чинників, у них зароджується і 
проявляється об’єкт майбутнього законодавчого регулювання. Потрібно правильно 
оцінити цей об’єкт і вміло вибрати предмет, форми та методи правового регулю-
вання [2, с. 149].  

Важливе значення для розуміння змісту правотворчості має її класифікація. В 
юридичній літературі використовують різні підходи до класифікації правотвор-
чості, використовують і різні критерії класифікації: суб’єкти, способи правотвор-
чості, способи формування приписів, надання юридичної сили тощо. Зокрема за 
просторовим критерієм правотворчість поділяється на міжнародну і національну, 
що дає змогу виявити особливості цих видів правотворчості та встановити межі 
між ними з метою забезпечення гармонійності, збалансованості системи джерел 
права, ефективності правового регулювання суспільних відносин [5, с. 2]. 

Однією з ознак позитивного права є визначеність меж його дії: час, простір, 
коло суб’єктів. Наприклад, графіком дії нормативно-правових актів є початок, 
припинення та напрям дії. Водночас дія нормативно-правових актів у просторі 
обмежується територією держави та державним суверенітетом, тобто нормативно-
правовий акт діє на тій території, на яку поширює свої повноваження правотвор-
чий орган, що прийняв цей акт. Дія ж нормативно-правового акта щодо певного 
кола суб’єктів обмежується територією та правовим статусом особи. Межами 
правового впливу визнають інтереси особистості та суспільства. Метою правової 
системи є досягнення належного рівня правопорядку як необхідної умови функ-
ціонування суспільства [10, с. 205].  

Нормотворчі, правозастосовні, правоохоронні та судові органи є неодмінною 
складовою частиною правових систем. Як сприйняття правових норм, так і їх 
тлумачення, реалізацію та застосування не можна розглядати безвідносно до тих 
органів, які встановлюють або застосовують. Визначальним чинником у назві 
«національна правова система» є наявність суверенної держави. Необхідно 
враховувати, що термін «правова система» вживають не тільки стосовно окремої 
держави (суспільства). Його використовують при характеристиці міждержавних 
утворень: правова система Ради Європи, правова система Європейського Союзу та 
інші. Зазначені системи є правовими системи інтегрованого характеру. У їхньому 
розпорядженні є різні шляхи впливу на національне законодавство. Отже, можна 
класифікувати правові системи за територією дії на національні, регіонально-
континентальні (міждержавні), міжнародні [11, с. 330]. 

Засобами досягнення мети правової системи є діяльність суб’єктів права. До 
меж правового регулювання відносять: юридичні властивості суб’єктів права, 
юридичні властивості правових засобів, предмет правового регулювання, потреби 
й інтереси особистості і суспільства, принципи правової системи, системи права та 
системи джерел права, правотворчості, особливості юридичної практики. При 
цьому, під межами правового регулювання розуміють ті явища, які визначають 
соціальний простір, у якому може відбуватися, або відбувається правовий вплив на 
учасників суспільних відносин [3, с. 374]. 
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Внутрішньодержавне право може бути визначене переважно через інстру-
ментальну (нормативну, регулятивну) підсистему правової системи. Таке 
розуміння викладено в ст. 2 Європейської конвенції про громадянство (1997 року), 
де внутрішнє законодавство розкривається через основні джерела (форми) права. 
До нього віднесено «всі види положень національної правової системи, включаючи 
конституцію, закони, постанови, укази, прецедентне право, звичайні правила і 
практику, а також правила, які виходять з міжнародних договорів, які мають 
обов’язкову силу» [11, с. 328]. 

Однією з якісних меж правотворчості в сучасних європейських правових сис-
темах є компетентний правотворчий суб’єкт, який провадить правотворчу діяль-
ність у формі регламентованої, процедурної діяльності, закріплення в чинних 
джерелах права, об’єктивацію результатів правотворчої діяльності. Такі форми 
відрізняються в континентальному, загалом і в скандинавському типі правових 
систем, а також у європейських міждержавних правових системах. Тому важливим 
при взаємодії міжнародного і національного права є вибір юридичних форм, як для 
міжнародної правотворчості, так і для національної, особливо тих, які функціону-
ватимуть у загальному правовому полі.  

Правотворча діяльність у європейських правових системах континентального 
типу не є однорідною, а також особливості, притаманні кожній правової системи. 
У ній можна виділити загальні ознаки, властиві правотворчості континенту 
загалом. Насамперед це стосується законотворчої діяльності, яка реалізується у 
всіх типах правових систем парламентами (органами законодавчої влади), за чітко 
визначеною в законодавстві процедурою, повноваженнями, предметною сферою і 
юридичною формою нормативно-правових актів. Що стосується підзаконної 
правотворчості, то особливості, характерні для конкретних типів правових систем, 
досить значні. Загальними є тенденції до збільшення кола суб’єктів підзаконної 
правотворчості, зростання питомої ваги підзаконних актів, а це перевантажує 
правову систему і знижує ефективність правового регулювання [6, с. 89].  

Основою дослідження техніки і технології в європейських правових системах 
континентального типу є загальнотеоретична модель правотворчої діяльності як 
різновиду юридичної діяльності правотворчого суб’єкта, спрямована на створення 
нормативно-правових приписів, їх зміни або скасування. Як і будь-яка інша 
юридична діяльність, правотворчість має внутрішню будову. Спрямованість 
правотворчості на створення нормативно-правових приписів дає змогу виділити 
наявність таких елементів: мета, суб’єкт, об’єкт, дія і результат. Для проведення 
належного аналізу правотворчості необхідно відзначити, що для правових систем 
континентального типу характерний високий рівень нормативної впорядкованості, 
наявність досконалої юридичної техніки. Постійною концептуальною основою для 
цих систем є чітке розмежування правотворчої, правозастосовної та діяльності з 
тлумачення норм права [6, с. 83].  

Техніка і технологія правотворчості романо-германського типу правової сис-
теми свідчить про високий рівень нормативності, злагодженості, що забезпечує 
досягнення належного правопорядку. Натомість в англо-американському типі 
механізм правового впливу має середній рівень нормативності, який визначається 
поєднанням нормативних приписів як статутного, так і прецедентного права. А в 
релігійно-звичайному (традиційному) типі низький рівень нормативності 
пояснюється тим, що правові засоби регулювання часто замінюються неправомір-
ними, а в деяких правових систем цього типу загальні правові засоби виконують 
функції спеціальних.  
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Техніка і технологія правотворчої діяльності групи скандинавських і 
латиноамериканських правових систем містить високий рівень нормативності. Ця 
технологія більш дієва завдяки існуванню різних форм об’єктивації норм права. 
Особливо ефективною вона є у скандинавських правових системах. У них 
досягнуто оптимальне поєднання ознак континентального та загального права, що 
своєю чергою, забезпечує оптимальне співвідношення в механізмі правового 
впливу як загальних, так і спеціальних правових засобів. Цим системам прита-
манна уніфікація законодавства. Їх зближення сприяє ефективності механізму 
правового регулювання та досконалості самих правових систем [4, с. 49].  

Варто зазначити, що серед сучасних європейських правових систем сканди-
навська група, до якої належать Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція і Фінляндія, є 
змішаною. Для неї характерні ознаки як континентального, так і загального права. 
Хоча у скандинавських правових системах і спостерігається ієрархічність нормативно-
правових актів з панівною роллю законів і поділ на публічне та приватне право, однак 
судочинству притаманні ознаки, характерні для англійського права, і судова практика 
відіграє значну роль у системі джерел права. У скандинавських правових системах 
створено значну кількість уніфікованих законодавчих актів, особливо у сфері приватного 
права (зобов’язальне, деліктне, морське право, право інтелектуальної власності та ін). 

Переважно для скандинавських правових систем характерна різноманітна 
система джерел права, суттєву роль у формуванні якої відведено правотворчій 
діяльності. Процес розвитку людства, необхідність вирішення загальнолюдських 
проблем викликали інтеграційні світові процеси. Їх результатом стало формування 
якісно нової інфраструктури, поява міждержавних об’єднань як універсального, 
так і регіонального характеру, провадження структурованих міжнародних суспіль-
них відносин. Усе це сприяло появі на сучасному етапі розвитку нового типу 
правової системи – міждержавно-правової. Її поява об’єктивно визначена низкою 
таких закономірностей, як: розширення кола учасників міжнародних відносин, 
ускладнення та збільшення кількості міжнародних відносин, визнання багатьох 
людських проблем всесвітніми, глобальними. Особливого значення набуває 
науковий аналіз технології правотворчої діяльності міждержавно-правового типу.  

Адже до основних тенденцій розвитку сучасних правових систем світу відно-
сять: визнання пріоритету правового регулювання перед іншими способами впливу 
на поведінку людини; додержання міжнародно-правових норм; приведення у 
відповідність до міжнародно-правових норм національного законодавства. Останнє 
визнають головною умовою забезпечення міжнародного правопорядку [4, с. 49].  

Юридична техніка і технологія та питання, пов’язані із функціонуванням системи 
нормативно-правових актів, потребують повноцінного правового врегулювання.  

Питання узаконення вимог до юридичної техніки і технології в НПА 
допоможе вирішити міжнародний досвід. До прикладу, постановою Міжпарла-
ментської Асамблеї держав-учасниць СНД 13.05.1995 року прийнято рекомен-
даційний акт «Про нормативно-правові акти держав-учасниць СНД». Не без його 
впливу в республіці Туркменістан прийнято закон «Про нормативно-правові акти» 
(18.07.1996 року), у Республіці Киргизстан – (01.07.1996 року), у Республіці 
Казахстан – (24.03.1998 року) [8, с. 25].  

Використання порівняльно-правового методу дає зрозуміти специфіку вимог 
до юридичної техніки як національного і водночас універсального явища. В Японії 
ще у 1898 році було прийняте «Загальне положення про закони», в Болгарії «Закон 
про нормативні акти» існує з 29.03.1973 року, а в Угорщині діє «Закон про 
правотворчість» з 1987 року, відповідні документи є в Австрії, ФРН і США. У 
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1976 році Декретом Державної Ради Румунії затверджено «Загальну методологію 
законодавчої техніки», де перелічено основні категорії нормативних актів. В 
окремих суб’єктах Російської Федерації (Якутії (Соха), Тверській області, Ставро-
польському краї) діють закони про правові акти [8, с. 26]. 

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 21.01.2008 року та 
Пропозиції Президента України до Закону України «Про нормативно-правові 
акти» від 22 грудня 2009 року передбачали врегулювання вимог до юридичної 
техніки в НПА. Сутність наведеного Проекту полягає в тому, що Закон регулює 
суспільні відносини, пов’язані з розробленням НПА, їх прийняттям, набранням 
ними чинності, державною реєстрацією та обліком. Проект визначив систему, 
види, ієрархію НПА та встановив єдині вимоги до нормопроектувальної техніки 
для всіх суб’єктів нормотворення [9]. 

ІІІ розділ Проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» присвячено 
одному із видів юридичної техніки – техніці нормотворення та її загальним вимогам. У 
ньому зазначено, що проект НПА повинен: відповідати за обсягом регламентації 
визначеному в ньому предмету правового регулювання; не повторювати норм права, 
які містяться в інших НПА; не повторювати положень, які містяться в тексті цього 
проекту НПА; охоплювати положення, що належать до одного і того ж предмета 
правового регулювання; бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану 
структуру; бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим, компактним та послідовним [9]. 

Відсутність Закону України про нормативно-правовий акт призводить до 
викривленого тлумачення норм права, що найбільш наочно виявляються у процесі 
застосування права. Закони пишуть не для юристів, а для звичайних людей, тому їх 
зміст повинен бути зрозумілий. Процес тлумачення відбувається переважно у 
свідомості людини у вигляді різних внутрішніх інтелектуально-вольових операцій 
(з’ясування вимог норм), які знаходять вираження зовні (роз’яснення) у вигляді 
інтерпретаційного акта, юридичної поради.  

Акцентування уваги учених лише на такому виді юридичної техніки, як 
законодавча техніка на практиці може призвести до зниження ефективності 
правозастосовної та інтерпретаційної техніки. Існує потреба в розробці правозасто-
совної та інтерпретаційної техніки, корпоративної правотворчості, техніки і 
технології правового моніторингу, що дасть змогу удосконалювати правову 
матерію з моменту її задуму, на всіх етапах правозастосування, до втрати чинності. 

До передумов і засобів забезпечення належного юридично-технічного та 
технологічного рівня нормативно-правових актів належать: розроблення та законо-
давче закріплення вимог і правил юридичної техніки та технології; розроблення 
комплексних прогнозних і планових актів стосовно розвитку законодавства; заходи 
щодо систематизації нормативно-правових актів; створення спеціалізованих 
органів, структур, підрозділів, а також реалізація спеціальних програм, покликаних 
сприяти забезпеченню належного юридично-технічного та технологічного рівня 
нормативно-правових актів. Варто розглянути питання про розробку та прийняття 
Закону України, зокрема «Про нормативно-правові акти». 
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Knowledge of legal techniques and technology is formed by scholars and practitioners based 
on the study of legal reality, the generalization of the experience of lawyers. The law-making 
technique reflects the interaction between theory and practice, fundamental and applied 
knowledge. Of particular urgency is the study of legal techniques and technologies at this stage, 
when there is expansion of the boundaries of European international law-making activities.  

This extension is fixed in the constituent documents of intergovernmental organizations 
and requires the state to make deliberate efforts to ensure preparation for the implementation 
of international law in the national legal field. Treasury technical legal knowledge to each 
representative of the legal profession is necessary to perform the most common tasks and 
personalized in relation to the tasks and functions included in competence. 

With legal the legal technique associated with the creation of legal acts that forms its 
main and perhaps the output part. Another important element is technique law enforcement. 
Legal technique – theoretical and applied legal science, which studies the regularities of 
rational legal work on the creation, interpretation and implementation of law. In the system of 
jurisprudence legal technique solves the problem of systematization of knowledge about 
methods and techniques of legal experience, formed the General theory of law, branch of 
applied and legal sciences.  

The main criterion for the classification of legal technique are the stages of legal regulation 
(legislation, rights of action, realization of the right). Thus there are six types of legal technology: 
law-making technique; the technique of publication of normative legal acts, systematization of legal 
acts; interpretation technique; a technique of implementation of law; law-enforcement.  

Legal technology is a resource provided complex legal activities which includes a system 
of logically interrelated operations, is determined by the level of development of legal system 
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of society. Such legal activity is based on knowledge about the optimal interaction of legal, 
legal-technical and technological means used to achieve certain legal objectives and entails 
certain legal consequences. The operational distinction between the concepts of legal 
technique and legal technology is based on the understanding of the legal activity that is 
considered from the point of view of instrumental characteristics, such as the unity of static 
(technical) and dynamic (process) aspects. 

The absence of the law of Ukraine about normative legal act leading to a biased 
interpretation of the law that is most pronounced in the application of the law. The laws were 
written not for lawyers but for ordinary people. Therefore, their meaning should be clear. The 
process of interpretation occurs mainly in the human consciousness in the form of various 
internal intellectual and volitional operations (understanding of requirements), which find 
outward expression (explanation) in the form of the interpretation act, legal advice.  

Keywords: legal technique, technology, legal act, legal system, lawmaking. 
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Визначено особливості процесу становлення interpretatio у правозастосовчій практиці 
римських юристів на кожному з етапів розвитку римського права. Якщо інтерпретаційна 
діяльність понтифіків в архаїчний період полягала у розробленні формул позовів, за 
допомогою яких відбувався захист матеріального права, що містилося у нормах Закону XII 
Таблиць (interpretatio declarative), а світські юристи докласичного періоду, заповнюючи 
прогалини, поширювали дію норм діючого права на відносини прямо законом не перед-
бачені (interpretatio extensivа), то у класичний період юристи, застосовуючи аналогію й 
опосередковано, фікцію, вільно інтерпретували норми закону, іноді надаючи їм іншого 
значення (interpretatio abrogans). У цей період, через ius respondendi, юристи одержали 
право робити офіційну юридичну інтерпретацію, тобто, легальне тлумачення норм закону.  

Іnterpretatio римських юристів як їх інтелектуальна діяльність, спрямована на 
встановлення змісту норм права, ґрунтувалася на таких важливих джерелах – принципах, 
як aequitas та ius naturalе. 

Ключові слова: понтифіки, світська юриспруденція, правозастосування, доктринальне 
тлумачення, aequitas.  

Сьогодні в Україні широко обговорюється питання стандартів вищої юри-
дичної освіти, основним завданням якої є надання належної професійної 
кваліфікації. Професійна кваліфікація юриста – це не лише знання правового 
порядку держави та уміння застосовувати законодавство при вирішенні конкрет-
них життєвих випадків, а й формування професійної культури. Тобто, сучасний 
український юрист, захищаючи права окремої особи (а не тільки інтереси цілого), 
повинен бути здатним у своїй повсякденній діяльності вдаватися до використання 
всіх досягнень правової науки і практики, «критично творчо осмислювати правові 
норми законів та правові явища з точки зору їх гуманістичного, демократичного і 
морального змісту» [14 с. 473].  

Стандарти вищої юридичної освіти у кожному типі правової системи 
формуються відповідно до історії права того чи іншого типу правової системи. Як 
відомо, континентальне право сформувалося не те що під впливом, а на основі 
римського права. Оскільки римське право тривалий час було однією із трьох 
складових системи європейської юридичної освіти, то вплив надбань римського 
права на формування правової свідомості європейських юристів є незаперечним. 

Унікальність правової системи давнього Риму полягає в тому, що правові форми, 
принципи, конструкції, вироблені в одну епоху, ставали придатними, і навіть дуже 
затребуваними значно пізніше в часі і ширше у просторі. Очевидно, що не без-
підставно, причину цього вбачають у таких специфічних джерелах права давнього 
Риму, як діяльність преторів та діяльність юристів. Окрім того, правова система 
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давнього Риму відзначалася повагою до особи, її інтересів. Така спрямованість 
правової системи (індивідуалізм; досконалий розвиток двох основоположних 
інститутів – приватної власності та договору; свобода договору та ін.), а також відпо-
відне становище преторів (сила їх imperium) та юристів (як приватних законознавців 
(iuris prudentes), що мали високий авторитет, а з часом, і право надавати консультації 
від імені державної влади) у римському суспільстві, зумовили відповідне сприйняття 
юриста як захисника інтересів індивіда, а не інтересів держави. 

Римляни були переконані, що відносини, які можуть мати правове значення, 
визначені нормами права і навіть якщо нема чіткої диспозиції, яка би ті чи інші 
відносини охоплювала, то має існувати можливість їх визначити – шляхом 
інтерпретації [19, с. 31].  

Як відомо, і претори, і юристи, не маючи законодавчих повноважень, 
вплинули на правотворення, саме вони сприяли формуванню гнучкої, динамічної, 
здатної до змін, правової системи. Питання про діяльність юристів у правовій 
системі давнього Риму розглядало багато українських і зарубіжних дослідників 
римського права, починаючи з XIX століття і до нашого часу, переважно в якості 
джерела права у кожен із періодів його розвитку; вчені перелічують твори кори-
феїв римської юриспруденції; називають три, сформульовані у I ст. до н. е. 
Цицеронові форми діяльності римських юристів – respondere, cavere, agere, але 
майже не звертають уваги на метод, за допомогою якого ця діяльність 
реалізовувалася. Зокрема, Й. Покровський у підручнику з історії римського права 
розглянув питання розвитку римської юриспруденції за періодами, зосереджуючи 
увагу на формах діяльності римських юристів, юридичній освіті та творах 
римських юристів, серед яких важливу роль відведено коментарям [13, с. 228]. 

Представник німецької юриспруденції XIX ст. Ю. Барон у праці «Система 
римського цивільного права», досліджуючи питання тлумачення законів, наго-
лосив, що у римських джерелах під поняттям «інтерпретація» розуміли не лише 
тлумачення, а й водночас дальший розвиток думки законодавця, шляхом аналогії. 
Відтак, учений вважає за доцільне цього слова не вживати [1, с. 61] й у параграфі 
«Тлумачення законів» він використовує термін «тлумачення» [1, с. 61–66]. 

У праці українського романіста XX століття К. Лоського діяльності римських 
юристів присвячений цілий розділ «Римська юриспруденція», у якому автор, 
використовуючи хронологічний підхід, аналізує питання інтерпретації римських 
понтифіків, світських юристів, юриспруденцію часів республіки та принципату, а 
далі пише про видатних римських юристів та внесок кожного з них у розвиток 
римської юриспруденції [11, с. 67–110]. Інший український романіст О. Баранів 
багато уваги присвятив аналізу дихотомічних поділів, які побутували у римській 
юридичній думці, а також на її основі, у новішій романістичній теорії [2, с. 26–33]. 
У його «Вступі до науки римського права» (1947 року) можна побачити, що 
тлумачення також використовували при вивченні та викладанні римського права в 
процесі його рецепції [2, с. 48–59]. 

Польські дослідники римського права, розглядаючи в хронологічній послідов-
ності процес розвитку римської юриспруденції, особливо детально аналізують інтер-
претації норм Закону XII Таблиць [18; 20]. У «Римському праві» В. Розвадовського є 
параграф «Інтерпретація права», у якому, подаючи загальні теоретичні відомості про 
інтерпретацію, автор відшукує її види у практиці римської юриспруденції та в 
діяльності преторів [19, с. 30–31]. Г. Купішевський, характеризуючи діяльність римсь-
ких юристів, звернув увагу на способи мислення, запозичені ними із грецької філософії 
та практики реалізації грецьких демократичних процедур, а також на раціональність та 
етичність при коментуванні [17, с. 39–59].  
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Сучасні українські романісти О. Підопригора та Є. Харитонов у підручнику з 
римського права у розділі «Форми права», розглянули форми діяльності римських 
юристів [12, с. 93–94]. Досліджуючи правову думку римських юристів, автори, на 
основі аналізу першоджерел визначили шляхи, якими юристи вплинули на станов-
лення права давнього Риму. Це, по-перше, їх участь у формуванні розуміння права, 
його ідей та засад, а по-друге, їхня безпосередня участь у правотворчості через 
едикти магістратів та надання офіційних консультацій. Цікавим є аналіз окремих 
принципів та категорій римського права, вироблений юристами Риму, зокрема 
таких понять, як «aequitas», «ius naturalе», «iustitia», «bona fides» [12, с. 56–64]. 

Саме зворот «bona fideі» у рішеннях римських юристів, що стосуються 
контрактів, є предметом досліджень багатьох сучасних науковців, які розглядали 
інститути речового та договірного права, створені за допомогою тлумачення 
(interpretatio) римських юристів [4; 8; 15; 16]. Зокрема, у працях українського 
науковця О. Гайдуліна виявлені загальні засади тлумачення договорів доброї 
совісті (bona fidei contractus) у римському праві [4; 8].  

Окрім того, в інших дослідженнях О. Гайдуліна розглянуто проблеми сутності 
буквального тлумачення правових норм та фактів як однієї з технологій ius 
interpretatio; різні інтерпретаційні стратегії та інтерпретаційну практику у давньому 
Римі [5; 6; 7]. Розглядаючи поняття «ius interpretatio», вчений наголосив на таких 
його основних значеннях: суб’єктивне право певної категорії осіб на офіційну 
юридичну інтерпретацію; процес юридичної інтерпретації як з’ясування та 
роз’яснення змісту правових норм і юридичних фактів; сукупність результатів 
юридичної інтерпретації – об’єктивне право, створене юристами [7, с. 81–82]. 

Метою нашого дослідження є виявлення особливостей процесу становлення 
interpretatio у правозастосовчій практиці римських юристів.  

Для цього належить вирішити такі завдання:  
– дати визначення interpretatio у діяльності римських юристів; 
– виділити види інтерпретації, які використовували римські юристи;  
– розкрити суть принципів, на основі яких провадили свою інтерпретаційну 

діяльність римські юристи; 
– визначити специфіку діяльності римських юристів у архаїчний, докласичний, 

класичний та посткласичний періоди розвитку римського права. 
Сучасна теорія права розуміє тлумачення (інтерпретацію) норм права як 

розумову інтелектуальну діяльність суб’єкта, пов’язану із встановленням їх 
точного значення (змісту) [14, с. 404]. 

У відомій енциклопедії римського права М. Бартошек зазначає, що тлумачення 
призначене для встановлення і пояснення істинного правового значення (змісту) 
правової норми чи правової дії [3, с. 159]. Для тих випадків, коли значення слів не 
збігається з їх формулюванням, учений виділив відповідні види інтерпретації: 
interpretatio restrictiva – якщо значення слів, які тлумачать, вужче; interpretatio 
extensivа – якщо значення слів ширше; interpretatio abrogans – якщо значення слів 
зовсім інше [3, с. 159]. Окремо дослідник виділив «тлумачення юридичних дій». 
Тлумачення, яке полягає у відшукуванні дійсного значення слова чи правильної 
конструкції Ю. Барон називав «interpretatio declarative». Вчений також виділяв 
обмежувальне (interpretatio restrictivа) і розширювальне тлумачення (interpretatio 
extensivа); граматичне і логічне тлумачення [1, с. 61–66]. 

Першими інтерпретаторами у Римі були понтифіки. Вони робили interpretatio в 
процесі правозастосування, тобто їх тлумачення було доктринальним [10, с. 420], а не 
легальним. Коментарі (interpretatio) понтифіків до звичаїв і законів, у яких вони 
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відшукували відповідну формулу позову для захисту матеріального права з’явилися 
вже в архаїчний період. Очевидно, що таке тлумачення належить віднести до 
interpretatio declarative. Не зважаючи на видання у 451–450 роках до н. е. Закону XII 
Таблиць, який, як відомо, став результатом задоволення вимог плебеїв про доступність 
права, понтифіки і далі продовжували коментувати не лише звичаї, але й нові закони.  

Інтерпретуючи Закон XII Таблиць понтифіки спочатку до кожного випадку 
підбирали actio, а потім старалися поширити зобов’язуючу силу норм закону на 
нові ситуації, які ним не були охоплені, що призвело до виникнення нових 
інститутів права, доповнення ius civile [20, с. 50]. Оскільки Закон XII Таблиць був 
формальним, то понтифіки допомагали юридичній практиці у визначених формах 
діяльності (respondere, cavere, agеre), розвиваючи думки і принципи, які містилися 
у законах, і цим створювали нове право. М. Бартошек пише, що цей метод був 
характерний для понтифіків і «тому термін interpretatio pontificum водночас 
позначає весь перший період римського права до кінця IV ст. до н. е.» [3, с. 160].  

Український романіст О. Баранів наголошував, що interpretatio з’явилося у 
правовій системі давнього Риму з метою захистити національне власне римське 
право від зовнішніх впливів. Відтак, розвиток права довгий час відбувається на 
основі тлумачення Закону XII таблиць [2, с. 42].  

У докласичний період відбуваються події, які сприяли появі приватних 
законознавців (iuris prudentes) і світської юриспруденції. В історії римського права 
прийнято вважати, що у 304 році до н. е. секретар понтифіка Анія Клавдія Цека 
Гней Флавій обнародував календар днів, у які найкраще розпочинати судовий 
процес та збірник процесуальних формул (actiones), які довгий час тримали в 
таємниці понтифіки. Крім того, у 253 році до н. е., коли понтифіком став 
представник плебеїв Тіберій Курунканій, він запровадив практику надання 
відповідей на запити громадян і судових магістратів (responsa) не в таємній 
оракульській формі, а публічно.  

Отже, interpretatio перейшло до рук світських юристів (interpretatio prudentium). 
Якщо спочатку юристи суворо дотримувалися формулювання закону, то згодом 
почали надавати більше уваги змісту і призначенню закону [3, с. 160], тлумачачи 
норми вже не буквально, а контекстуально, тобто, застосовуючи поширювальне 
тлумачення (interpretatio extensivа). З часом, щоразу частіше почали траплятися 
випадки, коли для урегулювання правових відносин на практиці, словам надавали 
зовсім іншого значення, тобто, використовували interpretatio abrogans.  

Юриспруденцію класичного періоду характеризують такі дві ознаки, як поділ на 
школи (прокуліанців і сабініанців) та одержання юристами права публічно давати 
відповіді від імені імператора (ius publice respondendi). Правові позиції юристів, 
наділених цим правом (ius respondendi), зобов’язували суддів при винесенні рішення 
по справі. У результаті, за оцінкою М. Бартошека, interpretatio prudentium стало 
найзначнішим джерелом права у правовій системі Риму [3, с. 160].  

Починаючи з принципату, коли тлумачення стає прерогативою імператора, 
він, надаючи юристам ius respondendi, таким способом вирішує, хто з визначних 
юристів проводитиме його правову політику. Але в результаті це призвело до 
посилення влади імператора у цій сфері та знеособлення юристів і врешті – до 
занепаду юриспруденції. Водночас надання римським юристам ius respondendi 
означало право легального тлумачення ними норм права. Юристи того періоду вже 
вільно тлумачили норми права, широко застосовуючи аналогію [3, с. 160] і фікцію 
[17, с. 49]. Іспанський романіст Гарсія Гаррідо, акцентуючи, що фікцію вводили 
актом влади, цілком слушно стверджує, що це не можна було зробити за 



Г. Федущак-Паславська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 50 

допомогою interpretatio [9, с. 116]. Юристи зверталися до претора чи законодавця з 
пропозицією ввести ту чи іншу фікцію, безпосередньо її не застосовуючи.  

У посткласичний період, з метою впорядкування діяльності римських юристів, 
імператор Валентиніан ІІІ видав для Заходу конституцію, відому як «Закон про 
цитування» (426 року). Ця конституція була розповсюджена і на Східну частину 
Феодосієм ІІ через Codex Fheodosianus (закон згодом дістав назву «суд померлих»). 
Із введенням закону 438 року у Кодекс Феодосія, було дозволено використовувати 
не лише позиції п’яти юристів, але й твори тих юристів, на яких посилалися ці 
п’ять. У Західній частині юристи, враховуючи потреби практики, переробляли, 
коментуючи твори класичних юристів та імператорські конституції. Інтерпре-
таційна діяльність у зазначений період полягала у коментуванні на полях чи між 
рядками, що часто ставало елементом тексту і в подальшому ускладнило читачеві 
можливість виокремити римське право від наступних його інтерпретацій.  

Формуючи свої правові позиції в процесі пристосування норм діючого права 
до практичних потреб, шляхом тлумачення, юристи не діяли свавільно. Їх 
діяльність, як і вся правова система давнього Риму, ґрунтувалася на нормах-
принципах, зокрема таких, як aequitas та ius naturale. 

Поняття «aequitas» розуміли як синонім «доцільності», «справедливості» чи 
«рівності»; його протиставляли старому суворому ius strictum, яке не допускало 
жодних відхилень з огляду на особливості певного конкретного випадку. Згідно із 
дослідженням М. Бартошека, aequitas виступає важливим творчим принципом 
тлумачення і творення римського права. Творчий характер цього принципу 
проявлявся тоді, коли виникала потреба вирішити колізію між усталеним 
застосуванням правової норми і конкретним, нестандартним випадком [3, с. 26–
27]. Аequitas, як інстинктивне почуття добра і справедливості, дозволяло і навіть 
примушувало відступати від вимог формального права в разі, якщо це право не 
відповідало уявленням про добро і справедливість.  

Щодо ius naturale, то римські юристи вважали, що у ньому викладений зміст 
природного закону. У той же час, закони природи, які вони називали «природним 
розумом» (naturalis ratio) є тим об’єктивним розумом, який панує в усьому світі. 

Аequitas та ius naturale тісно між собою пов’язані. Виникнувши завдяки 
адаптації ідей грецького стоїцизму до римського права, ius naturale у концепціях 
юристів середньовіччя вже прямо ототожнене із aequitas. Разом ці категорії стають 
основами становлення природничо-правової концепції права.  

Відтак римські юристи класичного періоду, формуючи свої правові позиції, 
більше зважали на справедливість чи несправедливість норм закону, ніж на 
формальні його вимоги. У разі, якщо норма закону не відповідала уявленням про 
добро і справедливість, то з метою урегулювання відносин, допускалося вчинення і 
contra legem. Отож важливими були не лише буква, а й дух закону, не лише форма, 
а й дійсний намір суб’єкта права. 

У дослідженні «Римське право і сучасність» Г. Купішевський пише, що за 
допомогою звичайного порівняння юристи зуміли надати пластичності конструкт-
ції, що в майбутньому стало прихованим мотором рецепції їхньої думки; майстер-
но використовували фікцію, що є важливим інструментом розумової діяльності 
юриста і законодавця [17, с. 49]. Він також наголосив наявність у відповідях 
(responsa) юристів відповідної схеми, за якою вони були сконструйовані [17, с. 52].  

Метод тлумачення (interpretatio) використовували і в процесі рецепції 
правових позицій римських юристів, висловлених у їх творах, а також при 
опрацюванні інших джерел римського права. Спочатку протягом XI ст. це було 
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граматично-філологічне коментування деяких частин кодифікації Юстиніана, а 
також надання пояснень у формі коротких позатекстових зауважень (glossae). 
Лонгобардський учений Ірнерій Болонської школи глосаторів так само розпочав із 
суто мовознавчого опрацювання Corpus iuris civilis, але не лише вивчав, а й 
викладав його текст. О. Баранів зазначав, що методом Ірнерія і його наступників 
була екзегеза, тобто пояснення змісту тексту. Так само як і лонгобардські вчені-
юристи, вони читали перед слухачами уривки тексту Corpus iuris civilis, 
супроводжуючи кожен із них своїми короткими поясненнями (глосами). Не будучи 
юристами, відтак не цікавлячись спеціальним змістом Corpus iuris civilis, глосатори 
все ж зуміли вловити і передати дух римського права [2, с. 49–50]. 

Після глосаторів, школа яких функціонувала протягом XI–XIII століть, у XIII–
XIV століттях виникає школа коментаторів, які опрацьовували правовий матеріал 
Corpus iuris civilis засобами законів логіки [2, с. 54]. 

У той же час, упродовж XII–XIV ст., формується канонічне право як обробка 
римського права з пристосуванням його «до різних цілей папи-законодавця в дусі 
панівних ідей середньовіччя» [2, с. 52]. 

У XV–XVI століттях на зміну коментаторам прийшла французька теоретична 
школа, яка застосовувала метод історичного трактування матеріалу, в результаті 
чого виникла наука історії римського права. А далі, вже у Німеччині XVI–XVIII 
століть, унаслідок обробки римського права, шляхом його коментування для 
потреб практики, з’явилося usus modernus Рandectarum у значенні новітньої 
пандектної практики [2, с. 67–58]. 

Отже, interpretatio римських юристів – інтелектуальна діяльність, спрямована 
на встановлення змісту норм права, яка, в результаті зумовила створення гнучкої, 
здатної реагувати на соціальні та економічні зміни, правової системи.  

Шляхом інтерпретації, як пояснення правових норм, римські юристи 
створювали нові інститути права, які з часом були внесені у систему джерел 
римського права. Тобто, не маючи законодавчих повноважень, вони сприяли 
розвитку права в процесі правозастосовчої практики. 

Якщо інтерпретаційна діяльність понтифіків в архаїчний період полягала у 
розробленні формул позовів, за допомогою яких реалізовували матеріальне право, 
що містилося у нормах Закону XII Таблиць (interpretatio declarative), а світські 
юристи докласичного періоду, заповнюючи прогалини, поширювали дію норм 
діючого права на відносини прямо законом не передбачені (interpretatio extensivа), то 
у класичний період юристи, застосовуючи аналогію й опосередковано, фікцію, 
вільно інтерпретували норми закону, іноді надаючи їм іншого значення (interpretatio 
abrogans). У цей період, через ius respondendi, юристи одержали право зробити 
офіційну юридичну інтерпретацію, тобто, легальне тлумачення норм закону.  

У своїй діяльності римські юристи застосовували різні види інтерпретації: для 
відшукування дійсного смислу норми чи правильної конструкції – interpretatio 
declarative; надаючи нормі ширшого значення – interpretatio extensivа та interpretatio 
abrogans, надаючи нормі іншого смислового значення. Не маючи законодавчих 
повноважень, римські юристи в процесі правозастосовчої практики готували 
доктринальне тлумачення. Право легального тлумачення вони одержали разом із 
ius respondendi. 

Інтерпретаційна діяльність римських юристів ґрунтувалася не на власному 
розсуді, а на таких важливих джерелах-принципах, як aequitas та ius naturale і завжди 
із застосуванням досконалої юридичної техніки, враховуючи об’єктивні позиції та 
уявлення про те, що відносини, які можуть мати правове значення повинні (і 
можуть) бути урегульовані за допомогою засобів, які має правова система.  
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У правовій системі Риму поняття справедливості та інші етичні категорії 
відігравали роль принципів права. І для української цивілістики це питання сьогоні 
також є актуальним, оскільки ст. 3 ЦК України однією із засад цивільного 
законодавства визначила справедливість, добросовісність і розумність. 

Метод інтерпретування римського права після занепаду Римської держави 
використовували у ломбардській юриспруденції, канонічному праві, також школи 
глосаторів, коментаторів, французька теоретична школа та школа німецьких 
практиків. Тлумачення відбувалися з різними цілями, базовими підходами та з 
різними результатами.  

Як наслідок, право, яке створили римські юристи, в процесі рецепції 
неодноразово інтерпретували, переробляли, навіть спотворювали. Тому подальший 
розвиток досліджень мав би відбуватися в напрямі відмежування надбань класич-
ного римського від його подальших інтерпретацій.  
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INTERPRETATIO IN THE ACTIVITY OF ROMAN LAWYERS 
H. Fedushchak-Paslavska  
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In the article peculiarities of the process of establishing interpretatio in law-applying 
practice of Roman lawyers are determined. Under the analysis of specialized literature it has 
been revealed that questions about the activity of Roman lawyers were examined by 
Ukrainian, as well as foreign authors, predominantly as a source of law. In our research 
interpretatio is perceived as an intellectual activity of Roman lawyers aimed at establishing the 
essence of legal norms that became one of the factors, which influenced the formation of 
flexible and able to respond to social and economic conditions legal system of Ancient Rome. 
Roman lawyers performed this activity employing perfect legal technique, taking into account 
objective points and the idea that relations that can have legal meaning have to (and can) be 
regulated using means available in the given legal system.  

During the archaic period the interpretative activity of pontifices consisted in developing 
forms of lawsuits, with the help of which defence in the field of action of substantive law was 
performed. In other words, Roman lawyers searched for the correct construction for particular 
legal relations in the norms of the Law of the Twelve Tables. 

During the preclassical period society lawyers paid more attention to the sense and the 
assignment of a law, now interpreting the norms not literally but contextually, in other words, 
applying an extended interpretation. In due course more and more frequently cases began to 
happen, when for the regulation of legal relations in practice words were given a completely 
different sense. 

Lawyers of the classical period fluently interpreted legal norms using analogy; 
circumstantially they also used legal fiction.  

During the postclassical period lawyers’ interpretative activity consisted in commenting in 
margins or between lines; and on becoming a prerogative right of the emperor interpretatio 
ceased serving the development of the legal system of Ancient Rome. 

After the decay of the Roman Empire the method of interpreting Roman law for 
educational purposes or for the needs of practice was applied by Lombard Jurisprudence, 
cannon law, schools of glossators and commentators, French theoretical school and the 
school of German practitioners. These interpretations of Roman law took place in different 
countries and at different times, with different purposes, basic approaches, and consequently, 
with different results. Subsequently, in the process of reception the law created by Roman 
lawyers repeatedly underwent interpretation, alteration, even distortion. Therefore, further 
development of researches would have to take place in the direction of reproducing the law 
created by the lawyers of Ancient Rome.  

Keywords: pontifices, society jurisprudence, law enforcement, doctrinal interpretation, 
aequitas. 
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ДІЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ АВСТРІЇ 1811 РОКУ 
НА УГОРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1812–1918 РОКИ) 

Н. Шутко 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено процес введення в законну дію Цивільного кодексу Австрії 1811 року в 
Угорщині та Трансільванії. З’ясовано, що із введенням Цивільного кодексу Австрії 1811 
року вперше приватне право на усіх угорських землях стало уніфікованим. Встановлено, 
що при введенні Цивільного кодексу Австрії 1811 року в законну дію в Угорщині та 
Трансільванії було враховано правові особливості відповідних країв, зокрема, у сімейному 
праві щодо заповіту та успадкування майна духовенства, а також «регулювання відносин 
невід’ємності дворянських землеволодінь (авіцітету)». Проаналізовано зміст Жовтневих 
указів 1860 року та рішень Курії Судової конференції 1860–1861 років, котрі офіційно 
припинили дію Цивільного кодексу Австрії 1811 року на території Угорщини. З’ясовано, що 
в Угорщині до 1918 року була проведена лише часткова кодифікація цивільного права, 
зокрема сімейного права протягом 1871–1884 років. До 1916 року було розроблено п’ять 
проектів цивільного кодексу, джерелом котрих також був Цивільний кодекс Австрії 1811 
року в редакції 1914–1916 років.  

Ключові слова: приватне право, Цивільний кодекс Австрії 1811 року, «авіцітет», 
Рішення Курії судової конференції, уніфікація, кодифікація.  

Поширення уніфікованого чи кодифікованого права на західноукраїнські землі 
після їх окупації Австрійською чи Угорською монархіями сприяло централізації 
управління підвладними територіями. Одночасно цей процес сприяв формуванню 
власних правових традицій та підвищенню правової культури. У цьому контексті 
особливе місце займає Цивільний кодекс Австрії 1811 року (далі – ЦКА), котрий з 
моменту вступу в законну силу з 01.01.1812 року уніфікував приватне право в 
Австрійській імперії, у тім числі територію Галичини, Буковини та в межах 
«хорватсько-славонських військових кордонів». Пізніше сферу його дії поширено 
було на Ломбардо-Венецію (Італія) в 1815 році та Далмацію (Хорватія) в 1816 році.  

Непоширення уніфікованого приватного права на угорські землі стало 
наслідком особливого конституційного статусу цих земель у Габсбурзькій монар-
хії. Тільки його втрата 1849 року поширила дію ЦКА на територію всієї імперії, у 
тім числі й на угорські землі. Тому обґрунтованою видається необхідність 
детальнішого вивчення функціонування ЦКА на угорських землях протягом 1812–
1918 років.  

Досліджували законодавство на західноукраїнських землях у ХІХ–ХХ 
століттях С. Дністрянський, Е. Тіль, В. Кульчицький, І. Левицька, М. Никофорак, 
Х. Моряк-Протопопова [1], Н. Панич, О. Харитонова, Є. Харитонов, І. Бойко, 
Б. Тищик [2], В. Тацій, А. Рогожин, В. Гончаренко, В. Іванов, І. Терлюк та ін. 
Європейські науковці Кхрістіан Нешвара [20], Істван Кайтар [15; 16], Габор Хамза, 
Аттіла Хармат, Каталін Гончі [12], Хомака Нага Марія, Ференц Мадл [17], Янос 
Зліншки [25], Карл Путц, Е. Бернатцік [4], А. Алмасі [3] та інші детальніше 
досліджували застосування ЦКА на угорських землях.  
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Після внесення відповідних корективів ЦКА вступив у дію в Угорщині з 
01.05.1853 року, котра в 1849 році стала незалежною, та в Хорватії, Славонії, 
Сербії, провінції Темесер Банат, а також з 01.09.1853 року в Трансільванії, котра 
також 1849 року отримала незалежність [2, с. 63]. Введення ЦКА в Угорщині 
відбувалося в період останньої фази робіт над реформуванням власного 
приватного права, яке ще мало середньовічне коріння.  

Перші підготовчі роботи щодо введення ЦКА в дію в Угорщині розпочалися ще 
в квітні 1850 року під керівництвом міністра юстиції Антона Шмерлінга, котрий 
створив комісію у складі 30 осіб [16, с. 455; 18, с. 24]. Справу продовжив наступний 
міністр юстиції Карл Краус на початку 1851 року новим Комітетом, до котрого 
входили правознавці цивілісти з Угорщини, Хорватії та Трансільванії. До середини 
1851 року був підготований проект закону, на основі котрого відповідні норми ЦКА 
було змінено чи скасовано, зокрема, розділ зі сімейного права [20, с. 46]. 

Імперська Конституція та видані для її реалізації закони спричинили 
скасування понад 60 параграфів ЦКА через їхнє посилання на публічне право та 
невідповідність прийнятим актам. Правова система вимагала негайних реформ, хоч 
про реформи ще не йшлося [21, с. 2]. Австрійський імператор видав Указ про 
затвердження кодексу, а після скасування угорської Конституції 1848 року взято 
було курс на повне введення в дію ЦКА в Угорщині [2, с. 51; 20, с. 47].  

У кінці грудня 1851 року австрійський імператор підтримав проект «Про 
основні положення судової та управлінської організації держави». Пункт 33 звучав 
так: «Загальний цивільний кодекс повинен бути […] введений як загальне право 
для всіх громадян Австрійської держави, […] після і відповідно до належної 
підготовки, а також зважаючи на особливі відносини в цих землях». Ця норма 
деталізувалася також в Організаційних положеннях 1852 року [9, с. 17; 20, с. 56].  

Протягом п’яти засідань Комітету було розроблено Патент Про оприлюднення 
ЦКА в Угорщині. У Трансільванії ЦКА впроваджувався в іншому порядку. 
Впровадження ЦКА було санкціоноване в Угорщині 29.09.1852 року, а в 
Трансільванії 29.05.1853 року. Одночасно австрійський імператор розпорядився 
про опублікування кодексу разом із Додатковою Постановою в Імперському 
віснику законів, туди також був долучений Алфавітний вказівник для Угорщини та 
Трансільванії. Доповнення до ЦКА в Угорщині становило 86, а в Трансільванії – 83 
додатки до 71 параграфа [20, с. 58].  

У зв’язку з новою організацією правосуддя, крім видання Кримінального 
закону та ЦКА, була проведена часткова кодифікація, зокрема, у 1852 році видано 
було тимчасовий Процесуальний кодекс та тимчасове Положення про конкурсне 
виробництво для Угорщини та Трансільванії, для усієї держави в 1853 році видали 
Кримінально-процесуальний кодекс, а також в 1854 році видали Закон про особ-
ливе виробництво, в 1852 році видали Положення про адвокатів, а 1859 року 
Положення про нотаріат в Угорщині та Трансільванії. 

Упровадження австрійського приватного права мало значний вплив на правове 
життя на угорських землях та в Трансільванії, а також викликало бурхливу реакцію 
та спроби протиставити ці масивні зміни власній правовій культурі [11, c. 396]. 

Правові особливості, які враховували при введенні ЦКА стосувалися насамперед 
сімейного права, заповіту та успадкування майна духовенства, а також «регулювання 
відносин невід’ємності дворянських землеволодінь (авіцітету)». Із уведенням ЦКА 
вперше приватне право на усіх угорських землях стало уніфікованим.  

Якщо поглянути з політико-правової перспективи, то рішення, котрі були 
наслідком введення в дію ЦКА, можна визнати позитивними. Ті реформи, які вже 
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прийняв угорський парламент, як передумову до майбутньої власної угорської 
кодифікації приватного права у 1848 році [8, c. 33] – введення ЦКА, видання Патенту 
про невід’ємність землеволодінь дворянства та зняття обтяжень зі земель – знайшли 
свою чітку реалізацію. У сімейному праві була знівельована постійна нерівноправність 
зумовлена конфесійною належністю. Збережений був тісний зв’язок між конфесією та 
сімейним правом, таким способом продовжувала існувати значна кількість різних 
систем сімейного права на угорських землях та в Трансільванії [20, с. 67].  

У 1849 році на угорських землях посилив пасивний спротив антиконсти-
туційній ліквідації державної самостійності, яка була спричинена австрійською 
юстицією. Своєчасні покращення у законодавстві та управлінні, які мали бути 
спрямовані на модифікацію урядової системи відбулися після підписання так 
званого Люксенбурзького маніфесту у 1859 році в результаті воєнного програшу в 
Італії. Тому, створено було Імперську раду, котра розробила зміни до законо-
давства. Прийнято було також Жовтневий диплом 1860 року [14, c. 336], котрий 
став поштовхом до модифікації угорської правової системи [2, с. 65]. Це мало 
негативні наслідки для діяльності австрійської юстиції та цінності ЦКА [20, с. 88].  

Окремі акти торкнулися Хорватії, Словенії та Трансільванії [4, с. 236, 251]. 
Вони призвели до поділу угорськомовних територій на окремі правові регіони [20, 
с. 90]. На українських та словацьких землях, що були складовими частинами 
Угорщини, діяло право аналогічне праву, що було чинним в Угорщині. 

Постанова, яку прийняли водночас із Жовтневим дипломом у 1860 році, Про 
відновлення автономного землеустрою в Угорщині могла запобігти самовільним 
діям у комітатах. З погляду Угорщини, Жовтневий диплом тільки призвів до 
ліквідації єдності правосуддя. З одного боку, вважалося, що ЦКА суперечив духу 
угорської нації [7, c. 361, 377], а з іншого боку, ЦКА мав позитивну оцінку багатьох 
спеціалістів та багато переваг [10, c. 3, 6]. ЦКА зумовив «гармонію та пов-
ноцінність» угорського приватного права [10, c. 18]. У будь-якому випадку повер-
нення до дореволюційного права вважалося в Угорщині неможливим.  

З погляду відомого австрійського юриста Макса Фюгера є лише дві 
альтернативи: або створити новий власний кодекс у галузі приватного права, 
наприклад, адаптувавши іноземний кодекс, або прийняти ЦКА «після проведення 
перевірки» [20, c. 92]. На його думку, підхопити першу альтернативу, означає 
прийняти пануючі в Європі ідеї правової рівності відхиливши національні 
упередження. Ідея з прийняттям уже перевіреного кодексу на території коронних 
земель Австрії виглядала прийнятніше ніж створення власного кодексу. Навіть 
прихильники старого угорського приватного права висловлювалися за необхідність 
застосовувати австрійське договірне право, проте спершу необхідно було 
«примирити угорську націю з духом ЦКА» [8, с. 15]. 

Виражаючи думку населення, комітати, як органи влади на місцях, надіслали 
звернення до австрійського імператора про підтримку старого угорського права [16, 
с. 458]. Під головуванням придворного судді Георга Апонуя та судді Георга Майлата, 
22 січня відбулося відкриття Конференції у Пешті [5, с. 307; 14, с. 252]. Туди прибули 
науковці, юристи та політики, найвідомішими серед них були: Франц Дік, Балтазар 
Хорват, Лоренц Тот. Загалом на конференцію прибуло 60 учасників [6, с. 30–31]. 

Відповідно до Жовтневого диплому імператора 1860 року Конференція 
повинна була обмежитися питаннями інтеграції угорських територій у спільну 
державу, обговоренням можливостей відновлення угорського правосуддя [17, 
c. 102]. Відповідно до Указу австрійського імператора від 26.11.1860 року було 
поставлене таке завдання: «Окреслити або ж створити правові норми, застосування 
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яких у межах правосуддя вважатиметься доречним». Було створено відповідну 
Комісію, котра почала працювати 22.01.1861 року. Після 18-ти засідань 
Конференція була завершена 04.03.1861 року [5, с. 3].  

Відповідно до рішень Конференції прийнято було 400 параграфів спадкового 
права ЦКА [24, c. 325]. На останньому засіданні конференції 10 березня було 
прийнято остаточне рішення щодо цивільного права. Рішення Конференції були 
узагальнені під заголовком «Положення земельних суддів [...] в справах 
правосуддя». Положення складається з 8 частин та охоплює понад 3 000 параграфів 
[5, c. 7; 16, с. 105]. 23 з них охоплюють у першій частині «Цивільне право» та 
«Матеріальне приватне право». На підставі § 1 вказаного розділу були відновлені 
старі угорські закони з приватного права, проте вони мали низку недоліків. 
Наступні два десятки пунктів визначали зміни, котрі необхідно було внести в 
угорське приватне право. Метою таких заходів було «приватноправове зрівняння» 
[15, c. 30; 24, с. 326], головно за ініціативи відомого угорського юриста Ф. Діка [17, 
c. 104]. Хоча це не дало можливості повернутися до законодавства 1848 року.  

Рішення розглядали як компроміс між угорським та австрійським приватним 
правом, який у результаті так і не зміг подолати внутрішні протиріччя та супе-
речливість аргументів, представлених Судовою конференцією [20, c. 98]. Натомість 
Трансільванія зберегла прийняте після 1849 року австрійське правосуддя [4, с. 254]. 

За рішеннями Судової конференції термін дії ЦКА на угорських землях був 
офіційно закінченим, як і низки законів у галузі приватного права, які були прийняті 
після 1850 року в Угорщині [20, c. 99]. Рішення намагалися [16, с. 469], наскільки це 
можливо, узгоджувати все законодавство з угорським цивільним правом, що існувало до 
введення ЦКА. Вони внесли абсолютно нові елементи, які підтвердили, що з прийняттям 
угорської конституції 1848 року відбувався певний розвиток в угорському праві.  

Щоб наголосити на їхньому тимчасовому характері, рішення Конференції 
угорський парламент не трактував як формальні закони, вони не були 
санкціоновані монархом й не були опубліковані у «Збірнику законів» [20, c. 108].  

Після підписання Австро-угорської угоди та створення Австро-Угорської монархії 
й перетворення Австрії в дуалістичну монархію головним напрямом правової політики 
було встановлення правової єдності на території спільної держави та уніфікація 
законодавства, з огляду на становище угорського правосуддя та станової загрози 
правовій єдності держави [1, с. 97; 2, с. 68]. Це спричинило низку спроб Уряду у Відні 
протягом 1864–1867 років домогтися перевірки рішень Конференції, котрі були 
націлені на відновлення ЦКА в Угорщині [13, c. 123, 127]. 

Більшою мірою підтверджено було дію ЦКА та відповідних підзаконних актів, 
а також реформ, звичайно іноді в зміненому вигляді. У процесуальному й 
торговельному праві та судовій системі дійшло до майже повного відновлення 
колишнього угорського права [20, с. 122–123]. 

Окреме судове законодавство для Угорщини та Цислейтанії, фактично з 1861 
року, призвело до розвитку двох окремих юрисдикцій з повністю відмінним характе-
ром. Вже після реформ законодавства угорського парламенту 1848 року [13, c. 123] 
майже вся письмова частина угорського приватного права була скасована, а частина 
Тріпартітуму, яка функціонувала разом із введеним ЦКА, визнавалася застарілою. 
Власне приватне право в Угорщині діяло до 1861 року, допоки не почало зникати.  

Постанови Курії судової конференції сприймали лише як проміжний, 
«допоміжний засіб та спосіб орієнтації» [3, c. 19] для угорського правосуддя, 
котрий повинен був полегшити правовий перехід від австрійського до угорського 
правопорядку. Окрім цього, існувало багато прогалин у приватному праві.  
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Для Угорщини створення власного кодексу в галузі приватного права стало 
символом державно-правової самостійності [22, с. 661]. Ідея кодифікації, не зважа-
ючи на численні спроби після утворення Австро-Угорщини 1867 року, в результаті 
до 1918 року залишалася нереалізованою [20, с. 124].  

У 1861 році угорське приватне право «номінально» було відновлено, але 
насправді ЦКА продовжував діяти [25, c. 11], особливо його земельне та 
зобов’язальне право. ЦКА широко використовували також у судовій практиці [13, 
c. 127]. Угорська наука приватного права зі застосуванням пандектної системи та 
урахуванням кодифікаційних проектів угорського цивільного кодексу з 1900 року 
почала розвиватися у власному напрямі.  

З 1867 року [3, с. 19] була проведена часткова кодифікація приватного права: в 
1871 році – загальна частина, 1880 року, 1885 року – спадкове право, 1877 року – 
опікунське право, 1894 року – сімейне право [25, c. 34]. З 1895 року зусилля членів 
кодифікаційної комісії стосувалися лише загальних проектів цивільного кодексу; в 
наступні два десятиліття до 1916 року розроблено було загалом п’ять його версій. 
Основний вплив на вказані проекти чинили німецький та швейцарський цивільний 
кодекс. Також використовували новелізований у 1914–1916 роках ЦКА [20, с. 126]. 
Через початок Першої світової війни робота в угорському парламенті не була 
проведена до кінця.  

Угорське приватне право у формі, якої йому надали рішення Курії судової 
конференції, доповнене законами та удосконалене практикою, після провалу коди-
фікації приватного права, на основі готових положень 1928 року, продовжували діяти 
навіть після закінчення Другої світової війни [12, c. 446]. Уперше у 1959 році було 
прийнято власний угорський цивільний кодекс. Те ж саме стосується колишніх 
угорських, а після 1918 року Югославських територій [23, c. 341]. 

Отже, впровадження австрійського приватного права мало значний вплив на 
правове життя Угорщини та Трансільванії. Вперше приватне право на усіх угорських 
землях стало уніфікованим. Рішення Курії Судової конференції 1860–1861 років 
офіційно припинили дію ЦКА, проте ЦКА й надалі застосовувався. Для Угорщини 
створення власного кодексу приватного права стало символом державно-правової 
єдності та нагальної політико-правової необхідності. Угорські правознавці підготували 
п’ять проектів цивільного кодексу Угорщини, але вони не були прийняті через початок 
Першої світової війни та розпад Австро-Угорщини у листопаді 1918 року. 
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The article examines the process of introduction of legal Civil code of Austria in Hungary 
and Transylvania. It is found out, that with the introduction of the Civil code of Austria in 1811 
for the first time a private law for all Hungarian lands became unified. The civil code of Austria 
of 1811 was published together with the Additional Resolution in the Imperial journal of laws, 
there was also included the Alphabetical index for Hungary and Transylvania. It is established 
that the introduction of the Civil code of Austria of 1811 in Hungary and Transylvania were 
considered the legal aspects of the respective territories in particular, in a family law, about 
wills and inheritance of property of the clergy as well as the regulation of relations of 
«inalienability of noble estates (avicitet)». Amendments to the Civil code of Austria of 1811 in 
Hungary amounted to 86, and in Transil’vanii – 83 annex 71 paragraphs. 

In 1860 the October diploma was accepted which became the impetus for the 
modification of the Hungarian legal system. It had negative consequences for activity of the 
Austrian justice and values of the Civil code of Austria of 1811. It was analysed the contest 
of the Curia Judicial conference of 1860–1861, which officially ended the Civil code of 
Austria of 1811 in the territory of Hungary. At the conference 400 paragraphs of the 
inherited law for the Civil code of Austria were accepted in 1811, and also the old Hungarian 
law was modified and restored. The decision was seen as a compromise between the 
Hungarian and Austrian private law. Also decisions were not interpreted by Hungarian 
parliament as formal laws and was not sanctioned by monarch. However, the Civil code of 
Austria of 1811 continued to act, especially its land and law obligations. The civil code of 
Austria of 1811 was widely used in judicial practice. Although in procedural and commercial 
law and the judicial system came to an almost complete restoration of the former Hungarian 
law. During the years 1864-1867 a government tried to achieve verification of decisions at 
Conference with the purpose of restoring the Civil code of Austria of 1811 in Hungary. For 
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Hungary the creation of its own code in the field of private law has became a symbol of the 
state-legal independency. It is found that in Hungary up to 1918 was produced only a 
particial codification of family law during 1871–1884. By 1916 five projects of civil code were 
made the source of which also was the Civil code of Austria of 1811 in a release 1914–
1916. The Hungarian private law in a form, which the decision of Curia of the Judicial 
conference was given to it was complemented and improved by laws and practice, on the 
basis of positions in 1928 and continued to operate until 1959. 

Keywords: private Law, Civil Code of Austria of 1811, «avicitet», The decisions Curiae of 
the Judicial Conference, unification, codification. 
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The Ukrainian parliament has not adopted a codified act on administrative procedure yet, in 
spite of three attempts starting from 2004. Meanwhile, the very idea of systematization of law on 
administrative procedure has become very popular in many countries as well as in the European 
Union as the whole. Numeral soft law documents were adopted by the Council of Europe and the 
European Union during last fifteen years. They had been designed to improve implementation of 
law on administrative procedure in European countries and to formulate common contemporary 
standards for public administration`s activities. 

So Ukraine has a rather good possibility to improve its draft Law on administrative 
procedure using provisions laid down in above mentioned documents (especially – in the Model 
Rules on European Union administrative procedure prepared by prominent European scholars) 
and to adopt a high quality legislation in the field.  

Keywords: administrative procedure, systematization, codification, consolidation, good 
administration. 

Systematization of law is one of the main objectives of legislative activities of 
parliaments in the contemporary world. It enhances better functioning of legal systems 
and thus provides legal certainty for citizens of any country.  

In some areas of legal regulation systematization has rather long history and is 
rooted, for example, in the Roman law. However, some branches of law have been tried 
to systematize for the first time only in twentieth century and it definitely relates to the 
law on administrative procedure. We have to remind that first codification of 
administrative procedure was done by Austrian Parliament in 1925. During next ninety 
years dozens of countries throughout the world have adopted general laws on 
administrative procedure, both in civil and common law systems. At the same time many 
contemporary states, including France and Russian Federation still consider necessity 
and expediency of such a codification. It means that administrative procedural norms are 
scattered in sector-specific legislation in these countries. 

In Ukraine, despite of three attempts (in 2004, 2008 and 2012), the parliament – 
Verkhovna Rada has not adopted codified act on administrative procedure yet. Already in 
June of this year Ministry of Justice organized regular round table, where the draft of the 
Law on Administrative Procedure (in previous version – Administrative Procedural 
Code) was discussed by scholars, politicians and public servants. However, its 
participants have not agreed their views on model of a future legislative act. Of course, it 



A. Shkolyk 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 65 

is understandable for a scientific research but cannot be deemed as a good sign for 
legislators. As a result, the future of the draft Law on Administrative Procedure in 
Ukraine is not predictable. At the same time we have a possibility to improve the draft 
using the newest experiences of foreign countries in analyzed sphere of legal regulation 
as well as updated practice of its implementation. 

Taking into account that Ukrainian politicians declared necessity of approaching of 
our legislation to acquis communutaire, the foundations of the European Union`s law, it 
will be fruitful to use numeral soft law documents adopted by the European Union and 
the Council of Europe during last fifteen years, including: 

– European Code of Good Administrative Behavior, prepared by the European 
Ombudsman and adopted by the European Parliament on 06 September 2001 [3],  

– Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers of the Council 
of Europe to member states on good administration adopted on 20 June 2007 [5], 

– European Parliament Resolution of 15 January 2013 with recommendations to the 
Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union 
(2012/2024(INL)) [4]. 

All these documents had been designed to improve implementation of law on 
administrative procedure in European countries and to formulate common contemporary 
standards for public administration`s activities. To tell the truth, we can already find 
many of these standards in the Ukrainian legislation, for example in the point 3 article 2 
of the Code of Administrative Justice [1]. However, it definitely is not enough for 
relevant legal regulation of administrative procedure as a whole. 

To our understanding, lack of systematization of law on administrative procedure in 
Ukraine is one of the main reasons that do not allow complying with the rule of law in 
our country. In the other branches of procedural law, especially dealing with the work of 
the judiciary we experienced quite a long term history of codification and have at least 
four codified acts: Civil Process Code, Criminal Process Code, above mentioned 
Administrative Justice Code and so called Economic Process Code. Besides, the Code on 
Administrative Transgression of Ukraine partly regulates proceedings not only in courts, 
but mainly in public administration`s bodies. However, this is an example of partly 
systematization: even relating to administrative transgressions only, the above mentioned 
Code does not regulate proceedings in all areas so various sector specific laws and by-
laws supplement it. Thus we are convinced that lack of a codified act on administrative 
procedure makes the whole administrative law one of the weakest branches of Ukrainian 
law and such a situation must be changed in the nearest future. 

The idea of systematization of law on administrative procedure versus existent 
situation with many scattered sector-specific laws definitely has many advantages. It is 
necessary to add that adopting of a codified act on administrative procedure can also lead 
to some shortcomings, but they are not so numeral. So we intend to explain why so many 
different states (not only in Europe) throughout the world have decided to systematize 
their law on administrative procedure during last ninety years. 

First, such systematization enhances better understanding by citizens of their rights 
and duties as well as routes of their realization in various legal relations with public 
administration.  

Second, a codified act foresees common legal standards for public administration’s 
activities and private persons are not supposed to check different administrative 
procedural rules, so additional expenses for legal aid might be avoided. 

Third, adopting a general law on administrative procedure allows not to produce 
numeral «typical» procedural acts. For example, up to today every local self-government 



А. Shkolyk 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 66 

body in Ukraine has its own procedural regulation adopted by local council. Such local 
regulations mostly duplicate each other and real differences are almost exceptional. 

Fourth, systematization of law on administrative procedure in most of cases simplifies 
the legal system and fills possible gaps in the regulation of public sphere. As a result, such 
systematization will be useful not only for private persons but also for public servants who 
execute and enforce the law and are interested in higher quality of legislation. 

Fifth, more simple and understandable rules on administrative procedure can reduce 
quantity of possible conflicts between private persons and public administration’s bodies. 
It means that level of litigation in public sphere can become much lower and thus public 
resources will be saved.  

At the same time, analyzed systematization and adopting of a general law on 
administrative procedure does not exclude that some sector specific laws will stay in 
force and moreover have priority over lex generalis. This approach is based on necessity 
of taking into consideration by legislators of some peculiarities in specific areas of law, 
for example, in tax or competition law. In most of countries it means that a general law 
on administrative procedure is implemented subsidiarily in these specific areas, whereas 
some issues are not regulated by sector- specific laws.  

Such an approach was also confirmed in the recent publication in the field of 
administrative procedure – the Model Rules on European Union Administrative 
Procedure, prepared by the group of prominent scholars upon the initiative of professors 
Herwig C.H. Hofmann, Jens-Peter Schneider and Jacques Ziller [6] and aimed at possible 
draft of European Union`s regulation on administrative procedures. At the same time, 
authors of this publication underlined their awareness of careful drafting of the rules 
governing the relationship between lex generalis and lex specialis. So these Model Rules 
are proposed to apply when no specific procedural rules exist; also specific procedural 
rules shall be interpreted in coherence with and may be complemented by these Model 
Rules [6, p. 28]. 

Also in the introduction to the Model Rules on EU Administrative Procedure the 
issue of different forms of systematization is analyzed. According to the prevailed 
position stated in Ukrainians handbooks of theory of state and law, systematization of 
law can be made in three main forms: codification, consolidation and incorporation. The 
authors of the above mentioned Model Rules consider that «codification a droit 
constant» (in Ukrainian corresponds to consolidation), a technique which amounts to 
establishing a legally binding consolidated version of existing legislation would not be 
well suited to address different challenges that are endemic to the EU system. So they 
consider that codification of law on administrative procedure is expedient, furthermore 
call it «innovative codification». Such an innovative codification occurs when a new law 
establishes one source of existing principles which are usually scattered across different 
laws and regulations and in the case-law of courts; it may also modify these existing 
principles and rules, if needed, as well as add new ones. This method allows 
contradictions in the existing laws to be resolved and gaps to be filled [6, p. 7]. 

We completely agree with such the view and suppose that innovative codification in 
the field of administrative procedure is expedient not only for European Union`s law but 
also for Ukrainian one de lege ferenda. 

However, the Ukrainian parliament has to choose among possible codification`s 
models that evidently differ across the national systems. Whilst some codifications, such 
as the administrative procedure law in Italy, are to large extent built on principles to be 
fleshed out in a specific policy legislation, other procedural acts regulate the matters they 
cover in great detail [6, p. 12], for example, in Croatia. 
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The depth of regulation differs in national laws also with regard to the 
administrative actions which are codified. Based on above mentioned Austrian law of 
1925 the other early national codifications applied only to individual administrative acts, 
regarding to a particular case or a particular person. This situation has been changed 
during next decades, starting from the United States Administrative Procedure Act of 
1946 that regulates not only issuance of individual administrative acts (in American 
terminology – adjudication), but besides – issuance of normative or regulatory acts 
(administrative rulemaking). Today’s understanding of administrative procedure and 
consequently of the depth of regulation is wider in many of contemporary national 
procedures laws. Generally it is a regulation of any act by an administrative body in the 
course of its exercising public powers within public administration. In addition to the 
issuance of individual administrative acts (decisions) also the following activities of 
public administration`s bodies are included to national codified acts: 

– issuing measures of a general nature (in a particular case but not with respect to 
particular persons); 

– concluding public law contracts; 
– executing so-called non-regulatory administrative acts (opinions, certification, 

communication); 
– disposing of complaints [7, p. 60]. 
Significantly wider approach to the depth of regulation was also confirmed and even 

developed in the Model Rules on EU Administrative Procedures. According to the 
definition that was done in this document, «Administrative procedure» means the process 
by which a public authority prepares and formulates «administrative action» that results in: 

a) legally binding non-legislative act of general application (in Ukrainian 
terminology – normative act (by-law) issued by public administration); 

b) a decision – administrative action addressed to one or more individualized public or 
private persons which is adopted unilaterally by public administration’s body, to determine 
one or more concrete cases with legally binding effect (individual administrative act); 

c) a public contract (in French and Ukrainian terminology – administrative agreement); 
d) mutual assistance within public administration; 
e) information management activities [7, p. 29]. 
Including of the latest two issues to the definition of administrative action means 

that prominent European scholars decided to unite in the Model Rules of EU 
Administrative Procedure legal regulation of not only legally binding external actions of 
public administration but also its internal activities. However, these five directions of 
administrative action were written in five separate books. Such a separation is based on 
the position that neither the European Parliament nor national legislators are supposed to 
include obligatorily norms from all the five books to their respected codified acts on 
administrative procedure. Nowadays some national procedure acts, for example in the 
Federal Republic of Germany regulate issuance of individual administrative acts and 
public contracts, so at least two books of the Model Rules can be used nowadays for its 
improvement. But regarding internal actions of public administrations national legislators 
mostly choose to regulate it in separate laws or even by-laws.  

Another issue connected to the depth of any codification relates to the stages of 
administrative procedure that are covered by a general law on administrative procedure. 
An issuance of administrative decision is, of course, the principal stage of administrative 
procedure that can be divided into phases similarly to any judicial process, including: 

– commencement of administrative proceeding by the public administration’s body 
on request of private persons or ex officio; 
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– collection and evaluation of relevant evidence and documents; 
– hearing of a case if necessary; 
– stricto sensu issuance of administrative decision and notification of all interested 

parties; 
– rectification or withdrawal of administrative decision if needed. 
After that any administrative decision (that are beneficial or have an adverse effect for 

private person`s interests) can be appealed either within a system of public administration or 
to the competent court. In most of national procedure laws only administrative review is 
included to a general codified act on administrative procedure whereas judicial review is 
regulated by a special process law. However some European countries, for example, 
Germany located procedural norms on administrative appeal (obligatory stage before the 
judicial appeal according to the national legislation) to the law on administrative courts. 
Connecting this issue to the Ukrainian legislation, we have to remind that administrative 
appeal is not obligatory stage before judicial appeal in our country and thus is not used very 
often by lawyers and their clients, so administrative courts in Ukraine deal with much more 
conflicts in public sphere than their counterparts in the other countries. To our mind, such a 
legal regulation in Ukraine needs to be changed and legal experience of states with codified 
acts on administrative procedure can be useful here too.  

The final stage of any administrative procedure is execution or enforcement of an 
administrative decision. This stage is definitely obligatory – otherwise an issuance of an 
administrative decision has no sense. In spite of procedural character of norms on 
administrative execution, national general procedure laws regulate this issue only partly 
or not at all, leaving this sphere to special laws. This approach is also rooted in the 
Austrian experience of 1925 when separate Verwaltungsvollstreckungsgesets was 
adopted besides of Allgemeines Verwaltugsverfahrengesets. It is necessary to add that 
modern Model Rules on EU Administrative Procedure do not cover both stages: 
administrative appeal and administrative execution (enforcement) and concentrate mostly 
on procedure of issuance of administrative decision. We cannot conclude from this fact 
that both final stages of administrative procedure are less important from the point of 
view of the authors of the Model Rules. Simply they chose to limit the scope of research 
and of the final document which anyway consists of six books. 

Taking into account limited scope of this article, we are obliged at least to outline main 
ideas of contemporary codified laws on administrative procedure. Based on fundamental 
value of the rule of law, popular in recent years idea of good administration is deemed the 
core principle of administrative procedure. Good administration cannot be defined in one, 
even long and complicated sentence. It can be achieved when public administration’s 
activities are in line with general legal principles (lawfulness, non-discrimination and equal 
treatment, impartiality, proportionality, legal certainty, taking action within a reasonable time 
limit, participation, respect for privacy, transparency) and special rules governing 
administrative decisions (right of private persons to be heard, to have access to one’s file, 
duty of public administration to state reasons and others). On the other hand, in the Article 41 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union one can also find right to good 
administration [2] that mostly corresponds to this set of sub-principles. 

At the same time, good administration is rather complex idea that is not just 
concerned with legal arrangements but also with the quality of organization and 
management within public administration. In the above mentioned Recommendation of 
the Committee of Ministers of the Council of Europe good administration is considered 
as an aspect of good governance that must meet the requirements of effectiveness, 
efficiency and relevance to the needs of society; it must maintain, uphold and safeguard 
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public property and other public interests; it must comply with the budgetary 
requirements; it must preclude all forms of corruption [5].  

To sum up, we completely agree with the view that rules on administrative 
procedure need to be designed to equally maximize the twin objectives of public law: to 
ensure that the instruments in question foster the effective discharge of public duties and, 
at the same time, that the rights of individuals are protected [5, p. 4]. We do consider that 
this is true for both kinds of laws regulating administrative procedure: a codified general 
laws and sector-specific legislative acts. To our mind, national jurisdictions that have not 
adopted a general administrative procedure law yet (including Ukraine), possess a rather 
good possibility to adopt a high quality legislation in the analyzed area. They can use 
provisions laid down in the Model Rules on EU administrative procedure as a type of 
«stand by codification» or as a «boilerplate» to be supplemented with sector-specific 
norms in policy-specific legal acts [6, p. 21]. 

Of course, scientific research in the field of systematization of administrative 
procedure can be and must be continued. However, we do not suppose that attempts to 
invent the ideal model of a codified procedure act need to last for decades. Legal 
system of Ukraine as well as of the European Union has reached a point where 
codification of law on administrative procedure is not only possible but necessary for 
their future development as regulatory systems [6, p. 6]. So our country has no right to 
waste time and we do hope that Ukrainian parliament will adopt a general law on 
administrative procedure in the nearest future, inspired by ideas of the Model Rules 
and of soft law acts of the Council of Europe and the European Union that have been 
outlined in this article. 
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Доцільність систематизації різних галузей законодавства не є новою ідеєю в сучасній 
теорії права та у правових системах сучасності. Однак історія систематизації 
законодавства про адміністративну процедуру не налічує навіть сотні років, адже цей 
процес розпочався в Австрії у 1925 році. Не зважаючи на розроблений уже достатньо 
давно проект Закону про адміністративну процедуру (первинна назва – Адміністративно-
процедурний кодекс) та кілька спроб його розгляду у Верховній Раді, в Україні до цього 
часу адміністративно-процедурне законодавство залишається несистематизованим і 
розпорошеним по численних законах і, що гірше – підзаконних нормативно-правових актах. 

Останніми роками ідея систематизації законодавства про адміністративну 
процедуру отримала новий поштовх. З кожним роком усе нові держави як Європи, так і 
усього світу приймають загальні закони (кодекси) про адміністративну процедуру, а в 
правовій доктрині держав-членів Європейського Союзу активно обговорюють доцільність 
ухвалення законодавчого акта, в якому були б викладені єдині стандарти діяльності 
публічної адміністрації цього міждержавного утворення. З цією метою група провідних 
науковців, які представляли різні держави-члени ЄС, розробила Модельні правила про 
адміністративну процедуру Європейського Союзу.  

Автори названих Модельних правил вказують, що лише «інноваційна кодифікація» 
законодавства про адміністративну процедуру відповідатиме сучасним потребам розвит-
ку правової системи Європейського Союзу. Кодифікація вважатиметься інноваційною, 
якщо новим законом буде впроваджене єдине джерело існуючих принципів, котрі 
звичайно розпорошені в різних законах, правилах та судових прецендентах; цей закон 
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може також модифікувати існуючі принципи та правила і, якщо необхідно, додавати нові. 
Метод інноваційної кодифікації дасть змогу усувати колізії в існуючих законах та 
заповнювати прогалини.  

Проаналізовано запроваджені в різних країнах світу моделі кодифікації зако-
нодавства про адміністративну процедуру, що характеризують обсяг його правового 
регулювання. Зокрема, висвітлено законодавчі підходи щодо форм (інструментів) 
діяльності публічної адміністрації, а також стадій та етапів адміністративної процедури, 
які регульовані кодифікаційними актами держав із тривалим досвідом імплементації 
цього законодавства. Акцентовано, що зміст законодавства про адміністративну проце-
дуру має ґрунтуватися на загальновизнаних принципах верховенства права та доброго 
адміністрування, із наступною конкретизацією у відповідних субпринципах функціонуван-
ня публічної адміністрації. 

Підсумовуючи, новітні європейські розробки у галузі адміністративно-процедурного 
права можуть і мають бути використані при удосконаленні проекту Закону про адмі-
ністративну процедуру, прийняття якого Верховна Рада України не повинна у черговий 
раз затягувати. 

Kлючові слова: адміністративна процедура, систематизація, кодифікація, консоліда-
ція, добре адміністрування. 
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ: 
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  

О. Гирич 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

 вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: ohyrych@kentlaw.iit.edu 

Проаналізовано українське законодавство і міжнародні конвенції, ратифіковані 
Україною, що стосуються нетрадиційних товарних знаків. З’ясовано, що нетрадиційні 
товарні знаки у сучасному світі служать у якості ідентифікаторів для вирізнення різних 
товарів і послуг та стають усе більш популярними, оскільки виникає потреба в нестан-
дартних рішеннях, які б дали змогу виділити продукцію зі загальної маси. Досліджено 
міжнародну практику визначення нетрадиційних товарних знаків, а також підходи до 
визначення нетрадиційних товарних знаків. Проаналізовано рішення міжнародних судів 
різних країн, особливості міжнародного законодавства щодо нетрадиційних товарних 
знаків. Виявлено, що найбільше нетрадиційних товарних знаків зареєстровано в країнах 
Європейського союзу, США, Австралії і Японії. Встановлено, що кількість зареєстрованих 
нетрадиційних товарних знаків у світі, з усіх зареєстрованих товарних знаків, становить 
менше 1 %, проте їх кількість стрімко збільшується. 

Ключові слова: істотна вирізненість, ідентифікація, реєстрація, заявник. 

Товари і послуги, які виробляють (надають) різні підприємці, завжди відріз-
няються характеристиками, ознаками, якістю, тощо. Споживач повинен точно знати, 
хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим харак-
теризується той чи інший товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які 
послуги відзначаються вищою якістю. Товарні знаки служать у якості іденти-
фікаторів для вирізнення різних товарів і послуг. Поглянувши на історію розвитку 
захисту прав на товарні знаки, можна стверджувати, що традиційно товарні знаки 
складалися зі слів, логотипів або комбінації обох. Проте у період глобалізації, під час 
збільшення конкуренції на міжнародному ринку товарів і послуг, виникла потреба в 
нестандартних рішеннях, які б дали змогу виділити свою продукцію зі загальної 
маси. Використання нетрадиційних товарних знаків стає все популярнішим. У 
більшості країн законодавство не обмежує видів товарних знаків, а лише вказує на 
деякі умови або особливі вимоги до позначень. Оскільки нетрадиційні товарні знаки 
використовують із початку XXI століття, їх мало досліджено у вітчизняній правовій 
літературі. Вивченням поставленого питання займалися А. Міндрул [2], В. Бабенко 
[1], С. Тараненко [5]. У міжнародній літературі це питання досліджували Е. Лі, Д. Чо 
[10], Р. Карапето [8], Л. Кенет [21] та інші. Мета ж цієї публікації – з’ясувати, які 
товарні знаки ми можемо відносити до нетрадиційних. 

В Україні відносини, що виникають у зв’язку із набуттям і здійсненням права 
інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, регулюють Цивільний 
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кодекс України, закони, правила та міжнародні договори України, згоду на 
обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а також Паризька конвенція та 
Сінгапурський договір. 

Відповідно до частини 1 ст. 492 Цивільного кодексу України: «…торговель-
ною маркою (знаком) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація 
позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються 
(надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) 
іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, 
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [6]. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає знак 
як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і 
послуг інших осіб. Тобто, знак повинен ідентифікувати певні товари і/або послуги 
та фізичну чи юридичну особу, що виробляє ці товари і/або надає ці послуги. У 
пункті 2 статті 5 цього Закону зазначено, що: «об’єктом знака може бути будь-яке 
позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні 
імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів» [4]. 

У ЦКУ та Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
наведено невичерпний перелік позначень, які можуть бути об’єктами знаків. 

Згідно з пунктом 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу 
свідоцтва України на знак для товарів і послуг, об’єктами правової охорони 
можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні 
у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об’ємні у вигляді 
фігур у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Словесні, зображу-
вальні, об’ємні та комбіновані позначення можуть бути виконані у будь-якому 
кольорі чи поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також 
кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструють за наявності 
технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно 
їх реєстрації [3]. 

Відповідно до Сінгапурського договору про право товарних знаків, який 
ратифікувала Україна, Договірні сторони, можуть дозволити реєстрацію нетра-
диційних товарних знаків, наприклад: голографічних, рухових, позиційних та 
знаків, які становлять не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки 
тощо) [25]. 

Отже, українське законодавство не забороняє реєстрацію «нетрадиційних 
товарних знаків», проте такі товарні знаки реєструють в Україні досить рідко. 
Розглянемо міжнародний досвід реєстрації «нетрадиційних товарних знаків» 

У міжнародній правовій доктрині, як правило, термін «нетрадиційні товарні 
знаки» охоплює знаки, крім слів, образотворчих або складних знаків, які 
використовують для ідентифікації продуктів або послуг. Міжнародне спів-
товариство, зокрема International Trademark Association (далі – INTA) визначило 
такі основні типи нетрадиційних товарних знаків: кольори та комбінації кольорів, 
рух, форма, звук, запах, смак, дотик. Нетрадиційні товарні знаки порівняно з 
традиційними трапляються досить рідко. У період 1996–2012 років нетрадиційних 
товарних знаків було зареєстровано менше 1 %. Проте в міжнародному праві 
інтелектуальної власності можна досить часто зустріти спори стосовно 
«нетрадиційних товарних знаків» [12]. 

1. Кольори та комбінації кольорів. «Кольори самі по собі» (з англ. Colours 
per se) все частіше використовують в якості товарних знаків. Аби зареєструвати 
такий товарний знак, необхідно, щоб «колір сам по собі» ідентифікувався 
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винятково з конкретними товарами або послугами, і щоб споживачі розуміли 
колір як ідентифікатор походження товарів чи послуг. Європейський суд 
справедливості (з англ. European court of Justice) у справі Libertel (ECJ, Case C-
104/01, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau – позивач хотів зареєструвати 
оранжевий колір як товарний знак для телекомунікаційних товарів і послуг) 
визначив, що колір як товарний знак має бути ясним, точним, самодостатнім, 
легкодоступним, зрозумілим, міцним і об’єктивним. На практиці це означало, що 
такий колір може бути зареєстрований як товарний знак у випадку, якщо його 
виразність (з англ. distinctiveness) буде доведено [18]. У США ще у 1985 році за 
рішенням суду компанія Owens Corning отримала право на використання 
рожевого кольору як товарного знаку. А у 1995 році у справі Qualitex Co. v. 
Jacobson Products Co., Inc. суд зазначив, що колір товарного знаку має мати 
«істотну вирізненість», а також вказувати на джерело товарів, до яких такий 
товарний знак застосовується [13, с. 118; 26]. 

Щодо комбінації кольорів, то основоположним є рішення суду у справі 
Heidelberger Bauchemie GmbH (Case C-49/02 (ECJ June 24, 2004)). Заявник хотів 
зареєструвати товарний знак жовтого і синього кольорів, які були корпоративними 
кольорами компанії, для використання на упаковці й етикетці товарів. Заявнику 
було відмовлено у реєстрації такого товарного знаку, оскільки опис товарного 
знаку поєднання кольорів не був достатньо точним. Суд визначив, що заявки на 
комбінації кольорів мають містити: «систематичне розташування асоційованих 
кольорів одноманітним шляхом». Також було зазначено, що необхідно також брати 
до уваги суспільний інтерес і надмірно не обмежувати доступність кольорів для 
інших підприємців, які продають товари або послуги одного і того ж типу, як і ті, 
щодо яких потрібна реєстрація [19]. 

У законодавстві Японії, за загальним правилом, колір не може бути зареєстро-
ваний як товарний знак, оскільки йому не вистарчає виразності (з англ. distinctiveness) і 
він сам по собі не може відрізнити товар, який був створений конкретним власником. 
Однак більш імовірно, що колір буде зареєстрований як товарний знак у випадку, якщо 
він поєднаний з іншими кольорами. Отже, за законодавством Японії можливо 
зареєструвати як товарний знак комбінацію кольорів [9, ст. 2]. 

2. Рух. Такий тип товарного знака охоплює рухомі зображення, які можуть 
поєднувати кольори, звуки й аспекти дизайну продукту. Найцікавішим і найвідо-
мішим прикладом є так звані «двері Ламборджині». Справа Automobili Lamborghini 
S.P.A.S Application. Тип товарного знаку був визначений судом як «інший». Суд 
визначив, що двері рухаються навколо поворотної осі, які розташовані, по суті, 
горизонтально і поперечно щодо напряму руху. На початку ХХ століття такі двері 
випускали інші виробники автомобілів (McLaren, Bugatti, Ultima та інші), але після 
того, як компанія Lamborghini виграла позов, такий товарний знак почали називати 
«двері Ламборджині» [10, ст. 312–313]. У цей момент такий товарний знак 
офіційно зареєстрований. В описі до нього вказано: «Знак складається з 
унікального руху, в якому відкрито двері автомобіля. Двері рухаються паралельно 
до корпусу транспортного засобу, але поступово піднімаються над транспортним 
засобом у паралельне положення» [20]. 

За законодавством Австралії, для реєстрації товарного знаку руху необхідно, 
щоб було чітке графічне представлення всіх особливостей товарного знаку руху та 
опис таких особливостей. Прикладом товарного знаку руху в Австралії є реєстра-
ційний номер товарного знаку № 848112 від 28 серпня 2000 року, зареєстрований 
для «рухомого зображення, де чорний квадрат межує з жовтим квадратом із 
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закругленими кутами. Букви Y, E, L, L послідовно з’являються в квадраті. Таким 
способом, складається послідовність руху» [14]. 

3. Форма. Цей тип знаку може бути тривимірним поданням самого продукту, 
контейнером чи коробкою (наприклад, шоколад Toblerone чи напій Coca Cola у 
пляшці) для продукту, або архітектурним дизайном магазину чи вказівником 
(наприклад, McDonald’s). Такий товарний знак не просто повторює зовнішній 
вигляд відомого предмета, а повинен мати нові та оригінальні характеристики 
зовнішнього вигляду.  

У Європейському союзі зареєстровано велику кількість товарних знаків руху. 
Ясність було внесено у справі Koninklijke Philips Electronics NV v Remington 
Consumer Products Ltd (Case C-299/99 (СЕС 16 від 2002 червня)), де було зазначено, 
що знаки, які складаються лише з форми, яка є результатом природи самих товарів, 
або з форми товарів, яка необхідна для отримання технічного результату, або 
форми, яка дає суттєву цінність товару, не можуть бути зареєстрованими. (Це 
положення згодом було затверджено Директивою про товарні знаки у статті 3.1 (е) 
– з англ. «Trade Marks Directive Art. 3.1(e)». Отже, пляшка Coca-Cola підлягає 
реєстрації як товарний знак руху, а триголова роторна бритва «Philips» – ні [11, 
ст. L 299/27]. 

4. Звук. Такий товарний знак може бути частиною музичного твору, цілим 
музичним твором або іншим звуком. Також у деяких випадках, він може бути 
відтворенням повсякденного звуку. У таких товарних знаках звук виконує функцію 
унікальної ідентифікації походження товарів або послуг. Цей тип нетрадиційних 
товарних знаків у повсякденному житті зустріти легко. Наприклад, такими 
товарними знаками є музичні лого 20 Century Fox, AUDI, BMW, Nokia tune, 
Samsung ringtone, Xbox, Playstation та інші. В Європейському союзі після рішення у 
справі Shield Mark BV vs Joost Kist (case C-283/01) Європейський суд 
справедливості (з англ. European court of Justice) визначив, що для реєстрації такого 
знаку потрібно, щоб такий знак був виразним (з англ. distinctive). Це означає, що 
звуковий знак реєструють за умови, коли «він може бути представлений графічно, 
зокрема, за допомогою образів, ліній або символів, і що він є ясним, точним, 
самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, міцним і об’єктивним. Такі вимоги 
для товарних знаків звуку вважають дотриманими, у випадку, якщо знак 
представлений нотним станом, розділеним на частини, і показує, зокрема, 
скрипковий ключ, музичні ноти, при цьому, форма якого вказує на відносну 
величину і, при необхідності, знаки альтерації» [17]. 

У США Trademark Trial and Appeal Board (орган, який розглядає спори 
щодо товарних знаків) у справі General Electric Broadcasting Co., 199 USPQ 560 
визначив, що: «звук може служити у якості товарного знака в тому випадку, 
якщо звук пробуджує свідомість слухача і пов’язує його з джерелом дії чи 
події» [27, ст. 1]. 

В Австралії нещодавно був зареєстрований товарний знак звуку «Tarzan’s yell» 
(реєстраційний номер товарного знаку 1480175, від 14 березня 2012 року). Заявка 
була подана Edgar Rice Burroughs, Inc., компанією, яка володіє правами на книги 
про Тарзана Едгара Райса Берроуза. Фактично, цей товарний знак звуку є «криком 
Тарзана». Крім цього, станом на кінець 2012 року в Австралії було зареєстровано 
ще 38 товарних знаків звуку [23, ст. 1]. 

5. Запах. Хоча конкретні запахи можуть бути пов’язані з конкретними 
товарами або послугами, не всі з них можуть бути захищені як товарні знаки, тому 
що вони є функціональними. Наприклад, запах парфумів вважається функціо-
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нальним. І у Великобританії було відмовлено в реєстрації ароматичного знаку для 
знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізняти 
одні товари від інших, а парфум, тобто носій запаху, в цьому випадку є товаром 
сам по собі. Отже, товарний знак вказує на вид товару. У США був зареєстрований 
«запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки «Мустанг», 
а в Європі тенісні м’ячики, що мають «запах свіжоскошеної трави». Серед 
зареєстрованих ароматичних товарних знаків є такі, як стріли для гри в дартс зі 
«сильним запахом гіркого пива» і автопокришки з «квітковим ароматом, що 
нагадує троянду» [12]. 

У справі Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt (Case C-273/00 (ECJ 
Dec. 12, 2002) Німецький Федеральний патентний суд визначив, що хоча 
теоретично товарний знак запаху був здатний вирізняти послуги заявника від 
інших, його можна представити у графічному вигляді. Європейський суд 
справедливості (з англ. European court of Justice) також зазначив, що в цьому 
випадку було недотримано положення статті 2 Директиви про товарні знаки (з 
англ. «Trade Marks Directive»), де зазначено, що запах має бути відтворений 
хімічною формулою, а також має бути описаний словами [16]. 

6. Смак. Цей вид товарних знаків може застосовуватися лише до товарів, не до 
послуг. У країнах Європи, а також у США, для реєстрації смакового товарного 
знаку необхідно не лише мати рівень вирізненості (з англ. distinctiveness), а ще й 
точний словесний опис. Проблемою цього товарного знаку є те, що в деяких 
випадках дуже важко визначити натуральний смак продукту чи рецептури, 
прийнятої виробником. Проте, з іншого боку, навіть якщо смак не захищений 
реєстрацією товарного знаку, він (рецепт) є суворою комерційною таємницею. У 
країнах Бенілюксу було зареєстровано декілька смакових товарних знаків, одним із 
них є «taste of liquorice» (смак лакриці) [22]. 

В Австралії Trade Marks Office (орган, який займається реєстрацією товарних 
знаків) зазначив, що смак, хоч і підпадає під визначення товарного знаку, але важко 
визначити, як смак або може служити для розрізнення товарів заявника. Це часто 
може не бути практичним для клієнта (обирати товар за смаком). Отже, на кінець 
2015 року в Австралії не було зареєстровано жодного товарного знаку смаку [15]. 

7. Дотик. Товарний знак дотику також можна застосовувати лише до певного 
товару, а не до послуг. Сприйняття певного товару на дотик може бути вирізненим 
(з англ. distinctive), проте такі випадки трапляються рідко. Це можливо, якщо товар 
має особливе відчуття на дотик (наприклад, особливий вид тканини, тощо). 
Перший товарний знак дотику був зареєстрований у Німеччині (UNDERBERG in 
Braille (German Reg. No. 30259811, Mar. 12, 2003)). Цей товарний знак призначений 
для вирізнення на дотик алкогольних і безалкогольних напоїв німецької фірми [24]. 

У США, у рішенні по справі American Wholesale Wine & Spirits, Inc.’s суд 
визнав товарним знаком дотику «оксамитово текстуровані покриття на поверхні 
пляшки вина» (U.S. Reg. No. 3155702, Oct. 17, 2006) [7, ст. 2–3]. 

Натомість, в Австралії жодного випадку реєстрації товарного знаку дотику на 
цей час не виявлено. 

Тож, можна зробити висновок, що існує досить велика кількість зареєстро-
ваних нетрадиційних товарних знаків у різних країнах світу. Хоча більшість країн 
світу є учасниками міжнародних конвенцій, але і внутрішнє законодавство регулює 
питання правового регулювання та захисту нетрадиційних товарних знаків. 
Найбільше нетрадиційних товарних знаків зареєстровано в країнах Європейського 
Союзу, США, Австралії і Японії. 
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На сучасному етапі зростає потреба у нестандартних рішеннях, тому 
використання нетрадиційних товарних знаків в Україні, для виділення своєї 
продукції зі загальної маси, стрімко збільшуватиметься. Тому, проаналізувавши 
міжнародний досвід, можна зробити висновок, що згодом і в Україні питання щодо 
захисту нетрадиційних товарних знаків ставатиме все більш актуальним. 
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The article is dedicated to non-traditional trademarks. The author justifies the urgency of 
non-traditional trademarks research in Ukrainian law and international practice. The author 
analyses trademarks as source that identifiers by distinguishing the goods and services of one 
person or company from those of another. 

Traditionally, trademarks have consisted of a word, a logo or a combination of both. The 
mark may consist of word or words that are invented or that do not describe the goods or 
services that are the subject of the trademark application. A mark may also include letters, 
numerals or combinations of both. A logo may be an abstract design, a stylization or a simple 
reproduction of everyday objects or images. 

Over time, other elements besides words, logos and graphic designs have come to serve 
as identifiers of the source of goods or services, thus serving the function of marks. These are 
called nontraditional marks. The level of protection such marks receive varies among 
jurisdictions; what is considered a protectable «nontraditional mark» in one jurisdiction may not 
be granted any protection in another. Thus, the author analyses international practice in 
countries where registration of non-traditional trademarks is the most numerous.  

Non-traditional marks, as well as traditional marks, must be registered in order to receive 
protection according to most World legislations. Non-traditional marks were rare, due either to 
the impossibility of applying for such a mark or the risk of being denied in registration due to 
the need to prove acquired distinctiveness.  

Many jurisdictions provide some form of protection to nontraditional marks. Most 
commonly protected are product designs, packaging and product configuration, which are 
collectively referred to as trade dress. By contrast, the registrability of color, sound, scent, 
taste and touch is not uniformly recognized around the world. 

The main types of nontraditional trademarks are: color or combination of colors, motion, 
shape, sound, scent, taste and touch. The largest number of non-traditional trademarks are 
registered in the European Union, USA, Australia and Japan. 

The author analyses Ukrainian legislation concerning non-traditional trademarks. As in 
many countries, Ukrainian legislation does not exclude the possibility of registration of non-
traditional marks. The Ukrainian legislation provides the possibility of registering different types 
and combinations of designations in addition to word, graphic and three-dimensional marks 
and another types of marks. 

Keywords: distinctiveness, identification, registration, applicant. 
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ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: 

ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
Я. Романюк 

Верховний Суд України, 
вул. П. Орлика, 4-а, Київ, Україна, 01043, 

e-mail: berestova@scourt.gov.ua 

Досліджено ознаки і структуру цивільно-правової норми як норми приватного права. 
Проаналізовано специфічні ознаки, притаманні винятково цивільно-правовим нормам, 
визначено співвідношення між цивільно-правовими нормами та нормами публічного права, 
проведено їх розмежування. Розглянуто концепції триелементної та двоелементної 
цивільно-правової норми та сформульовано власні висновки щодо перспектив існування і 
застосування двоелементної цивільно-правової норми. 

Ключові слова: цивільно-правова норма, ознака, нормативність, формальна визначе-
ність, системність, логічна структура норми, гіпотеза, диспозиція, санкція. 

Проблема визначення поняття та специфічних ознак норми права як фунда-
ментальної категорії права завжди була предметом уваги з боку вчених правознавців. 
Це обумовлено неоднозначними й різноманітними науковими підлодами про її 
поняття та зміст як первинної частки (первинного елемента) системи права.  

Аналогічний висновок можна зробити і про цивільно-правову норму (як вид нор-
ми права в цілому) та її ознаки, адже сучасні підходи до визначення, ознак, структури 
та логічних взаємозв’язків між цивільно-правовою нормою й іншими правовими 
категоріями, свідчать про постійний розвиток наукового знання у цьому напрямі.  

Панівним підходом ще з часів радянського періоду постає системний або 
системно-структурний, у межах якого правильне з’ясування змісту норми в процесі 
юридичної діяльності залежить від розуміння її ознак, структури та призначення 
норми. Хоча системно-структурний підхід є спадщиною права радянської доби, на 
сьогодні він набуває особливого значення стосовно аналізу, зокрема, цивільно-
правової норми. На наш погляд, це пов’язано з динамічним розвитком системного 
мислення у правовій сфері суспільства, що особливо актуально для цивільних 
відносин, адже останні ґрунтуються на засадах диспозитивності, автономії волі, 
свободи договору та за допомогою пріоритетного диспозитивного методу регулю-
вання цих правовідносин. Тобто, відшукання цивільно-правової норми, якою 
сторони врегулюють укладені ними відносини, в разі їх відступу від загально-
визначеного правила поведінки, є досить поширеною, в чому проявляється 
практичне значення системно-структурного підходу. 

Дослідження ознак та структури цивільної норми права в контексті її функціо-
нального призначення набуває особливої актуальності також у зв’язку з досліджен-
ням закономірностей цивільно-правового регулювання, нормативного конструю-
вання цивільно-правових приписів, а також взаємодії цивільно-правових регуляторів 
між собою. Така взаємообумовленість пояснюється нерозривною єдністю категорії 
системи й структури. Питання структури цивільно-правової норми сприяє перство-
ренню ідеального (абстрактного) права в більш струнку і логічно вивірену систему 
цвільного законодавства, що дає можливість вдосконалення наукового знання про 
цивільно-правову норму. 
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Дослідження дореволюційної, радянської та сучасної доктрини дає підстави 
стверджувати, що в науці українського цивільного права дотепер відсутнє єдине 
бачення щодо ознак цивільно-правової норми та її структури.  

Проблема поняття та ознак норми права і цивільно-правової норми в різний час 
була предметом дослідження таких вітчизняних та іноземних правників, як 
С. Алексєєв, В. Бабаєв, М. ІБайтін, В. М. Баранов, Г. В. Ф. Гегель, Г. Кельзен, М. Кель-
ман, А. Колодій, Н. Коркунов, Н. Кузнєцова, Є. Мічурін, О. Мурашин, П. Недбайло, 
В. Нерсесянц, М. Рабінович, О. Скакун, М. Сібільов, Р. Стефанчук, А. Тонн тощо.  

Окрім того, переважна частина згадок у науковій літературі про ознаки й 
структуру цивільно-правової норми в цивільному праві зводиться до виокремлення 
її конкретної ознаки крізь призму прояву цієї ознаки при практичному застосуванні 
норми чи її складової (нормативного припису) у договірній або судовій практиці, 
або відбувається проста констатація елементного складу різних цивільно-правових 
норм, однак цілісного бачення щодо ознак такої норми у цивільному праві України 
проведено не було. 

У контексті дослідження елементів структури та сукупності ознак, які характери-
зують цивільно-правову норму, метою цієї статті є розкриття ознак цивільно-правової 
норми як норми національного приватного права з урахуванням особливостей її 
змісту. Об’єктом дослідження у поданій статті виступатиме сутність цивільно-
правової норми та її складові, а безпосереднім предметом – загальнотеоретична й 
цивілістична доктрина, акти цивільного законодавства, судова практика тощо. 

Цивільно-правова норма постає первинною клітинною структурою, своє рід-
ним «атомом» цивільного права як системи і галузі: норма цивільного права є 
кінцевою граничною системною часткою (елементом) системи, оскільки не 
поглинає в собі інші підсистеми, але має внутрішню побудову (гіпотеза, диспози-
ція, санкція тощо). Отже, сама по собі норма права також є системою, а відносно, 
наприклад, інституту права – підсистемою.  

Отже, як останній і одночасно первинний неподільний на атомарному рівні 
елемент системи цивільного права, правова норма наділена усіма властивостями 
системи права і саме через норму права, в тому числі цивільну, будується правовий 
інститут, підгалузь, галузь, та врешті-решт – відбувається цілісне правове регулю-
вання цивільних відносин. 

Нормами права регулюють найважливіші суспільні відносини, і від того, яким 
способом чи в якій формі відбувається це регулювання, залежить і сама можливість 
виконання завдань, для реалізації яких створені відповідні норми. Фактичні суспільні 
відносини, які підлягають правовому оформленню, об’єктивно потребують логічної 
відповідності структури правової норми її внутрішній структурі і досить «жорстко» 
визначають характер зв’язку та кількість структурних елементів норми.  

Цивільно-правова норма є різновидом правової норми, а тому наділена усіма 
ознаками, притаманними їй, з урахуванням певних специфічних особливостей, які 
є характерними винятково для норм приватного права.  

Розглядаючи правову норму як специфічний вид соціальної норми, зауважимо, 
що на відміну від інших соціальних норм, зокрема моральних, правова норма 
характеризується специфікою саме права, а не тільки моральністю чи іншими сус-
пільними дозволами та чинниками. Так, межі моральних норм є значно ширшими, 
ніж межі правових норм, а саме: моральність ставить (пред’являє) до поведінки осіб 
більші вимоги, ніж право, оскільки низка дій, що суворо засуджується мораллю, 
можуть не отримувати відповідного правового закріплення чи розгляду. З цього 
приводу доцільним вбачається теза М. Коревої, стосовно того, що право не ставить 
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за мету охопити правовою регламентацією усі без винятку вчинки та взаємо-
відносини людей, свідомо надаючи у багатьох випадках самій громадськості та 
створеним нею нормам моралі роль єдиного регулятора поведінки [21, с. 117].  

Поширювати дії права на вчинки, що регулюються мораллю і не підлягають 
правовому впливу, буває не тільки не доцільно, але й шкідливо. Це означає, пов’язу-
вати людей правовою формальністю там, де немає у цьому потреби, покладати на них 
правову відповідальність, у тому числі і судову, за незначні антисуспільні дії, відносно 
яких достатньо, наприклад, батьківського чи товариського впливу [26, с. 32]. 

У сучасній юридичній науці визначена певна сукупність загальних ознак, 
притаманних усім правовим нормам, приписам безвідносно до їх галузевої 
належності та винятково цивільно-правовим нормам, яка вирізняє їх з-поміж інших 
соціальних, у тому числі моральних норм.  

Першою ознакою будь-якої норми права (незалежно від того, йдеться про 
приватне чи публічне право) є те, що вона становить правило поведінки певного 
соціального суб’єкта.  

Іншими словами, будь-яка правова норма є передусім еталоном, стандартом чи 
зразком, що містить у собі ідеальну модель поведінки суб’єкта та її умови. У 
цивільно-правових нормах такий стандарт або зразок полягає у тому, що відповідні 
норми являють собою правила поведінки суб’єктів цивільних відносин. 

Характерною ознакою цивільно-правової норми, яка є притаманною і іншим 
правовим нормам будь-якої галузевої належності є формальна визначеність, яка 
виражена в точності нормативного припису і його закріпленості у нормативних 
правових актах відповідної системи законодавства, прийнятих уповноваженими 
державними органами, що відрізняє правову норму від інших соціальних норм, які 
не мають такого ступеня формалізованості.  

На думку В. Сирих, формальна визначеність норми права, передусім означає факт 
закріплення її змісту письмовим документом (нормативним правовим актом), виданим 
компетентним органом держави, посадовою особою чи іншим уповноваженим орга-
ном [38, с. 122]. Продовжуючи сформоване попереднім автором бачення, В. Козлов 
доповнив його тим, «що норми права формулюються в офіційних документах у 
вигляді точних і досить деталізованих правил…» [9, с. 181–182].  

При цьому О. Черданцев, коментуючи ознаку формальної визначеності право-
вої норми, доходить слушного висновку щодо формальності права загалом «як 
необхідної якості права у ролі регулятора суспільних відносин, що має визначальне 
підвищення ролі та соціальної цінності права в правовій державі» [44, с. 19].  

У цивільно-правових нормах ознака формальної визначеності, на нашу думку, 
полягає у тому, що не будь-яке правило поведінки суб’єктів цивільного права може 
вважатися нормою, а лише те, яке набуло такої визначеності зважаючи на час, 
звичаї та моральні засади суспільства. 

Також О. Черданцев стверджує, що за допомогою норм права, численні 
ситуації зводяться до єдиної юридичної формули і встановлюється єдина модель 
поведінки невизначеного кола суб’єктів у кількісно невизначених ситуаціях [44, 
с. 21]. Із попередньої ознаки він вивів наступну ознаку правової норми – 
нормативність. Ознаку нормативності правової норми виокремлюють ще 
О. Наден, О. Кузнецова та певною мірою І. Маньковський. У будь-якій нормі прояв 
нормативності полягає у її представницько-обов’язковому характері.  

Водночас вважаємо, що, на відміну від правових норм інших галузей права, 
ознака нормативності у цивільно-правових нормах проявляється у дещо відмін-
ному вигляді.  
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Оскільки цивільне право є базовою галуззю приватного права, цивільно-
правова норма з її формально-визначеним характером, розкривається у положеннях 
нормативного акта шляхом закріплення певних нормативних приписів, які 
розкривають її зміст, межі та підходи до її застосування. Окрім того, на відміну від 
застосування норм публічного права, недотримання норм цивільного права, навіть 
імперативних (за винятком абсолютно імперативних), переважно не зумовлює 
обов’язкового застосування заходів примусового державного впливу, передбаче-
них законом, хоч і припускає їх застосування [22, с. 23]. 

Так, згідно із нормами базової галузі публічного права – кримінального, 
скоєння визначених у них дій спричинює обов’язкове державне переслідування 
(крім чіткого переліку підстав для звільнення від кримінальної відповідальності), 
яке стосовно винної особи, закінчується, як правило, покаранням у вигляді обвину-
вального вироку суду. Отже, примусові заходи державного впливу у криміналь-
ному праві присутні завжди. 

На відміну від кримінального чи податкового, у цивільному праві відсутній 
механізм обов’язкового застосування заходів уповноваженими державними органа-
ми цивільно-правової відповідальності до порушників загальних правил поведінки, 
встановлених державою. До цивільно-правових відносин не є застосовним прин-
цип механізм невідворотності покарання [22, с. 24]. 

Розглядаючи цивільно-правову норму як норму приватного права, варто звернути 
увагу і на таку ознаку, як походження норми. Іншими словами, будь-яку норму права 
встановлює або санкціонує держава. Такий підхід був сформульований ще у радянсь-
кий період і залишається актуальним дотепер у сфері публікного права. 

Однак цього не можна однозначно стверджувати щодо норм приватного права. 
На думку М. Сібільова, «приватне право як супергалузь охоплює одну лише галузь – 
цивільне право і є повністю тотожним йому» [36, с. 134]. Саме в цивільному праві 
допускається походження обов’язкових приписів не тільки від держави, а й від 
інших суб’єктів, які визначені у частинах 3 та 4 ст. 6 ЦК України: «сторони в 
договорі, а також особа, яка вчиняє односторонній правочин, можуть відступити 
від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини (або 
визначити наслідки одностороннього правочину) на власний розсуд». Можна 
погодитись із З. Ромовською, що у момент істотного розвитку саморегуляції 
цивільних відносин, «норми договору, згідно з якими сторони відступають від 
положень закону, мають вважатися нормами цивільного права» [15, с. 42]. 

Отже, на відміну від суб’єктного складу правового регулювання публічних 
відносин правове регулювання цивільних відносин характеризується багато-
суб’єктністю і саморегулюванням [25, с. 157].  

Суб’єктами правового регулювання цивільних відносин є не тільки держава в 
особі органів державної влади України – Верховна Рада України, а також у випад-
ках, передбачених ст. 4 ЦК України, Президент України, Кабінет Міністрів 
України, інші органи державної влади України, органи влади Автономної Респуб-
ліки Крим, але й «нескінченна множина самих суб’єктів таких цивільних відносин – 
членів громадянського суспільства» [32, с. 39].  

Стосовно системності як ознаки, яка притаманна усім правових нормам, 
однак найбільш цілісно та яскраво проявлена саме у цивільно-правових нормах, 
наведемо наступні аргументи. 

Цивільно-правові норми існують і застосовуються, як правило, не відокремлено – 
кожна сама по собі, а комплексно, в асоціаціях, у складі цілих правових інститутів та 
масштабніших елементах системи цивільного права – підгалузях. 
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Динамічний розвиток суспільних відносин дає підстави констатувати немов-
ливість законодавця адекватно, вчасно і повною мірою належно врегульовувати 
нові суспільні відносини у сфері майнового обігу шляхом створення нових 
правових норм. Незважаючи на істотне розширення бази цивільного законодавств-
ва, при застосуванні значної кількості цивільно-правових норм відбувається засто-
сування їх із застосуванням аналогії як закону, так і права.  

Для цього у цивільному праві існують так звані системоутворюючі спеціалізо-
вані норми права, до яких передусім належать норми-принципи, норми-дефініції. 
Саме ці норми допомагають справедливо та безконфліктно вирішити юридичну 
ситуацію, застосовуючи норми цивільного права у сукупності як шляхом 
врахування контексту, так і шляхом непрямого встановлення правових норм.  

Викладене переконує у слушності висновку О. Ричогової, що завдання право-
вої норми (в тому числі і цивільно-правової. – Я. Р.) полягає в тому, щоб вирішити 
юридичну ситуацію відповідно до певних правових принципів [35, с. 57].  

Із системністю як ознакою цивільно-правових норм тісно пов’язана інша 
ознака – їх спеціалізація.  

Спеціалізація норм права є головним інтеграційним чинником у системі права. 
Кожний елемент може існувати лише набуваючи певних специфічних особливостей, 
виконуючи певні функції, необхідні для ефективного функціонування всієї системи в 
цілому. Справедливим є і зворотне – саме спеціалізація, функціональність, визначає 
роль будь-якого системного явища, в тому числі норми права [18, с. 99].  

Зокрема, у разі зникнення у системі певного елемента (норми права із 
логічною структурою) із необхідною йому функцією, знову починається процес 
диференціації елементів з подальшим відшуканням та закріпленням необхідного 
елемента, який поміщують у певне місце у системі [1, с. 49].  

Тобто правозастосувач відшукує іншу норму (нормативно-правовий припис), 
яка починає функціонально взаємодіяти, створюючи нові зв’язки із вже існуючими 
елементами. Саме у цьому проявляється процес інтеграції усіх елементів системи 
права, укріплюється функціональна диференціація, чим забезпечується регулятив-
на й охоронна функції норм права, які впливають, зокрема, на розмежування й 
призначення цивільно-правової норми, її спрямованість, що, відповідно позна-
чається і на структурній побудові норми. 

Між цивільно-правовими нормами існує розподіл їх призначення: одні норми 
поширюються на усі інститути цивільного права, зважаючи на абстрактність закріп-
лення правил поведінки (норми-принципи), інші – вводять заборони (забороняючи 
норми), треті спрямовані на врегулювання конкретного виду договірного зобов’язання, 
керуючись їх факультативним характером та призначенням. Зауважимо, що визна-
чення підходів до спеціалізації цивільно-правових норм за своїм призначенням є 
актуальною науковою проблемою і потребує окремого детального дослідження.  

Викладене дає підстави зробити висновок, що правову норму варто розглядати 
як специфічний вид соціальної норми, яка з-поміж них (зокрема моральних) виріз-
няється тим, що формується правом, а не моральністю чи іншими суспільними 
дозволами та чинниками. 

Стосовно структури правової норми та цивільно-правової норми зокрема, то у 
загальнонауковій літературі зазначено, що детермінуючий вплив на неї мають тип, рід, 
вид суспільних відносин, які вона регулює, а також учасники таких відносин [30, с. 110]. 

Як первинна клітина системи цивільного права, цивільно-правова норма сама по 
собі також є специфічною системою, що складається декількох логічно пов’язаних між 
собою елементів та характеризується сталими зв’язками між ними, а відтак у її 
структурі відображається об’єктивований результат певних суспільних відносин. 
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Структура норми права, за визначенням В. Перевалова – поняття складне, тому, 
щоб його зрозуміти, необхідно, насамперед, вказати на її особливі ознаки [30, с. 111].  

Натомість Ю. Жицінський під структурою правової норми розглядає, як 
правило, логічну формулу, що сприяє кращому розумінню права в цілому, і окре-
мих правових норм, ясному їх викладу у […] нормативних правових актах, 
правильному застосуванні в житті [10, с. 8].  

На підставі проведеного аналізу позицій представників загальної теорії права, 
А. Мягких під структурою правової норми розуміє логічну модель, що сприяє 
кращому прояву права загалом та окремих правових норм, ясному їх викладенню у 
законі та нормативних актах, правильному застосуванні на практиці [24, с. 107]. 

На наш погляд, для формування цілісного уявлення структури цивільно-
правової норми доцільним убачається звернення до надбань теорії права стосовно 
структури норми права в цілому, адже її здобутки, безперечно формують підходи 
до розуміння структури цивільно-правової норми права. 

У загальній теорії права сформовано й перенесено на ґрунт окремих галузевих 
наук дві концепції розуміння структури норми права. Перша з них отримала назву 
«триелементної», друга – «двоелементної». Дискусії між прибічниками обох 
концепцій не припиняються вже не перше десятиліття [25, с. 182–184].  

Враховуючи те, що цивільно-правові норми належать до норм приватного 
права, які характеризуються певною свободою суб’єктів при їх застосуванні, аналіз 
загальнотеоретичних підходів до визначення структури цивільно-правової норми 
необхідно проводити з урахуванням цих особливостей. 

Традиційно правознавці моделлю правової норми визнавали єдність трьох 
взаємопов’язаних елементів: гіпотези, диспозиції та санкції. При цьому, гіпотеза 
фіксує умови дії, правила поведінки, диспозиція викладає саме правило, а санкція 
вказує на наслідки порушення диспозиції. Вказану конструкцію ще називають 
«логічною структурою норми», або логічною нормою [37, с. 287], оскільки у 
більшості випадків триелементна норма не збігається із текстом нормативних 
правових актів та відтворюється шляхом логічного аналізу. Єдність гіпотези, 
диспозиції та санкції відображає і логіку права.  

Такі погляди висловлювали, зокрема, С. Алексєєв у деяких його працях (не 
оспорюючи при цьому наявності й двоелементної норми) В. Бабаєв, А. Венгеров, 
О. Лейст, В. Нерсесянц, П. Недбайло, В. Перевалов, В. Сирих, О. Скакун, В. Хро-
панюк, Л. Явич та інші вчені.  

Водночас прибічники окресленого підходу вказують також на можливість 
виокремлення й четвертого структурного елемента, яким, на думку зокрема 
С. Алексєєва, є та частина норми, що вказує на коло регульованих відносин або на 
їх суб’єктів, а з погляду А. Піголкіна й З. Іванової – тільки на суб’єктів [2, с. 57; 13, 
с. 35; 26, с. 185; 31, с. 180]. 

Факт домінування концепції триелементної структури правової норми конята-
тував А. Поляков і наголосив, що більшість учених, віддаючи данину позити-
вістській традиції праворозуміння, відстоюють обов’язкову триелементну струк-
туру правової норми, концепцію якої в цей період розвитку юридичної думки 
можна визнати домінуючою на території України й Росії [33, с. 47]. 

Аналізуючи підходи до структури цивільно-правової норми у доктрині, 
В. Бєлов [7, с. 101] вказує на основоположників концепції триелементної структури 
правової норми С. Голунського та М. Строговича, які зазначали, що підставою 
розроблення такої концепції є теза В. Леніна, згідно з якою право є ніщо без 
апарату, здатного примушувати до дотримання норм права [6, с. 251]. 
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Інший сучасний білоруський дослідник М. Маньковський також підтримав 
припущення В. Бєлова, яке, на його думку, не позбавлене підстав зважаючи на 
ставлення юридичної науки радянського періоду до висловів В. Леніна, які 
розглядали як інструкція до неухильного виконання, а істинність їх змісту взагалі 
не піддавали сумніву, по суті визнавали аксіоматичною. Тож, усі наукові 
дослідження, проведені у сфері правознавства, мали обов’язково спиратися на 
праці В. Леніна, чого неухильно дотримувалися [22, с. 29].  

Аналогічну думку стосовно підстави введення в теоретичну науку триелемент-
ної структури правової норми висловив О. Черданцев, який зауважив, що 
С. Голунський і М. Строгович очевидно, керувалися тим, що, якщо вже існують 
три терміни, які позначають елементи норми права, то мають бути і три елементи 
норми, а тому доцільно підправити погляди буржуазних юристів на структуру 
норми права, що в радянський період розвитку юридичної науки, на нашу думку, 
було одним із чинників успіху наукових робіт, але, на жаль, не мало під собою 
дійсно наукового обґрунтування [45, с. 53]. 

Прихильники визнання триелементного складу норми права вважають санкцію 
невід’ємною частиною норми. За визначеннями Ю. Жицинського, санкція є 
самостійним елементом норми, без якої остання є безсилою [10, с. 44]. Ф. Фаткулін 
також зауважив, що санкція є іманентним елементом норми права, який визначає 
міру її державного забезпечення. Далі, за судженням автора, оскільки види та міри 
різних забезпечувальних засобів, без яких норма перестає бути правовою, їх 
«дозування» міститься у санкції, то будь-яка норма права повинна мати як один із 
законних елементів власної структури санкцію [42, с. 59]. 

Однак висловлювали й інші думки. Так, О. Іоффе та М. Шаргородський, 
визначаючи, що будь-яка норма права забезпечується державними охоронними 
заходами, допускає відсутність санкцій у правових нормах, пояснюючи це тим, що 
вони можуть охоронятися шляхом санкцій інших норм або за допомогою усієї 
системи права [14, с. 157–160]. Близьку до цієї позиції займає Ю. Кудрявцев, за 
твердженням якого «санкцією забезпечені усі норми права, і це результат 
системності права, взаємозв’язку та взаємодії правових норм» [17, с. 82]. 

Натомість О. Лейст розглядає санкцію не як складову частину окремо взятої 
норми права, а як необхідний її атрибут, адже норма права становить не суму 
правил поведінки (диспозиція), умов її застосування, наслідків їх порушень 
(санкція). Норма права тотожна диспозиції, а гіпотеза та санкція є атрибутами 
норми права [19, с. 21].  

Між тим, як відзначив С. Алексєєв, атрибут – це вже не структурна частина, а 
властивість норми. У зв’язку з цим, вважає автор, термін «атрибут» не зовсім вдалий, 
адже, наприклад, гіпотеза як юридичний факт об’єктивно існує незалежно від 
диспозиції та перебуває з нею у причинно-наслідкових зв’язках, а тому не може 
складати окрему правову норму. При цьому, поряд із триелементною логічною 
нормою С. Алексєєв виокремив поняття «норма-припис» – первинний ланцюг 
нормативної системи, прямо виражений у тексті нормативного акта. Норми-приписи 
складаються із двох обов’язкових елементів – гіпотези і диспозиції, або гіпотези і 
санкції. Вони можуть бути двох видів: регулятивні (правовстановлюючі) та охорон-
ні. У регулятивних нормах другим елементом є диспозиція (правило поведінки, що 
вказує на права й обов’язки учасників правовідношення), а в охоронюваних – 
санкція (державно-примусовий захід до правопорушника) [2, с. 63]. 

Зокрема С. Братусь та І. Самощенко зазначали, що санкція дає загальну 
юридичну оцінку тому виду неправомірних діянь, за вчинення яких вона 
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застосовується [29, с. 205]. На думку вчених, санкція як складова частина норми 
права розвивається й утворюється дещо інакше, ніж гіпотеза та диспозиція. Після 
їхнього утворення норму права доповнюють санкцією, яка скоріше відображає 
загальну суспільну волю, ніж традиції, що склалися у суспільстві впродовж трива-
лого періоду, хоча оцінне визначення санкцій правових норм із подальшою їхньою 
кодифікаційною обробкою все ж таки має своє місце під час об’єднання правових 
норм у процесі зменшення обсягу нормативно-правового матеріалу [29, с. 45].  

Але треба сказати, що санкція у процесі її створення та нормативної фіксації 
також зазнає певної трансформації, але на цьому зупинимося нижче.  

На підставі викладеного можемо констатувати, що в цей час у теорії права пере-
важною залишається концепція триелементної структури правової норми, яка отримала 
свій розвиток ще у радянську добу і є віддзеркаленням позитивістської теорії.  

Зокрема О. Іоффе і М. Шаргородський, зауважували, що загальноприйнятою у 
радянській юридичній літературі є думка, що всяка правова норма складається з 
трьох частин: гіпотези, диспозиції і санкції. Водночас далі автори все ж відзначали 
той факт, що обов’язковими елементами правової норми доцільно вважати тільки 
гіпотезу і диспозицію. 

Відтак інша концепція стосовно структури норми (дореволюційний та пере-
важно сучасний український період) полягає у вченні про двоелементну правову 
норму, яка складається із гіпотези та диспозиції. При цьому санкція постає специ-
фічним видом диспозиції у вигляді негативних наслідків від порушення чи недо-
тримання регулятивної гіпотези, а не обов’язковим чи факультативним елементом.  

Такий підхід до формування двоелементної будови правової норми створює 
серйозну теоретичну опозицію класичному розумінню структури правової норми. На 
захист своєї позиції прихильники двоелементної норми вказують на неузгодженість 
частин триелементної правової норми. Оскільки елементи такої норми можуть 
знаходитись у різних нормативно-правових актах, то її частини можуть створю-
ватися, змінюватися та відмінятися у різний час [45, с. 41–49]. Неузгодженість 
частин триелементної норми полягає і в тому, що вона не реалізується як єдине ціле. 
В разі реалізації диспозиції вже не виникає необхідності у застосуванні санкції. Крім 
того, диспозиція і санкція спрямовані різним адресатам. 

Аналізуючи такий підхід до визначення структури норми, варто зауважити, що 
переважно при цьому йдеться не про логічну норму права, а про конкретну, яку 
часто навіть підміняють поняттям статті (припису) нормативно-правового акта.  

Зокрема, на думку А. Міцкевича, не кожна норма права сформульована в статті 
(або статтях) закону у вигляді всіх названих трьох елементів. У деяких випадках вони 
розподілені по різних статтях закону і навіть по різних законах. У змісті інших видів 
статей достатньо сформулювати 2 елементи, а третій – «винести за дужки» або він 
просто мається на увазі самим змістом закону [34, с. 255]. 

Аналогічного висновку дійшов Ю. Кудрявцев, проаналізувавши інформацій-
ний аспект логічної структури норми права. Автор відзначив, що санкція якісно 
відрізняється від гіпотези і диспозиції (адже може містити як програмну 
інформацію для однієї особи, так і прогностичну для іншого адресата). Гіпотеза 
охоронної норми містить вказівку на недотримання диспозиції, а також всю 
інформацію гіпотези охоронної норми. Вона є обов’язковою для норми права. 
Санкція ж представляє собою диспозицію самостійної норми, що вступає в дію у 
випадку порушення «попереднього», пов’язаного з нею припису. Загалом же 
система правових норм будується із комплексів двоелементних норм, що 
обслуговують одна одну у випадку порушення [17, с. 84].  
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Такий підхід підтримує і А. Мягких, яка вважає, що він долає односторонність 
класичної триелементної моделі та пояснює той факт, що триелементна норма не 
реалізується як єдине ціле та її елементи мають різних адресатів.  

Позицію щодо існування обох видів норм (двоелементної та триелементної) 
поділяє багато хто з теоретиків права. С. Алексєєв вважає теоретично виправда-
ними та практично необхідними використовувати обидва підходи до структури 
правової норми [2, с. 57]. 

Ще дореволюційний учений Д. Гримм стверджував, що кожна юридична 
норма є умовним велінням, яке може бути визначено формулою «якщо – то». 
Відповідно до цього у складі кожної юридичної норми варто виділяти два 
елементи: гіпотезу або припущення, і диспозицію або розпорядження. Гіпотеза чи 
припущення визначає умови застосування цього правила. Диспозиція чи розпо-
рядження викладає зміст права [8, с. 121].  

Аналогічне бачення висловлював і Н. Коркунов стосовно того, що усі юридич-
ні норми по суті є умовними правилами. Тому юридична норма складається, при-
родно із двох елементів: із визначення умов застосування правила та викладення 
самого правила. Перший елемент називається гіпотезою або припущенням, а 
другий – диспозицією або розпорядженню [16, с. 128]. 

Щоб вирішити антиномію існування як триелементної структури правової норми 
(де третім елементом виступає санкція), так і двоелементної (такої, що не охоплює 
санкцію як обов’язковий елемент), Є. Мотовиловкер запропонував звернутися до 
синтезу цих двох суперечливих суджень. На його думку, структура правової норми 
містить чотири елементи: гіпотезу та диспозицію, заперечення диспозиції та санкції. 
Така структура пояснюється тим, що актуалізація санкції настає тільки у випадку 
відхилення від диспозиції. Диспозиція не може відображатися в окремому елементі, 
який, по суті, є гіпотезою охоронного припису [23, с. 8]. Залежно від характеру 
гіпотези і визначають юридичні наслідки, що відображені у санкції. 

Як вказують А. Мягких та А. Маньковський, чотирьохелементна структура у 
найбільшому ступені відображає взаємообумовлюючий та взаємовиключаючий 
зв’язок між регулятивними та охоронними приписами. Регулятивна норма без охорон-
ної є безсилою, оскільки втрачається властивість примусовості, а примусова норма 
визначається винятково через регулятивну, адже містить у собі елемент заперечення 
диспозиції. Логіка суспільних відносин є такою, що актуалізується регулятивна чи 
охоронна норма, однак разом – ніколи [22, с. 32; 24 с. 110]. Отже, констатують автори, 
у праві функціонують двоелементні норми: або регулятивні, або охоронні. 

Варто відзначити, що існування триелементної логічної норми не відкидають 
прихильники виокремлення регулятивних та охоронних норм.  

На думку В. Ниркова, триелементна формула норми права: «якщо…, то…, 
інакше» вимагає «уточнень для власного подальшого безспірного застосування». 
Автор розглянув триелементну формулу як усічену модель чотирьохелементної 
структури. Під словом «інакше» варто розуміти відхилення від передбаченої 
моделі поведінки, яка може бути виражена як у правопорушенні, так і у вчиненні 
заохочувального вчинку [28, с. 179]. 

Визнання існування логічної норми як комплексу двох двоелементних норм 
(регулятивної та охоронної) знімає суперечності у поглядах на структуру 
заохочувальної норми та на місце у ній санкції. На думку прихильників терміна 
«заохочувальні санкції», у гіпотезі заохочувальної норми містяться умови, за яких 
для суб’єкта заохочувального правовідношення настають юридичні наслідки. 
Диспозиція окреслює модель заохочувальної поведінки (склад заслуги чи добросо-
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вісного вчинку), а у санкції міститься вказівка на вид та розмір заохочення, що 
наданий суб’єктові за дотримання визначеного варіанту позитивної поведінки, 
окресленої у диспозиції [24, с. 111]. Отже, прихильники заохочувальних санкцій 
невиправдано відносять склад заслуги чи добросовісного вчинку до змісту 
диспозиції, у той час як у диспозиції вказують права та обов’язки сторін 
правовідношення, що виникають при дотриманні умов гіпотези правової норми. 

Противники визнання «заохочувальних санкцій» стверджують, що заходи 
заохочення містяться не в санкції правової норми, а у диспозиції, в якій вста-
новлюються правила поведінки як для суб’єктів, чиї дії стимулюються, так і для 
органів, які є компетентними надати заохочення. При цьому зміст санкцій заохочу-
вальних норм права, на думку М. Байтина та В. Баранова, поглинає вказівку на 
несприятливі наслідки у випадку порушення диспозиції. Тож, побудова заохочу-
вальної норми відповідає структурі триелементної логічної норми. Охороняються 
такі норми від порушень санкціями несприятливого характеру. У зв’язку з цим 
противники виокремлення «заохочувальних санкцій» вважають, що використання 
вказаного терміна вносить плутанину у питання про санкції норми права, ламає 
усталені в теорії уявлення про неї [3, с. 56]. 

Зокрема В. Нирков слушно відмітив, що структура заохочувальної норми, запро-
понована опонентами концепції «заохочувальних санкцій», виявляє односторонній 
зв’язок заохочення та покарання у праві: негативна санкція забезпечує дотримання 
заохочувальної норми. Однак і правове заохочення може забезпечувати покарання.  

Належне виконання зобов’язань може бути забезпечено одночасно і позитивними, 
і негативними санкціями. Так, ЦК України містить приписи, забезпечені як заохочу-
вальними, так і негативними санкціями. Наприклад, обов’язок осіб належно утримува-
ти знайдених тварин забезпечується як заохочувальними заходами у вигляді винагоро-
ди за знахідку, так і штрафними санкціями протилежного характеру, що не вписується 
у межі традиційного вчення про триелементну будову норми права як комплексу двох 
двочленних приписів (регулятивного та охоронного).  

У цьому зв’язку в літературі висловлена пропозиція долучити до зазначеної 
структури заохочувальні норми-санкції та виокремити норми регулятивні й забезпечу-
вальні – охоронні (норми-покарання) та заохочувальні (норми-заохочення) [28, с. 180]. 

Забезпечувальний характер заохочувальної санкції не викликає сумнівів, оскільки 
у випадку нагородження за «заслуги» забезпечення виконання звичайних обов’язків 
відбувається побічно, або їх виконання є необхідним мінімумом для заохочення. Крім 
того, стимулюючим елементом, закладеним у заохочувальній санкції, забезпечено 
дотримання заохочувальної норми. В. Нирков подав визначення санкцій, під яким 
розуміє «не елементи структури норм, а відносно самостійні заохочувальні чи охоро-
нювані (каральні) юридичні норми, що забезпечують регулятивні приписи шляхом їх 
власної взаємодії» [28, с. 185]. 

Саме визначення слова «норма» (від лат. norma – правило, зразок) свідчить про те, 
що норма має містити модель (зразок) поведінки суб’єктів правовідношення. 
Диспозицію і санкцію також не можна віднести до самостійних норм: реалізація прав і 
обов’язків, що містяться у них, пов’язана з певними умовами, тому вони не можуть 
існувати самостійно, окремо від гіпотези, що їх обумовлює [24, с. 111]. 

При дослідженні санкції як елемента структури правової норми А. Мань-
ковський назвав санкцією сукупність обов’язків (одне зобов’язання), які державна 
влада покладає на особу, котра вчинила діяння, заборонене гіпотезою правової 
норми, і які спонукає виконати за допомогою апарату примусу. Безпосередньо у 
процесі примусового виконання покладених на особу зобов’язань, які називаються 
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санкцією і закріплені у диспозиції правової норми, змінюється її правовий статус 
(наприклад, суб’єкт позбавляється права власності на частину належного майна, 
позбавляється дієздатності) [22, с. 38]. Санкцію як самостійну охоронну норму не 
можна розглядати у зв’язку з тим, що настання юридичних наслідків, що містяться 
у ній, пов’язані із фактом правопорушення, вказаним у гіпотезі. 

Насамкінець А. Маньковський стверджує, що терміном «санкція» доцільно 
визнавати не третій елемент правової норми, а набір дозволених (санкціонованих) 
заходів державного впливу, які за своєю суттю є протилежними природним правам 
людини, однак можуть бути застосовані до них у встановлених державою випад-
ках. В інших випадках застосування таких заходів розглядають як правопорушень-
ня, що підлягає негативній державній оцінці [22, с. 39]. 

При цьому О. Лейст, прихильник триелементної норми, зауважував, що у певному 
аспекті санкція стає диспозицією, і це не суперечить тому, що санкція є атрибутом 
правової норми. Автор суперечності не вбачає, адже санкція виступає як загроза (на 
випадок правопорушення), вона ні для кого не є диспозицією: нею вона стає при 
вирішенні справи про конкретне правопорушення [19, с. 21]. Тобто, О. Лейст, 
вважаючи структуру правової норми триелементною, все ж вказував на можливість 
трансформації санкції у диспозицію правової норми: у момент, коли передбачені нею 
заходи впливу необхідно застосовувати до конкретного правопорушника. 

Отже, поза зв’язком із гіпотезою, сама по собі санкція не може бути реалізо-
вана, тому структура охоронної норми має містити в якості обов’язкового елемента 
гіпотезу (порушення диспозиції регулятивної норми) і санкцію. Що стосується 
санкції заохочувальної норми, її застосування також пов’язано із досягненням 
суб’єктом, якого заохочують, певних результатів вигідної для суспільства діяль-
ності. Отже, обставини застосування заходів заохочення містяться у гіпотезі, а 
правила поведінки містяться у санкції.  

Викладене дає змогу виокремити характеристики санкції як обов’язкового 
структурного елемента двоелементної норми: 

– санкцією є певне правило поведінки (тобто у ній вказано права і обов’язки 
учасників правовідношення); 

– вона містить визначені заходи впливу на зобов’язаного суб’єкта (міри 
покарання) й уповноваженого суб’єкта (міри заохочення); 

– настання юридичних наслідків, передбачених санкцією, пов’язане із певним 
юридичним фактом (у випадку охоронної санкції – правопорушення, у випадку 
заохочувальної санкції – досягнення заохочувального результату); 

– застосування санкції спрямовано на стимулювання правомірної поведінки); 
– санкція забезпечує дотримання пов’язаної із нею норми (так, санкція охорон-

ної норми може забезпечувати виконання як пов’язаної із нею регулятивної норми, 
так і заохочувальної; аналогічно до цього заохочувальна санкція забезпечує дотри-
мання пов’язаної із нею регулятивної норми охоронюваної) [24, с. 112]. 

Викладене дає підстави для висновку, що санкція врешті виступає не транс-
формацією або специфічним проявом диспозиції, за визначенням А. Мань-
ковського, а є самостійним елементом структури норми права. Водночас санкція є 
елементом не триелементної, а двоелементної цивільної норми права.  

На наш погляд, під санкцією цивільно-правової норми варто розуміти обов’яз-
ковий структурний елемент двоелементної цивільно-правової норми, що забезпе-
чує дотримання пов’язаної із нею регулятивної або однієї із забезпечувальних 
(охоронної або заохочувальної) цивільно-правових норм. 

Незважаючи на поширеність запровадженої у ще радянську добу концепції 
триелементної правової зокрема, цивільно-правової, норми, сучасне правове 
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регулювання цивільних відносин, переконує у тому, що таке уявлення про 
структуру цивільно-правової норми не є обґрунтованим, оскільки єдність гіпотези, 
диспозиції та санкції відображає логіку переважно публічного права.  

У цивільному праві відсутній механізм обов’язкового застосування примусо-
вих заходів цивільно-правової відповідальності уповноваженими державними 
органами до порушників загальних правил поведінки, встановлених державою, а 
навпаки – існує ініціатива у реалізації власного права на захист шляхом активних 
дій особи, чиї права порушені. Відтак, цивільно-правовим відносинам не прита-
манний принцип невідворотності покарання, а отже, обов’язковість формули 
«якщо…, то…, інакше» не є ефективним при застосуванні цивільно-правових 
норм, адже їхнє нормативне віддзеркалення (нормативно-правовий припис) може 
бути у різних законодавчих та інших підзаконних актах, на відміну, наприклад, від 
Кримінального кодексу України. 

Підсумовуючи викладене, доцільно зробити такі загальні висновки. 
Дослідження ознак та структури цивільної норми права в контексті її функціо-

нального призначення набуває все більшої актуальності, враховуючи глобалізаційні 
процеси у світі. Саме цивільна норма врегульовує чисельні відносини, у яких сторони 
можуть відступити від загальновизначеної норми актами цивільного законодавства і на 
власний розсуд обрати індивідуально-піднормативне врегулювання відносин тією 
нормою, яку вони самі сформують, керуючись сукупністю закономірностей цивільно-
правового регулювання, нормативного конструювання цивільно-правових приписів, а 
також взаємодії цивільно-правових регуляторів між собою.  

Цивільно-правова норма як норма приватного права і первинний елемент системи 
цивільного права наділена такими основними специфічними ознаками: загальне 
правило поведінки учасників цивільних відносин, що характеризується формальною 
визначеністю, нормативністю, системністю, спеціалізацією, як правило має представ-
ницько-обов’язковий характер, багатосуб’єктний склад походження. 

Пов’язана зі системністю спеціалізація цивільно-правових норм характери-
зується практичністю дії, адже саме нею задіюється процес інтеграції усіх 
елементів системи цивільного права. Завдяки спеціалізації укріплюється функціо-
нальна диференціація цивільних норм права, чим забезпечується їх регулятивна й 
охоронна функції, які впливають, серед іншого, на розмежування й призначення 
цивільно-правової норми, її спрямованість, що, відповідно позначається і на 
структурній побудові норми.  

Визначення структури цивільно-правової норми пояснюється нерозривною 
єдністю категорій системи й структури. Питання структури цивільно-правової 
норми сприяє перетворенню ідеального (абстрактного) права в більш струнку і 
логічно вивірену систему цивільного законодавства, що дає можливість вдоскона-
лення наукового знання про цивільно-правову норму. 

Науково-обґрунтованою та практично ефективною вбачається концепція 
двоелементної правової норми, яка складається із гіпотези та диспозиції або 
гіпотези і санкції, де санкція хоч і виступає самостійним елементом, однак нероз-
ривно пов’язана із гіпотезою та постає у ролі забезпечувального (охоронного або 
заохочувального) елемента. 
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The article is devoted to defining the place of the rule of civil law and logical structure of a 
norm in the civil law system. It investigates the rule of civil law as a primary element of the civil law 
system and outlines the range of entities authorised to form the civil law prescriptions. It analyzes 
the concepts of a three-element and a two-element rule of civil law and formulates the opinions on 
the prospects of the existence and application of the two-element rule of civil law. It analyzes the 
concepts of a three-element and a two-element rule of civil law and formulates the opinions on the 
prospects of the existence and application of the two-element rule of civil law. 

Civil legal norm acts as the primary cell structure, a kind of civil law «atom» as a system 
and field: civil legal norm is eventual border systemic share (element) of the system, as does 
not take in itself other subsystems, but has in itself internal structure (hypothesis, disposition 
and sanction etc.). So, by itself rule of law is also a system, and, for example, in relation to the 
institute of law – subsystem.  

Civil legal norm as a norm of private law and primary element of civil law system is endowed 
with those main specific signs: 1) as a general rule of behavior of civil relation participants, is 
characterized by formal definiteness, normativeness, system, and specialization; 2) as usual has a 
representative-binding character, multi-subject composition of origin. 

Specializing of civil legal norms is characterized by practical character of action. Due to 
specialization is strengthened functional differentiation of civil law norms, this ensures their 
security and regulatory functions, which influence on differentiation and appointment of civil 
law norm, its orientation, that is respectively affects on the structural construction of norm.  

Issues of the structure of civil law norm contributes to the transformation of the ideal 
(abstract) law in a more coherent and logically verified civil law system, which allows the 
improvement of the scientific knowledge of civil law norm. 

Scientifically grounded and practically effective is the concept of two-element legal 
norms, which consists of hypothesis and dispositions or hypothesis and sanctions, where the 
sanction acting as the independent element, but is inextricably linked with the hypothesis and 
acts as of secured (guarding or incentive) element. 

It is exposed the characteristic of sanctions, as mandatory structural element of two-
element norm, in particular: 1) sanction is certain rule of conduct (scilicet it is indicated the 
rights and duties of legal relations participants); 2) the sanction contains defined measures of 
influence on obligated subject (measure of punishment) and an authorized subject (measure 
of encouragement); 3) the offensive of the legal consequences, provided by sanction, is 
related to the certain legal fact (in case of guard sanction – are offences, in case of 
encouraging sanction is an achievement of encouraging result); 4) application of sanctions 
aimed at stimulating lawful behavior; 5) the sanction ensures compliance with the related 
norms (so, approval of guard norm can provide implementation of both the regulatory norm 
related to her and encouraging; like it encouraging sanction provides the observance of the 
regulatory norm guarded related to her). 

Keywords: system of law, legal regulation, rule of civil law, legal model of behaviour, self-
regulation, dispositivity, logical structure of a norm, hypothesis, disposition, sanction 
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ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВА АКЦІОНЕРІВ 
НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
В. Цікало 

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

e-mail: voltsikalo@gmail.com 

Порівняно із діючим вітчизняним законодавством, у законодавстві ЄС і окремих 
європейських держав встановлено низку особливостей здійснення та захисту права 
акціонерів на отримання дивідендів. 

Друга директива 77/91/ЄЕС передбачає заборону на виплату дивідендів навіть у тих 
випадках, коли певні негативні наслідки можуть настати в майбутньому (мають імовірність 
настання).  

Законодавство ЄС встановлює максимальний розмір дивідендів для акціонерів: не 
більше суми результатів останнього завершеного фінансового року, збільшеного на суму 
нерозподілених доходів, а також на суму відрахувань із доступних для цієї мети резервів, і 
зменшеної на суму відкладених (непокритих) збитків, а також на суми, які вносять у 
резервний фонд відповідно до закону або статуту.  

Право на розподіл активів акціонерного товариства за законодавством ЄС, окрім права 
на вибір напрямів використання прибутку та права на отримання дивідендів, охоплює ще 
одне суб’єктивне право – право на отримання процентів, нарахованих за акціями.  

Право ЄС визнає можливість виплати проміжних дивідендів.  
Законодавством ЄС встановлено спеціальний спосіб захисту права на отримання 

дивідендів у разі їх виплати із порушенням вимог, встановлених законом. Зокрема, на 
акціонерів судом може бути покладено обов’язок повернути розмір дивідендів, отриманих 
неправомірно.  

У національних законодавствах окремих країн Європи (Греція, Німеччина, Португалія, 
Фінляндія, Швейцарія, Швеція тощо) встановлено право акціонерів на обов’язкову виплату 
їм дивідендів, незалежно від факту прийняття відповідного рішення вищим органом 
управління товариства.  

Ключові слова: дивіденд, отримання, виплата, здійснення, захист. 

Згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виняткової 
компетенції загальних зборів акціонерного товариства, серед інших питань, окремо 
належать розподіл прибутку товариства, затвердження розміру річних 
дивідендів, затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів. Це означає, що законодавець 
розмежовує такі суб’єктивні права акціонера, як: 

1) право на розподіл прибутку товариства; 
2) право на отримання дивідендів; 
3) право на розподіл майна товариства.  
Перелічені права не є тотожними, вони мають самостійний зміст і можуть бути 

реалізовані на різних етапах існування акціонерного товариства. Зокрема, право на 
розподіл прибутку товариства здійснюють на етапі його діяльності. Право на 
розподіл майна товариства у разі його ліквідації використовують на етапі 
припинення товариства. Право на отримання дивідендів реалізується як на етапі 



В. Цікало 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 98 

діяльності, так і на етапі припинення акціонерного товариства. Їх об’єднують дві 
майнові можливості акціонерів: взяти участь у розподілі та/або отриманні активів 
товариства. У поняття активів акціонерного товариства як об’єктів майнових прав 
акціонерів входять прибуток товариства та інше його майно, у тому числі, кошти.  

З урахуванням таких можливостей, усі згадані суб’єктивні права акціонерів 
охоплено спільним поняттям: право на розподіл та отримання активів 
акціонерного товариства.  

Своєю чергою, за етапом здійснення, це право поділяється на два види: 
– право на розподіл та отримання активів акціонерного товариства на етапі 

його діяльності (діючого товариства); 
– право на розподіл та отримання активів акціонерного товариства на етапі 

його ліквідації (товариства у разі припинення). 
Право на розподіл та отримання активів діючого акціонерного товариства 

полягає в можливості взяти участь у розподілі прибутку товариства (право на 
розподіл прибутку) та отриманні дивідендів (право на отримання дивідендів).  

Право на розподіл прибутку акціонерного товариства охоплює дві 
правочинності: 

1) право на спрямування прибутку товариства для виплати дивідендів 
(право на встановлення дивідендів); 

2) право на спрямування прибутку товариства для досягнення інших цілей 
(наприклад, на розвиток товариства). 

Це право реалізують винятково на засіданні вищого органу управління 
акціонерного товариства – загальних зборів акціонерів, шляхом участі у голосуванні з 
питання про розподіл прибутку товариства. Якщо товариство діє у складі одного 
акціонера, питання вирішує він одноосібно. Рішення про встановлення дивідендів за 
простими акціями приймають загальними зборами акціонерного товариства. Його 
оформляють протоколом загальних зборів, і має містити відомості про: 

1) суму прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів; 
2) розмір дивідендів, що припадає на одну акцію; 
3) моменти початку та закінчення виплати дивідендів; 
4) спосіб виплати дивідендів. 
Сума прибутку, яку спрямовують на виплату дивідендів та розмір дивідендів 

за простими акціями залежать від чистого прибутку товариства звітного року 
та/або нерозподіленого прибутку попередніх років і визначають загальні збори. 

Моменти початку та закінчення виплати дивідендів за своєю правовою 
природою є термінами у цивільному праві, які можуть бути визначені лише одним 
способом: вказівкою на календарну дату. Їх визначення має узгоджуватися зі 
строком виплати дивідендів, встановленим законом. Зокрема, відповідно до абз. 1 
ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за 
простими акціями відбуваються у строк, що не перевищує шість місяців від дня 
прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. За загальним 
правилом, терміни виплати дивідендів не можуть порушувати шестимісячного 
строку починаючи від дня прийняття загальними зборами відповідного рішення. 
Водночас законом передбачена можливість встановлення загальними зборами 
акціонерного товариства строку для виплати дивідендів меншої тривалості, ніж 
шість місяців (абз. 3 ч. 2 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»). У такому 
випадку, терміни виплати дивідендів мають узгоджуватися зі скороченим 
порівняно із законом строком, встановленим вищим органом управління 
товариства. Строк виплати дивідендів за привілейованими акціями встановлює 
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винятково закон і не може бути змінений рішенням загальних зборів товариства. 
Зокрема, згідно із абз. 2 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» 
виплата дивідендів за привілейованими акціями відбувається у строк, що не 
перевищує шість місяців після закінчення звітного року. 

Конкретний спосіб виплати дивідендів за простими акціями визначено 
рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів (ч. 5 ст. 30 Закону 
України «Про акціонерні товариства»). Спосіб виплати дивідендів власникам при-
вілейованих акцій відображено у статуті товариства. Як у випадку із простими 
акціями, так і при виплаті дивідендів за привілейованими акціями, таких способів 
закон передбачає два: 

1) через депозитарну систему України; 
2) безпосередньо акціонерам (у безготівковій або готівковій формі). 
Прийняття рішення про встановлення дивідендів є передумовою для 

здійснення іншого права – на їх отримання. 
Реалізація права на отримання дивідендів залежить від типу акцій: 
а) право на отримання дивідендів за простими акціями є умовним, і може 

бути застосоване лише у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
про їх виплату (встановлення дивідендів); 

б) право на отримання дивідендів за привілейованими акціями є 
безумовним, і його застосування не залежить від прийняття такого рішення 
(встановлення дивідендів). 

Згідно із ч. 1 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» за акціями 
одного типу або класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Ця норма 
суперечить поняттю дивідендів, відповідно до якого їх виплачують акціонерові з 
розрахунку на одну належну йому акцію. Отже, розмір дивідендів за акціями одного 
типу не може бути однаковим, оскільки він залежить від кількості акцій (розміру 
частки), що має акціонер. Розмір дивідендів кожного акціонера-власника одного типу 
акцій визначають пропорційно до кількості належних йому акцій. Наведене 
законодавче положення має бути узгоджене із засадаю пропорційності, характерною 
для корпоративних прав. Пропоную друге речення першого абзацу частини першої ст. 
30 закону «Про акціонерні товариства» викласти у такій редакції: за кожною акцією 
одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначено у статуті 
акціонерного товариства (ч. 3 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»). 
У разі необхідності збільшення або зменшення розміру дивідендів за 
привілейованими акціями, мають бути внесені зміни до статуту товариства. 
Відповідно до чинного законодавства України про державну реєстрацію 
юридичних осіб розмір дивідендів за привілейованими акціями не відображено в 
Єдиному державному реєстрі. Оскільки згідно із ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» достовірними вважають лише відомості, які внесені до реєстру, 
пропоную частину другу ст. 9 цього закону доповнити відомостями про розмір 
дивідендів за привілейованими акціями. 

Виплата дивідендів, за загальним правилом, відбувається з чистого прибутку 
звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років. У разі відсутності 
або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку 
минулих років, виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за 
рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати 
дивідендів за привілейованими акціями (ч. 2 ст. 30 закону України «Про акціонерні 
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товариства»). Зазначене законодавче положення дає підстави поставити під сумнів 
поняття «дивіденду», що міститься у ч. 1 ст. 30 закону. Зокрема, дивіденд 
визначають як частину чистого прибутку акціонерного товариства. Водночас 
дивіденди можуть бути виплачені не лише із чистого прибутку акціонерного 
товариства, але й із нерозподіленого прибутку, а також із коштів товариства, що не 
стосуються прибутку, а саме: із резервного капіталу та спеціального фонду для 
виплати дивідендів за привілейованими акціями. На цю обставину вже звертали 
увагу в професійних виданнях: «Зазвичай базою для розрахунку та виплати 
дивідендів є чистий прибуток підприємства як частина балансового прибутку 
підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів. В акціонерних товариствах дивіденди можуть 
бути виплачені й за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Окрім того, 
за відсутності чи недостатності чистого та/або нерозподіленого прибутку 
дивіденди за привілейованими акціями виплачують за рахунок резервного капіталу 
або спеціального фонду» [1]. 

Дивіденд – це не завжди частина чистого прибутку. Дивіденд може охоплю-
вати частину нерозподіленого прибутку, частину резервного капіталу або частину 
спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Чистий 
прибуток акціонерного товариства, його нерозподілений прибуток, резервний 
капітал та спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями є 
елементами активів товариства у формі грошових коштів. Отже, дивіденд є 
чатиною активів (грошових коштів) товариства, а не лише його чистого прибутку. 
З урахуванням викладеного, поняття дивіденду має пов’язуватися не з чистим 
прибутком, а з грошовими коштами товариства. Дивіденд – частина грошових 
коштів акціонерного товариства, яку виплачують акціонеру з розрахунку на 
одну належну йому акцію певного типу та/або класу.  

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства 
встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів, порядок та строк їх виплати. Дату складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за простими акціями, визначають не раніше ніж через 10 
робочих днів після дня прийняття відповідного рішення наглядовою радою 
товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейова-
ними акціями, складають протягом одного місяця після закінчення звітного року. 

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюють на під-
ставі зведеного облікового реєстру акціонерів, що складено та передано емітенту 
Центральним депозитарієм на підставі облікових реєстрів наданих депозитарними 
установами. 

У світовій практиці відомі дві моделі ведення реєстрів прав власників цінних 
паперів: «англо-американська» – незалежно від форми випуску цінних паперів 
ведення реєстру відбувається реєстраторами, та «німецька» – реєстратори відсутні, а 
всі питання інфраструктури фондового ринку розв’язують банки-зберігачі [16, c. 84]. 
В Україні діє змішана модель, за якої суб’єкт ведення реєстру власників цінних 
паперів залежить від форми їх існування (документарна чи бездокументарна). Реєстр 
прав власників документарних цінних паперів ведуть юридичні особи-реєстратори; 
здійснення обліку прав власників цінних паперів, що існують у бездокументарній 
формі, у тому числі акцій, покладено на депозитарні установи. Відповідно до ст. 22 
Закону України «Про депозитрану систему України» реєстр власників іменних 
цінних паперів складає Центральний депозитарій, а щодо державних цінних паперів 
– Національний банк України. Емітент цінних паперів зобов’язаний укласти із 



В. Цікало 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 101 

визначеною ним особою (депозитарною установою, Центральним депозитарієм або 
НБУ) договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. Якщо 
визначеною особою є депозитарна установа, вона на підставі розпорядження 
отриманого від емітента про надання реєстру подає розпорядження Центральному 
депозитарію про складення цього реєстру. Центральний депозитарій зобов’язаний 
передати реєстр депозитарній установі, а вона своєю чергою – емітентові. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати 
дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у 
такому переліку. З метою уникнення колізій у регулюванні дивідендних право-
відносин, в юридичній літературі було зроблено пропозицію внести зміни до п. 4 
ч. 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема викласти його в 
такій редакції: «У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, це право 
належить набувачу акцій з моменту його внесення наглядовою радою до 
зазначеного переліку на підставі виписки з рахунку в цінних паперах» [16, c. 87]. 

Ця пропозиція суперечить абз. 2 ч. 4 ст. 30 закону про акціонерні товариства, 
де передбачено, що перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. Сама виписка з рахунку в акціях не є підтвердженням права власності на 
них; вона лише засвідчує наявність на рахунку у депонента певної кількості акцій. 
Право на отримання дивідендів встановлюють не на підставі виписки з рахунку в 
акціях, а на підставі переліку акціонерів, який формується відповідно до зведеного 
облікового реєстру акціонерів. Наглядова рада акціонерного товариства лише 
встановлює дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання 
дивідендів, однак зміст самого переліку не визначає. Окрім того, подібний перелік 
складають і для участі у загальних зборах акціонерів. Внесення змін до цього 
переліку після його складення законом заборонено (ч. 2 ст. 34 Закону України 
«Про акціонерні товариства»). Таку заборону доцільно встановити і для внесення 
змін до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Зокрема, частину 
четверту ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» запропоновано 
доповнити новим абзацом третім: «Вносити зміни до переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, після його складення заборонено».  

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» 
товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Зміст 
цієї законодавчої норми не відповідає змісту рішення загальних зборів акціонерів 
про виплату дивідендів. Зокрема, у рішенні про виплату дивідендів встановлено 
загальний розмір, терміни та спосіб виплати дивідендів. Саме про це має бути 
повідомлено акціонера. Одночасне повідомлення про дату і строк виплати 
дивідендів є неможливим, оскільки дата виплати дивідендів є терміном, а не 
початком перебігу строку. Це означає, що у повідомленні для акціонерів мають 
бути зазначені дати початку і завершення виплати дивідендів, тобто терміни, а не 
строк, їх виплати. 

Положення абз. 3 ч. 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» 
треба узгодити зі змістом рішення загальних зборів, яке є умовою виплати 
дивідендів акціонерам-власникам простих акцій, і викласти його в такій редакції: 
«Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, про суму прибутку, що спрямовується на 
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виплату дивідендів, розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, моменти 
початку та завершення виплати дивідендів, спосіб виплати дивідендів».  

За ч. 2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» виконання рішення 
загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів організовує виконавчий орган 
акціонерного товариства. Він забезпечує нарахування дивідендів, затверджених 
загальними зборами. 

З урахуванням наведених законодавчих положень, право на отримання 
дивідендів містить кілька правочинностей акціонера: 

1) право на встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів; 

2) право на долучення до переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів; 

3) право на повідомлення про виплату дивідендів; 
4) право на нарахування дивідендів; 
5) право на виплату дивідендів.  
У вітчизняній судовій практиці застосування законодавства про право на участь у 

розподілі прибутку акціонерного товариства склався підхід згідно з яким, об’єктом 
судового захисту є винятково право на виплату дивідендів. Господарські суди вправі 
приймати рішення щодо виплати учасникові частки прибутку (дивідендів) лише у разі 
невиплати господарським товариством дивідендів на підставі рішення загальних 
зборів або їх виплати в меншому розмірі, ніж передбачено відповідним рішенням. 
Якщо загальні збори прийняли рішення не розподіляти прибуток товариства, 
господарський суд не може підміняти вищий орган управління товариства і втручатися 
у господарську діяльність товариства [12]. Іншими словами, у судовій практиці 
розглядають винятково спори про стягнення заборгованості за дивідендами [13]. У разі 
пропущення акціонерним товариством строку для виплати дивідендів, акціонер має 
право звернутися до суду з вимогою про примусове виконання невиконаного обов’яз-
ку. Прострочення виплати дивідендів надає акціонерові право вимагати від товариства 
їх сплати з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних 
від простроченої суми [8]. Позиція, вироблена у судовій практиці, має підтримку і в 
науці права: «Дивіденд стає боргом товариства акціонеру лише після його 
оголошення» [11, c. 194]. 

Спорів про захист права на отримання дивідендів у його повному обсязі (з 
урахуванням усіх елементів) суди не вирішують. Судовому захисту підлягає лише 
одне суб’єктивне право, що входить до складу права на отримання дивідендів, а 
саме: право на їх виплату. 

У ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 
19.03.2015 року встановлено право акціонера звернутися до нотаріуса щодо 
вчинення виконавчого напису на документах у разі невиплати дивідендів у строк, 
визначений законом, або установлений загальними зборами.  

З метою реалізації відповідної законодавчої норми, 27.05.2015 року Перелік 
документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на 
підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.06.1999 року № 1172, доповнено пунктом 13 «Стягнення заборгованості 
з виплати дивідендів». У цьому переліку поміщено два види документів: 

1) ті, що підтверджують виникнення права на виплату дивідендів; 
2) ті, що підтверджують неотримання дивідендів акціонером. 
До першого виду документів належать: витяг із протоколу загальних зборів 

акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, або 
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витяг зі статуту акціонерного товариства, в якому передбачена виплата дивідендів 
за привілейованими акціями; витяг із переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, що містить інформацію щодо долучення стягувача в зазначений 
перелік; виписка з рахунка в цінних паперах депонента, що підтверджує його права 
на акції та права за акціями на відповідний час; повідомлення, що надсилають 
особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації про 
дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Документами другого виду є: документ, 
що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему 
України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження коштів в установлений 
строк; засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушеня, що 
спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику; оригінал 
розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку та опису 
вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про 
усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів. 

У юридичній літературі висловлено пропозицію визнати документом, що 
підтверджує заборгованість із виплати дивідендів один із переліку, встановлених 
урядом. Зокрема, «...засвідчену стягувачем копію письмової вимоги про усунення 
порушення, що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику та 
оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку й 
опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про 
усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів (зазначені під пункта-
ми «е» і «є» у вищевказаному переліку)» [7, c. 17]. 

Аналіз п. 13 «Документи, що підтверджують заборгованість з виплати дивідендів» 
Переліку документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному 
порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, дає підстави зробити висновок про 
відсутність у ньому такого документа, який би встановлював заборгованість із виплати 
дивідендів. Жоден із визначених у п. 13 Переліку документів ні самостійно, ні в 
сукупності з іншими, не може встановити наявність безспірної заборгованості 
акціонерного товариства щодо виплати дивідендів своїм акціонерам. 

Вимога стягувача про усунення порушення, що спричинило невиплату диві-
дендів, не є документом, який підтверджує наявність безспірної заборгованості. 
Правова природа такої вимоги – односторонній правочин. Він вчиняється однією зі 
сторін зобов’язання, а саме: стягувачем. Інша сторона зобов’язання, – боржник, 
має право відмовити у задоволенні такої вимоги, якщо вважає її необґрунтованою. 
Безспірність вимоги акціонера про невиплату йому дивідендів може бути 
встановлена лише зустрічним одностороннім правочином акціонерного товариства, 
яким воно визнає свою заборгованість. У ст. 31 Закону України «Про акціонерні 
товариства» передбачено підстави відмови товариством у виплаті дивідендів, 
навіть якщо було прийнято рішення про їх нарахування. У таких випадках нотаріус 
не має можливості встановити безспірність заборгованості. 

З урахуванням положень чинного законодавства України щодо вчинення 
виконавчого напису для виплати дивідендів, найбільш ефективною і доцільною 
формою захисту права акціонера на виплату дивідендів варто визнати судову форму. 
Лише суд має, передбачені законом, правові можливості встановити наявність 
безспірності заборгованості акціонерного товариства щодо виплати дивідендів перед 
його акціонером. 

У ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено умови (підстави), 
за яких товариство відмовляє у виплаті дивідендів. При чому, залежно від моменту 
прийняття рішення про їх виплату, ці підстави за законом поділяють на два види: 
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– підстави, які існують на момент прийняття рішення про виплату дивідендів; 
– підстави, які виникли після прийняття рішення про виплату дивідендів. 
До першого виду підстав належать дві:  
1) звіт про результати розміщення акцій незареєстровано у встановленому 

законодавством порядку;  
2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, 

резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих 
акцій над їх номінальною вартістю. 

Другий вид підстав для відмови у виплаті дивідендів має місце у тих випадках, 
коли рішення про виплату дивідендів було прийнято, однак після його прийняття 
склалися обставини, які унеможливлюють виплату дивідендив за простими 
акціями. Зокрема акціонерне товариство не має права виплачувати дивіденди за 
простими акціями у разі, якщо:  

1) товариство має зобов’язання про викуп акцій на вимогу акціонерів;  
2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. 
Звертає на себе увагу спірність однієї із підстав для відмови у виплаті 

дивідендів, а саме: власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного 
капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості 
привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. Вона передбачена серед тих 
підстав, які одночасно забороняють товариству приймати рішення про виплату 
дивідендів та робити їх виплату, оскільки може виникнути як до, так і після 
прийняття такого рішення. Водночас, інша підстава, – звіт про результати 
розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законом порядку, може існу-
вати лише на момент розгляду цього питання загальними зборами акціонерів.  

Такий підхід законодавця є необґрунтованим. Якщо перед проведенням загальних 
зборів акціонерів виникла якась із підстав, що унеможливлює виплату дивідендів, то 
на цих зборах не допускається прийняття відповідного рішення. У тому випадку, коли 
на момент розгляду питання про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, 
власний капітал товариства став меншим, ніж сума його статутного капіталу, 
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих 
акцій над їх номінальною вартістю, товариство не має права приймати рішення про 
виплату дивідендів. Право на здійсненя їх виплати у товариства взагалі не виникає.  

Отже, акціонерне товариство може відмовити у виплаті дивідендів лише з тих 
підстав, які виникли після прийняття відповідного рішення.  

Немає законодавчого змісту встановлювати одночасно підстави для заборони на 
прийняття рішення про виплату дивідендів та їх здійснення. Це різні за поширенням та 
метою встановлення підстави. Підстави, що забороняють приймати рішення про 
виплату дивідендів, поширюються на вищий орган акціонерного товариства (загальні 
збори) з метою недопущення прийняття ним такого рішення. Підстави для відмови у 
виплаті дивідендів встановлюють заборону для інших органів акціонерного товариства 
(наглядової ради, виконавчого органу) виплачувати дивіденди акціонерам. 

З урахуванням наведених аргументів, пропоную частину першу ст. 31 закону 
України «Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції: «Акціонерне 
товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за 
простими акціями у разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановле-
ному законодавством порядку;  

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного 
капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості 
привілейованих акцій над їх номінальною вартістю». 
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Частину другу ст. 31 цього закону доповнити третім абзацом і викласти її у 
такій редакції: «Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату 
дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

1) товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до статті 68 
цього закону;  

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю; 
3) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного 

капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості 
привілейованих акцій над їх номінальною вартістю». 

Підстави заборони для виплати дивідендів за простими акціями мають своєю 
метою охорону інтересів інших акціонерів, які мають перевагу перед тими, хто 
претендує на отримання дивідендів (акціонери, які мають право на примусовий 
викуп акцій, акціонери-власники привілейованих акцій тощо) [3, c. 183], а також 
інтереси самого товариства. 

Згідно з ч. 3 ст. 31 акціонерного закону товариство не має права приймати 
рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди за привілейованими 
акціями у разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку. 

Законодавча заборона на прийняття рішення про виплату дивідендів за 
привілейованими акціями суперечить іншим положенням закону, оскільки таке 
рішення взагалі не приймають. Відповідно до ч. 2 і 3 ст. 30 Закону України «Про 
акціонерні товариства» дивіденди за привілейованими акціями виплачують 
акціонерам незалежно від прийняття рішення вищим органом товариства про їх 
виплату. У податковому законодавстві України дивіденди за привілейованими 
акціями прирівнюють до заробітної плати, тобто є безумовним (обов’язковим) 
платежем, який не залежить від волі органів управління акціонерного товариства 
[4]. Відповідно до пп. 153.3.7 ст. 153 Податкового кодексу України виплата 
дивідендів на користь фізичних осіб за привілейованими акціями прирівнюється з 
метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням 
та долученням суми виплат до складу витрат платника податку. 

Якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку, акціонерне товариство позбавлене права виплачувати 
дивіденд за привілейованими акціями. Однак про це не приймають окремого 
рішення загальних зборів акціонерів.  

В абзаці другому ч. 3 ст. 31 передбачено ще одну підставу для відмови у 
виплаті дивідендів за привілейованими акціями, а саме: товариство не має права 
виплачувати дивіденди за привілейованими акціями певного класу до виплати 
поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу 
щодо черговості отримання дивідендів. Ці підстави мають бути об’єднані в одному 
абзаці, оскільки містять однорідні правові норми. 

Тому пропоную з частини 3 ст. 31 закону України «Про акціонерні товариства» 
вилучити словосполучення «…приймати рішення про виплату дивідендів та…» і 
додати положення абзацу другого ч. 3 ст. 31, виклавши її в такій редакції: 
«Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за 
привілейованими акціями у разі, якщо:  

1) звіт про результати розміщення привілейованих акцій не зареєстровано 
у встановленому законодавством порядку; 
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2) не виплачено повністю поточні дивіденди за привілейованими акціями, 
власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів перед 
власниками акцій іншого класу». 

Запропонована редакція другої і третьої частин ст. 31 закону України «Про 
акціонерні товарисва» має важливе практичне значення, оскільки є окресленою 
сферою виникнення корпоративних спорів між акціонерами та товариством про 
виплату дивідендів. Спори про захист права акціонерів на отримання дивідендів 
стають предметом судового розгляду у таких випадках, коли вищий орган 
товариства прийняв рішення про виплату дивідендів, однак існують обставини, які 
унеможливлюють виконання цього рішення. До таких обставин належать: 

1) товариство має зобов’язання про викуп простих та привілейованих акцій на 
вимогу акціонерів;  

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями, у тому числі власники яких 
мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів, не виплачено повністю; 

3) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, 
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих 
акцій над їх номінальною вартістю; 

4) звіт про результати розміщення привілейованих акцій не зареєстровано у 
встановленому законодавством порядку. 

У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішень про виплату 
дивідендів всупереч наявності підстав для їх прийняття, виникає спір не про 
виплату дивідендів, а про оскарження рішення вищого органу управління. У таких 
випадках, суд захищає права на встановлення дивідендів, а не права на їх виплату. 

Законом України «Про акціонерні товариства» не встановлено правових нас-
лідків прийняття рішення про виплату дивідендів та/або їх здійснення всупереч 
заборонам, що передбачені у ст. 31 цього закону. У зв’язку з цим, в юридичній 
літературі була висловлена думка про те, що в таких випадках відповідне рішення 
загальних зборів може бути визнане судом недійсним як таке, що порушує вимоги 
цього закону, за умови наявності передбачених законом підстав для задоволення 
такого позову. Дивіденди, які були виплачені акціонерам всупереч законодавчих 
вимог, підлягають поверненню як безпідставно набуте майно (згідно з ч. 1 ст. 1212 
ЦКУ, особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала) [3, c. 184–185]. 

Наведена позиція заслуговує на увагу, водночас, вона безпосередньо зі 
ст. 1212 ЦК України не випливає. У ч. 3 цієї статті визначено перелік вимог до 
яких застосовуються її положення. Серед них зазначено вимогу про повернення ви-
конаного за недійсним правочином. Підставою виплати дивідендів за простими 
акціями є рішення вищого органу управління (загальних збрів) акціонерного това-
риства, яке за правовою природою не належить до правочинів, а є правовим актом 
юридичної особи. 

На відміну від правочину, який теж спрямовується на виникнення, зміну або 
припинення прав та обов’язків юридичної особи, її правовий акт:  

1) є не дією, а рішенням, яке оформляється письмовим документом із 
встановленими реквізитами;  

2) створює правові наслідки не лише для юридичної особи, яка прийняла це 
рішення, але й для іншого, невизначеного кола осіб, у тому числі, для учасників 
товариства; 

3) приймається в межах встановленої порядком денним компетенції 
(обсягу повноважень), а не в межах відповідного обсягу цивільної дієздатності; 
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4) приймається пропорційною більшістю голосів, а не єдиним 
волевиявленням. 

П. 1 ч. 3 ст. 1212 ЦК України необхідно доповнити словами: «та незаконним 
правовим актом юридичної особи». 

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Другої директиви 77/91/ЄЕС Ради Європейського 
Співтовариства «Про координацію гарантій, які вимагаються в державах-членах 
від господарських товариств у значенні другого абзацу статті 58 Договору для 
захисту інтересів їх учасників та третіх осіб, з метою зробити ці гарантії 
еквівалентними щодо створення акціонерних товариств, а також збереження та 
зміни їх капіталу» від 13.12.1976 року [6] за винятком випадків зменшення 
розміру статутного капіталу, не може відбуватися розподіл прибутку на користь 
акціонерів, якщо на день завершення останнього фінансового року чисті активи, 
відображені у річній бухгалтерській звітності, є або можуть стати в результаті 
такого розподілу меншими за розмір статутного капіталу, збільшеного на суму 
резервів, які закон чи статут забороняють розподіляти. При чому, із розміру 
статутного капіталу вираховується сума його несплаченої частини, якщо вона не 
врахована в активі балансу. 

Розподіл прибутку на користь акціонерів за своїм розміром не може пере-
вищувати суми результатів останнього завершеного фінансового року, збільшеного 
на суму нерозподілених доходів, а також на суму відрахувань із доступних для цієї 
мети резервів, і зменшеної на суму відкладених (непокритих) збитків, а також на 
суми, які вносять у резерв відповідно до закону або статуту ((c) ч. 1 ст. 15). 

Згідно з п. (d) ч. 1 ст. 15 поняття «розподілу прибутку» охоплює виплату 
дивідендів та відсотків власникам акцій [9, c. 139]. Отже, законодавство ЄС 
встановлює право акціонерів не лише на одержання дивідендів, але й процентів, які 
нараховують на вартість належних їм акцій.  

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Другої директиви 77/91/ЄЕС, якщо законодавство 
держави-члена передбачає виплату проміжних дивідендів, вона повинна 
відповідати таким вимогам: 

а) має бути складено бухгалтерський кошторис, який підтверджує, що для 
розподілу є достатньо наявних фондів; 

б) сума, яка підлягає розподілу, не може перевищувати суми результатів, 
отриманих від кінця останнього фінансового року, за результатами якого була 
складена річна бухгалтерська звітність, збільшеної на суму нерозподілених 
доходів, а також на суму відрахувань із доступних для цієї мети резервів, і 
зменшеної на суму відкладених (непокритих) збитків, а також на суми, які 
підлягають внесенню в резерв відповідно до закону чи статуту. 

Згідно із ст. 16 Другої директиви 77/91/ЄЕС будь-яка сума розподілена з 
порушенням вимог ст. 15 повинна бути відшкодована акціонерами, які її отримали, 
якщо товариство доведе, що ці акціонери знали про неправочинність здійсненого 
на їх користь розподілу або з урахуванням обставин не могли не знати про це. 
Подібна правова норма міститься у національному законодавстві держав-учасниць 
Європейського Союзу. Згідно із (1) § 62 закону «Про акціонерні товариства» 
Німеччини акціонери зобов’язані повернути товариству грошові суми, отримані в 
якості дивідендів, якщо вони знали або внаслідок необережності не знали, що не 
мали права на такі виплати всупереч вимогам закону [17, c. 290]. 

Правовими актами деяких європейських країн встановлено положення про 
обов’язкову виплату дивідендів. Зокрема, у Швеції та Фінляндії акціонери, які 
володіють не менш як 10 % акцій, можуть вимагати від товариства примусової 
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виплати дивідендів. Обов’язок товариства виплачувати дивіденди закріплений 
законами Греції та Португалії. При чому, на виплату дивідендів має бути 
спрямовано не менше визначеної законом частини чистого прибутку товариства: 
від 35 до 50 % [10, c. 225]. У законодавстві Німеччини встановлено заборону 
робити відраховування для інших накопичень акціонерного товариства більше 
половини прибутку за рік. Згідно із ч. 1 § 60 Закону «Про акціонерні товариства» 
цієї держави від 06.09.1965 року частина прибутку розподіляється між акціонерами 
пропорційно до їх часток у статутному капіталі [17, c. 290]. У рішенні про 
використання балансового прибутку акціонерного товариства серед інших 
вказують суму, яка підлягає виплаті акціонерам, або вартість майна (§ 174 (2)). 
Стаття 677 Цивільного кодексу Швейцарії встановлює право акціонерів на 
обов’язкову виплату дивідендів за ставкою 5 % за умови розподілу прибутку на 
користь членів ради директорів товариства (тантема) [18, c. 320]. 

У законодавстві України теж існувала подібна норма. Зокрема, прикінцевими 
положеннями закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» було внесено 
зміни до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно із цими 
змінами передбачалася виплата дивідендів акціонерним товариством з чистого 
прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 
30 %. Водночас, це положення закону було визнано неконституційним на тій 
підставі, що законом про Державний бюджет України не можна вносити зміни до 
інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин 
це створює протиріччя у законодавстві; у разі необхідності зупинення дії законів, 
внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використо-
вуватися окремі закони [15].  

У тих європейських державах, де не закріплено обов’язкової виплати дивіден-
дів, існують інші способи захисту інтересів акціонерів. Зокрема, у Великій Британії 
в разі виплати неадекватних дивідендів, акціонери мають право в судовому 
порядку вимагати від директорів компанії відшкодування завданих їм збитків 
недобросовісною поведінкою, пов’язаною із дивідендною політикою, або 
примусової ліквідації такої компанії [10, c. 224]. 

У практиці вирішення корпоративних спорів Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку 50,5 % скарг стосуються діяльності акціонерних 
товариств. Типовим питанням цієї категорії звернень є відсутність дивідендів [5]. 
Така статистика вказує на незадовільний стан виплати дивідендів в Україні. Ця 
обставина стала однією із умов прийняття Закону України «Про внесення змін до 
статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства” (щодо кворуму загальних 
зборів акціонерних товариств з мажоритарними правами держави)», яким було 
зменшено відсоток акціонерів, необхідних для визначення кворуму на загальних 
зборах акціонерного товариства, до 50 % голосуючих акцій. Як вказано у 
пояснювальній записці до проекту цього закону, його прийняття допоможе вста-
новити можливість невідворотного проведення загальних зборів акціонерних 
товариств, у яких держава володіє поняд 50 % голосуючих акцій, але менш як 
60 %, та ухвалення рішень щодо розподілу чистого прибутку таких товариств і 
виплати дивідендів [14].  

У національних законодавствах окремих країн ЄС встановлено право 
акціонерів на обов’язкову виплату дивідендів незалежно від факту прийняття 
відповідного рішення вищим органом управління товариства. У законодавстві 
України таке право передбачене лише для власників привілейованих акцій. 
Власники простих акцій можуть реалізувати право на одержання дивідендів лише 
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за умови прийняття загальними зборами акціонерів рішення про їх виплату. З 
урахуванням позиції Конституційного Суду України та поширеної практики 
невиплати дивідендів власникам простих акцій доцільним є прийняття окремого 
закону «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні 
товариства» в редакції, яка містилася у законі «Про Державний бюджет України на 
2010 рік» щодо обов’язкової виплати дивідендів. Окрім того, обґрунтованим є 
внесення доповнень до розділу IV Положення про функціонування фондових бірж, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№ 1688 від 22.11.2012 року, в частині критеріїв унесення акцій до першого та 
другого рівнів лістингу. Одним із таких критеріїв має бути факт виплати 
дивідендів за простими акціями. Це стане додатковим способом охорони права 
акціонерів-влаників простих акцій на виплату дивідендів. 

Необхідність запровадження інституту обов’язкової виплати дивідендів 
підтримується у вітчизняній науковій літературі [1, c. 101]. 

Порівняльний аналіз законодавства України і правових актів Європейського 
Союзу та окремих країн Європи дає підстави зробити висновок про те, що частина 
положень європейського законодавства щодо здійснення і захисту права на 
отримання дивідендів можуть і повинні бути запозичені у вітчизняну систему 
права.  
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EXERCISING AND PROTECTION OF SHAREHOLDERS’ RIGHTS 
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In comparison with current national legislation, EU legislation and legislation of its 
individual member states established a number of features of realization and protection of 
shareholders’ rights to participate in the distribution of profits of the company. 

Unlike to the art. 31 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies», in which a ban 
on dividends is set only if such conditions are encountered at the time of making decision to 
pay and its implementation, the Second Directive 77/91 / EEC foresees such ban even if some 
negative effects may occur in the future. In particular, in accordance with part 1 of art. 15 
Second Directive dividend payment is not made if the net assets of the companydue to the 
such payment may become less than the authorized capital increased by the reserves that the 
law or statute prohibits to distribute. 

The second EU directive sets the maximum amount of dividends to shareholders: no 
more than the sum of the results of the last completed financial year increased by the amount 
of undistributed income, as well as the amount of deduction from available for this purpose 
reserves and reduced by the amount deferred (uncoated) losses, as well as amounts that are 
entered in the reserve fund in accordance with the law or statute. The legislation of Ukraine 
does not provide the upper limit of the size of the dividends that may be paid to shareholders. 

The right to distribution of assets the company under the laws of the EU, except the right 
to choose areas of using profit and the right to receive dividends, includes another subjective 
right - the right to receive the interest accrued on the shares. Ukrainian legislation does not 
establish the possibility of calculation and payment of interest on the shares. 
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Unlike the law of our countryEU law provides for the payment of interim dividends. The 
Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» does not establish a right to interim dividend. 

By the EU legislation established a special way to protect the right to receive dividend 
payments in case of violation of legal limits set for it. In particular, the shareholders who 
received dividends contrary to established legal limits, the court can be obliged to return the 
amount of dividends received improperly. The Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» 
(art. 31) does not establish the legal consequences of dividend payment due to the failure 
limits that are set for it. 

At the national law systems of some EU countries (Greece, Germany, Portugal, Finland, 
Switzerland, Sweden, etc.) established the right of shareholders to mandatory payment of 
dividends regardless of whether the decision of the supreme governing body of the company. 
The legislation of Ukraine provides such right only to holders of preferred shares. Holders of 
ordinary shares may exercise the right to receive dividends only if the general meeting of 
shareholders make the decision on their payment. 

Keywords: dividend, receiving, payout, exercising, protection. 
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ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 
ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ 

О. Яворська 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено, відповідно до чинного законодавства України, правовий статус науково-
педагогічного працівника. Проаналізовано нормативні визначення понять «науково-педаго-
гічний працівник», «учений», «наукова діяльність», «науково-організаційна діяльність», 
«науково-педагогічна діяльність». 

Проаналізовано зміст та реалізацію окремих прав науково-педагогічних працівників як 
основних суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності. Право вченого отримувати належні 
стимулювання та мотивацію до наукової і науково-технічної діяльності, орієнтовані на 
об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом, має бути 
підкріплене встановленням юридичного обов’язку зобов’язаних суб’єктів забезпечити таке 
право. За відсутності будь-яких юридичних механізмів забезпечення і здійснення такого 
права його реалізація є неможливою, а закріплення на законодавчому рівні – декларативним. 

Досліджено нормативні вимоги, встановлені чинним законодавством, як умови здобуття та 
присудження вчених ступенів та наукових звань. Зазначено про зайву формалізацію окремих 
нормативних вимог, що встановлені до форми та змісту наукових публікацій. 

Звернуто увагу на суперечливі законодавчі підходи щодо розподілу майнових прав 
інтелектуальної власності у разі створення твору у зв’язку з виконанням трудового 
договору. Наголошено на необхідності впровадження та поширення договірних форм 
розподілу та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на такі твори 
через укладення відповідних договорів між авторами, як первиними суб’єктами авторського 
права, та їх роботодавцями у всіх сферах наукової діяльності.  

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, учений, наукова діяльність, майнові 
права інтелектуальної власності, службовий твір. 

Відповідно до ст. 53 Закону України від 1 липня 2014 року «Про вищу освіту» 
[1] науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у 
вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-
технічну, мистецьку) та організаційну діяльність. Визначеня поняття «науково-
педагогічний працівник» наведено і у Законі України від 26 листопада 2015 року 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» [2]. Відповідно до п. 25 ст. 1 цього 
Закону науково-педагогічний працівник – учений, який має вищу освіту не нижче 
другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) в 
університеті, академії, інституті професійно провадить педагогічну та наукову або 
науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від 
наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами 
атестації у випадках, визначених законодавством.  

Окреслені визначення змістовно дещо відрізняються, фактично доповнюючи 
одне одного. Загалом така законодавча техніка визначення одних і тих самих понять 
у різних Законах (нормативних актах) є вкрай неефективною, але аналіз різних 
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нормативних актів свідчить, що законодавець доволі часто вдається до таких 
«прийомів», створюючи у такий спосіб плутанину у сутнісному розумінні понять. 

Отже, у Законі «Про наукову і науково-технічну діяльність» поняття «науково-
педагогічний працівник» визначено через інше поняття «вчений». Це визначення теж 
знаходимо у цьому ж Законі. Відповідно до п. 4 ст. 1 вчений – фізична особа, яка 
проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження й отримує 
наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати. А відповідно до п. 11 цієї ж 
статті молодий учений – учений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче 
другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий 
ступінь доктора наук або навчається в докторантурі. Порівняльний аналіз цих 
нормативних понять може призвести до парадоксальних висновків. Просто вчений – 
фізична особа, яка може й не мати освіти, наукових ступенів, звань, але проводить 
наукові дослідження та отримує результати, а молодий учений – це вже інше?! 
Наявність освіти, віковий ценз, наявність наукового ступеня. Але вчений колись був 
і молодим ученим! Чи потрібні такі визначення і яке їх прикладне значення? Якщо 
законодавець мав за мету встановити якісь пільги, стимули для роботи молодих 
учених, то чи потрібно у такий спосіб законодавчо визначати ці поняття?  

У ч. 2 ст. 56 Закону «Про вищу освіту» робочий час науково-педагогічного пра-
цівника охоплює час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної 
роботи та інших трудових обов’язків. Хоча у Законі і регламентована тривалість 
робочого часу науково-педагогічного працівника – 36 годин на тиждень (скорочена 
тривалість робочого часу) та максимальне навчальне навантаження на одну ставку 
науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний 
рік, процеси наукової творчості ніколи не можуть «вписатися» у часові межі. 

Норми часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах державної та 
комунальної форм власності визначає центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми 
часу методичної, наукової, організаційної роботи визначає вищий навчальний 
заклад та тільки такі показники не відображені ні в режимі робочого часу, ні в 
навантаженні науково-педагогічного працівника. Національний вищий навчальний 
заклад має право самостійно визначати норми часу навчальної та іншої роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників. Як наукова, так і методична 
робота залишаються поза регулюванням робочим часом чи навчальним 
навантаженням, а відтак і результати такої роботи не впливають на оплату чи інші 
форми заохочення навчально-педагогічних працівників.  

Визначення кожного виду діяльності науково-педагогічного працівника 
наведено у Законі «Про наукову і науково-технічну діяльність» Отже, відповідно 
до п. 12 ст. 1 Закону наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, 
основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; п. 23: 
науково-організаційна діяльність – діяльність, спрямована на методичне, орга-
нізаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-
педагогічної діяльності; п. 24: науково-педагогічна діяльність – педагогічна 
діяльність в університетах, академіях, інститутах та закладах післядипломної 
освіти, що пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю.  

Законом «Про вищу освіту» встановлено, що рекомендований перелік видів 
навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педаго-
гічних, наукових і педагогічних працівників встановлює центральний орган 
виконавчої влади у сфері освіти і науки [3]. А види навчальної роботи педагогічних 
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та науково-педагогічних працівників відповідно до їхніх посад встановлює вищий 
навчальний заклад за погодженням з виборними органами первинних організацій 
профспілки (профспілковим представником). 

Освітній процес, відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону, визначено як інтелектуальну, 
творчу діяльність у сфері вищої освіти та науки, що провадиться у вищому 
навчальному закладі (науковій установі). В основі організації вищої освіти 
покладено, серед інших, принцип академічної свободи як самостійність і 
незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що відбувається на 
принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень та використання їхніх результатів та реалізується з 
урахуванням обмежень, встановлених законом (ст. 1 Закону). 

Серед основних завдань вищого навчального закладу, що визначені у ст. 26 
Закону для університетів, академій, інститутів – провадження наукової діяльності 
шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності 
учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та 
використання отриманих результатів в освітньому процесі. Саме на його 
виконання і спрямовані зусилля науково-педагогічних працівників. 

Права науково-педагогічних працівників визначені у ст. 57 Закону. Серед них 
зазначено і право на захист права інтелектуальної власності. А от провадження 
наукової діяльності окреслено як обов’язок науково-педагогічного працівника (п. 1 
ст. 58 Закону). Провадження наукової і науково-технічної діяльності університе-
тами, академіями, інститутами є обов’язковим відповідно до приписів ст. 65 Зако-
ну. Серед суб’єктів такої діяльності вказано і науково-педагогічних працівників. 

Відповідно до ст. 5 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» уче-
ний (науково-педагогічний працівник) є основним суб’єктом наукової і науково-
технічної діяльності. Серед його прав, що визначені у ст. 5 цього ж Закону, право 
здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї 
діяльності (п. 4). Чому право здобувати визнання авторства, якщо відповідно до 
ст. 11 Закону України від 23 грудня 1993 року «Про авторське право і суміжні 
права» [3] діє презумпція авторства – за відсутності доказів іншого автором твору 
вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (пре-
зумпція авторства). Отже, не потрібно здобувати визнання свого авторства з огляду 
на дію презумпції авторства. 

Серед інших учений має право отримувати належні стимулювання та мотивацію 
до наукової і науково-технічної діяльності, орієнтовані на об’єктивну оцінку реаліза-
ції конкретних завдань за кінцевим результатом (п. 8 ст. 5 Закону). За відсутності 
юридичного обов’язку зобов’язаних суб’єктів забезпечити таке право та за відсут-
ності будь-яких юридичних механізмів його забезпечення і здійснення реалізація 
такого права є проблематичною. Більше того, закріплення права без механізмів його 
реалізації, є суто декларативним, популістським. Хоча «не хлібом єдиним», але 
матеріальна складова наукової творчості є однією із суттєвих умов її провадження. 
Та, загалом, не про фінансування наукової діяльності йдеться, оскільки, ураховуючи 
наші реалії, це питання не можна дискутувати на статейному рівні. 

Охорону та захист прав інтелектуальної власності вищих навчальних закладів 
та учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та 
інших видів діяльності регламентує спеціальне законодавство. А от у ч. 2 ст. 69 
Закону «Про вищу освіту» зазначено, що вищі навчальні заклади мають право 
розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права 
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інтелектуальної власності. Норма Закону у такій редакції явно суперечить нормам 
інтелектуального права, зокрема Закону України «Про авторське право і суміжні 
права». Оскільки права інтелектуальної власності належать творцю – фізичній 
особі – первинному суб’єкту авторського права. Саме автору, відповідно до ст. 15 
Закону, належать майнові права на твір. Навіть у разі створення службового твору 
(термінологія Закону «Про авторське право і суміжні права; створення твору у 
зв’язку з виконанням трудового договору – термінологія ЦК України, є точнішою) 
майнові права теж зберігаються за автором твору. Хоча тут явна законодавча 
суперечність у правовому регулюванні. Якщо Закон «Про авторське право і 
суміжні права» встановлює належність майнових прав на службовий твір 
роботодавцеві, якщо інше не передбачено договором, то відповідно до ЦК України 
майнові права належать працівникові та роботодавцеві спільно, якщо інше не 
встановлено договором. Ураховуючи, що ЦК України є основним актом 
цивільного законодавства, він був прийнятий пізніше, то до відносин сторін щодо 
розподілу майнових прав інтелектуальної власності у разі створення твору у 
зв’язку з виконанням трудового договору мають застосовуватися положення 
ст. 429 ЦК України [5], а не ст. 16 Закону «Про авторське право і суміжні права». 
Загалом, для уникнення неоднозначності у застосуванні різних за змістом правових 
норм, вони мають бути узгоджені. 

Отже, для вільного розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності вищим навчальним закладом необхідно на договірному рівні 
визначитися з їх розподілом. Якщо автор за договором уступив роботодавцеві 
майнові права, то лише у такому разі роботодавець зможе самостійно ними 
розпоряджатися. Реалії свідчать, що договірне регулювання розподілу майнових 
прав інтелектуальної власності на твори, створені у зв’язку з виконанням 
трудового договору, має місце в окремих сферах наукової діяльності і ніяк не є 
поширеним явищем цивілізованого регулювання відносин у цьому сегменті.  

Учений має право публікувати результати своїх досліджень або оприлюдню-
вати їх в інший спосіб у порядку, встановленому законодавством України (п. 5). 
Спробуємо проаналізувати зміст та механізми реалізації цього права з урахуванням 
положень різних нормативних актів України. 

Зокрема, відповідно до п. 12 Порядку присудження наукових ступенів, зат-
вердженого постановою Кабінету Міністрів Україні від 24 липня 2013 року [6], 
однією з умов захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів є наявність публі-
кацій, які відображають основні наукові результати дисертації у формі монографії, 
посібників, статей у наукових фахових виданнях за переліком, затвердженим МОН 
України. Кількість публікацій та загальні вимоги до їх змісту затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року 
№ 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук» [7]. Перелік наукових фахових видань України, в яких 
можуть публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук, затверджений Постановою президії ВАК України від 
14 жовтня 2009 року № 1-05/4 [8]. Ідеться про перелік таких видань, а не про критерії 
та механізми їх відбору, які нормативно ніде і не визначені. 

Конкретне видання висуває вимоги до форми та змісту публікації з 
посиланням на необхідність дотримання нормативних вимог, встановлених МОН 
та державними стандартами (наприклад, ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліогра-
фічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). 
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Далі складніше, оскільки автор кожної публікації зобов’язаний дотримуватися 
вимог видання щодо оформлення та змісту статті. Отже, стаття обов’язково 
повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз 
останніх досліджень і публікацій з певної теми, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формування цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі. І це усе у межах 
однієї статті, стандартний обсяг якої – десять друкованих сторінок у форматі А-4! 
У результаті, читаючи такі наукові публікації, кожен формальний підрозділ (який 
має виділятися відповідним шрифтом) ми упускаємо (у кращому разі бігло 
переглядаємо), окрім викладу основного матеріалу. Чи потрібні такі формальні 
вимоги для наукової публікації статті? 

Ще один момент, про який не прийнято говорити – вартість організаційних 
витрат, яка інколи сягає розміру місячних доходів здобувачів учених ступенів та 
звань. Вимоги щодо публікацій у журналах з наукометричних баз Scopus, Web of 
Science, Thomson Reuters та відповідні пропозиції від «компетентних» посеред-
ників лякають своєю вартістю. Окремі наукові результати, наприклад, з правничих 
наук, у таких базах неможливо опублікувати (а потрібно!!!), оскільки для таких 
наук їх просто ще не існує. Але з’являться, це ж фінансово вигідно. А про 
змістовність публікації, доступність публікування для її автора та її потрібність для 
міжнародної спільноти, оскільки йдеться про винятково внутрішньодержавні 
явища, це вже інше питання. Усе ніби правильно, але не як у розумних людей. Хіба 
ж ми не розумні? 

Григорію Савичу! Неоціненна скарбнице нашої мудрості, якого світ ловив та 
не впіймав, чи здолали б Ви ці формальні вимоги для здобуття наукових звань і 
ступенів, чи світ зловив би Вас? Чи були би Ви мандрівним філософом, генієм, 
світочем нації, якби виконали усі ці приписи? Та чи народяться хоча б наближені 
до вашої постаті учені у таких тенетах формальної ученості? 

Звісно автор не закликиє усе скасувати та писати як завгодно, про що завгодно і де 
завгодно. Розумність, доцільність та справедливість – ось мірила! Чи вони дотримані у 
такому складному процесі здобуття ученості? Шукаймо відповіді разом.  
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On the basis of the current legislation of Ukraine author analyses the legal status of the 
academic teaching staff member. Legislative definitions of the notions «academic teaching 
staff member», «scientist», «scientific activity», «scientific and organizational activity», 
«academic and teaching activity» are examined. 
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The essence of some rights of academic teaching staff as well as their realization is 
clarified. The author analyzed the regulations of working time rules and regulations of maximal 
workload for a scientific and pedagogical worker. High education institution defines standard 
time for methodical, scientific, organizational work. However, these figures are not reflected 
neither in the mode of work, nor in the exercise of scientific and pedagogical workers. The 
scientific and methodical work are not regulated by working hours or workload. Therefore, the 
results of such work does not affect the pay or other forms of promotion of the teachers. 

The rights of scientific and pedagogical staff are provided by the special law. Among 
them is the right to protection of intellectual property rights. Conducting research activities is 
defined by law as a duty of scientific and pedagogical workers. 

Scientist’s right to get proper incentives to scientific and scientific and technical activity 
has to be supported by the duty of a person who should be bound by law to ensure it. Such 
incentives have to be directed toward the objective evaluation of realization of specific tasks 
taking into account end result. In the absence of any legal mechanisms of right’s ensuring and 
exercise its realization would be impossible, while legal provisions are declarative. 

Normative requirements set forth by current legislation as for the conditions of academic 
degrees and titles awarding are analyzed. The author emphasized on the excess formalization 
of some normative requirements concerning the form and content of the publications. 

Special attention is paid to the controversial legislative approaches to the proprietary 
intellectual property rights’ distribution in the case of work created in connection with the 
labour contract execution. It is suggested to introduce and apply contractual forms of 
distribution and disposal of proprietary intellectual property rights as for such works. It may be 
done by means of contracts concluded between the authors as the primary copyright holders 
and their employers in all spheres of scientific activity.  

Keywords: academic teaching staff member, scientist, scientific activity, proprietary 
intellectual property rights, work made for hire. 
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THE SYSTEM OF LEGAL PROTECTION 
OF EMPLOYEES’ LABOUR RIGHTS 

AND LEGAL INTERESTS IN UKRAINE 
V. Burak 

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

e-mail: burakvj@yahoo.com 

The issue of the concept of legal protection of employees’ labour rights and legal interests 
and its correlation with the concept of defence of labour rights has been examined in the article. 
The author has concluded that legal protection should be regarded as an individual stage of 
defence of labour rights and legal interests. 

The notion of legal protection of employees’ labour rights has been defined in the article. 
The concept of the protection legal system of employees’ subjective labour rights and legal 

interests and its components has been considered. The components of the protection system are 
the following: availability of norms of labour law and labour legal relations; legal facts affirming 
violation of a right; law enforcement acts of jurisdictional agencies, as well as acts of self-
protection; availability of a right to protection; effectiveness of current subjects which are legally 
bind to protect the infringed rights. 

The article has analyzed the legal forms of protection of labour rights, among which 
jurisdictional and unjurisdictional forms are distingiushed. The jurisdictional forms are: judicial 
and administrative protection. The unjurisdictional forms are: conciliative-arbitral procedures, self-
protection and public defence which are performed by elective trade union authorities. 

Keywords: mechanism of legal protection, labour rights, legal interests, legal forms of 
protection. 

The constitutional provision as to the individual, his life and health, honor and 
dignity, inviolability and security, as the highest social value requires the system that 
protects and defenses these values to be fixed by law. 

In this regard, special attention should be paid to the development of effective 
mechanisms for individual rights legal defense, including labor rights, as one of the most 
socially significant. 

The Constitution of Ukraine provides the right of everyone to defend their rights and 
freedoms from violations and illegal encroachments by any means not prohibited by the 
law. Therefore, there is the problem of creating an effective system of defense of socio-
economic rights, and among them, in particular labour rights. 

The issue of legal defense of rights and freedoms in Ukraine is being studied in the 
general theory of law and in separate branches. This issue is being raised both in 
dissertations, monographs and textbooks. The question as to the rights defense was the 
matter of scientific research of civil law representatives. Invaluable contribution to the 
development of defense systems was made by the famous scientist V. Gribanov. [9]. In 
labor law, issues of labour rights defense are comprehensively investigated by І. Lagutina 
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[16]. The separate forms of labor rights defense are examined by V. Lazor [17], 
A. Kurennoy [15] and others.  

At the same time, the authors’ majority considered the issue of labour rights defense 
mainly in the light of individual and collective labor disputes solution. Therefore there is a 
need for the research of solid defense system of the employees’ labor rights and interests. 

First of all, it should be noted that the concepts of protection and defense of 
subjective rights and legitimate interests are not identical. In particular, A. Mordovets 
notes that the protection of rights is a condition of its lawful implementation under the 
control of social institutions without their intervention. Measures of protection are used 
when something hampers rights realization. If the rights have been violated already, they 
should not be protected, but recovered [19, p. 85]. 

Instead, basing on the fact that defense involves prevention and non-admission of 
rights violation, and in case of rights violation their recovery and compensation, 
Z. Makarova concludes that the concept of «rights defense» is broader than «the rights 
protection» [18, p. 217–231]. 

Yu. Tolstoy and A. Serheyev emphasize that the «rights protection» concept is 
broader than the «rights defense «concept. Herewith according to the mentioned 
scientists, the protection of law in its broadest sense includes measures not only legal, but 
also economic, political, organizational and other measures aimed at creating the 
necessary conditions for subjective rights. To the legal measures, they include all 
activities aimed at the development of relations in their normal not broken state and 
recovery of violated or disputed rights and interests. In the narrow sense, «protection» 
includes only measures provided by law to restore the rights in case of its violation or 
contestation. They states that the subjective rights defense is considered to be the 
protection of rights in its narrow sense [8, p. 291]. 

Based on the above we can draw some findings. 
The term «rights protection» is used in legislation to refer to the legal construction 

for the preservation of something that is being protected. It includes not only legal, but 
also economic, institutional and other measures aimed at creating the necessary 
conditions for subjective rights. As for the legal means of protection, then these include 
all means by which ensured the development of labor relations as well as restoration of 
damaged or disputed rights and interests. 

Legal protection is being materialized by setting the relevant norms of law, legal 
incentives, prohibitions etc. 

The content of the legal protection of subjective rights system includes a variety of 
legal means, the purpose of which is to prevent possible violations. Among them, the 
state authorities’ activity and the adjustment of legal norms as for the mentioned rights 
regulation, including its protection should be singled out. 

In this regard, it can be concluded that the legal protection includes: 
– The adjustment of norms defining the rights and obligations, determining the order 

of its realization and defense and providing sanctions; 
– The activities of authorized persons as to the implementation of their rights; 
– Activities of state authorities in order to prevent violations of rights and activities 

as for the infringed rights defense [4, p. 201]. 
The legal defense in a modern society is an important institution of law, because it is 

one of the methods of the legal person status protection, establishes the legal guarantee of 
rights and freedoms. The main objective of the mechanism of labor rights and interests 
defense is to ensure that the main constitutional obligation of the state to affirm and 
guarantee human rights and freedoms is being observed. 
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The legal basis for the possibility of defense is one of the most effective mechanisms 
for implementation of socio-economic rights and freedoms. The activity of subjects of 
law, which is conducted in a variety of legal forms in order to achieve a state of complete 
legal protection, is considered to be the protection of subjective rights [22, p. 29]. 
Considering the object, different types of defense of individual subjective rights can be 
separately distinguished. Among these, the defense of labour rights and employees 
interests should be singled out. 

Prof I. Lagutina considers the concept of labour rights in the broad and narrow 
senses: 

– In the narrow, sense this means the observance of human rights, violations 
prevention, the actual recovery of illegally violated rights and the labour laws and 
adjustment, by the labour legislation and relevant authorities’ actions, of the real 
effective employers’ liability for violations of labour rights;  

– In the broad sense this means the realization of the protective function of labour 
law, which displays the protective function of the state [16, p. 24]. 

As you can see, the concept of labour rights includes prevention of violations that 
are not an integral part of the defense but the protection of the rights. In addition, the 
concept of defense includes the liability for the rights violation, which is also 
questionable, since the responsibility is a separate legal category and is aimed at 
establishing negative consequences for the offender rather than the remedy. 

Legal defense of labour rights is possible only when these rights are violated, while 
legal protection is carried out at all stages of subjective rights. 

Interdependence of legal defense and legal protection appears that defending the 
subjective right of a person authorized body thus provides a protective function in 
relation to public order, public relations, and rights of others. Remedy act both aimed at 
the protection of public order and uphold the principles of morality. 

It’s necessary to recognize that legal protection is a broader concept in comparison 
with legal defense. The principles of rights inviolability and fulfillment and measures 
directed to prevent violations of these rights lie in the basis of legal protection. At the 
same time, safeguard norms aimed primarily at the restoration of law and removal of 
obstacles in its implementation by certain actions. 

This means that legal defense to some extent can be considered as a separate stage of 
labor rights and legitimate interests protection. 

It is difficult to agree with prof. S. Alekseev who defines the term «defense» as the 
state-compulsory activity directed to the fulfillment of «recovery» tasks, in particular 
to the infringed right recovery, enforcement of legal obligation [2, p. 202]. In this case, 
we leave out a certain kind of defense, which is widely used in civil law as well as in 
labour law as self-defense. Also in the settlement of collective labour disputes in labour 
legal relations, there is no government bodies’ activity, as everything is solved by the 
means of conciliation bodies. In addition, the defense includes not only the activities of 
public authorities, but also the activities of public and other authorities that have to 
restore the violated right. Therefore the concept of rights defense should be understood 
more broadly. 

When it comes to the implementation of his or her constitutional rights, it is 
impossible not to note that any persons right, including the right to work, should be 
protected, and the carrier has the powers of this right defense [13, p. 39]. 

We can conclude that the settlement of relevant relations by the labour law and 
establishing labour rights as well as creating possibilities for their implementation cannot 
be considered as defense. 
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Thus, a set of substantive measures, organizational and procedural methods of 
combating and preventing violations of labor laws, renewal of labor rights and 
compensation arising from this damage can be considered as the labor rights and interests 
defense. It should be noted that the defense involves both the activities of government 
and state authorities and the activities of the subjects of labour relations themselves as to 
the eliminating barriers in the implementation of labor rights [6, p. 5]. 

The reality of today’s life require an adequate approach to the labour rights defense, 
the use of international legal defending standards, and the creation of an effective legal 
defense mechanism of these rights. On a theoretical level, it is necessary to examine also 
the elements of the legal defense of labour rights and legitimate interests. 

The philosophy understood the system as a set of defined elements between which 
there is a logical connection or interaction [24, p. 626]. The system is characterized by 
internal consistency and following features: 

1) Unity and integrity of the system; 
2) Internal differentiation, the presence of certain elements; 
3) A structure that is a way of communication between the elements; 
4) Availability of targets as a selfmaking factor. 
Labour rights defense system provides two main features. They are segmentation 

and integrity [24, p. 626]. 
The integrity of the system is due to its purpose. E. Vavilin, examining the 

implementation and protection of civil rights, said that the purpose of the civil rights 
defense is to ensure, through sequentially organized legal facilities, guaranteed protection 
of subjective rights and interests. Each link of the defense system should be formed so 
that it can implement not only its internal task, and justify its essence, but also can create 
favorable conditions for the onset and implementation of the next phase [7, p. 83–84]. 

In contrast to the protection of labour rights the purpose of defense is to restore 
violated or disputed rights and legitimate interests of labour relations participants, and 
create opportunities for prevention of these disorders, as well as a compensation of 
damages caused by the violation of these rights. This happens when the rights of these 
persons are violated, when obliged subject does not fulfill its duties or perform them 
improperly, or when the subject does cause interference to the rights realization, commits 
an offense causing harm by his own misconduct. 

Dissection of any system and in particular the system of human rights defense 
provides the existence of certain elements. 

As any legal phenomenon, the defense of labour rights and employees’ legitimate 
interests is being realized through appropriate legal relations. 

The presence of regulatory relationships and subjects which are entitled with 
specific rights and responsibilities are the initial elements for the legal defense existence. 

If you violate specific rights the protection relationships arrived. They arise and exist to 
restore violated or disputed rights and legitimate interests of subjects of labour relations. The 
relationship arising from the enforcement of the law between the injured party and the 
offender in cases of infringement, the content of which is the subjective right to defense and 
subjective protection duty directed to ensure the defense of violated subjective rights (or 
restoration of legal status) is considered to be protective legal relationship [14, p. 351]. 
Protective relationship are caused by the offenses committed by the relevant subjects [10, 
p. 237]. Protective labour relationship arising from violations of labor rights, and as a result of 
harm caused to employees, both material and moral. Thus, article 237-1 of Labor Code of 
Ukraine provides the possibility of compensation for moral harm to the employee by the 
employer, if it is caused due to the violation of his or her legal rights. 
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All legal relationship as to the defense of labour rights and interests are protective in 
their nature since their appearance and existence is aimed at restoring the violated labour 
rights and interests of employees. 

In theory of labour law, protective relations have not been researched. At the same 
time, in the science of criminal law and civil law the theory of protective relations is 
sufficiently developed. In sphere of civil procedural law the existence of security 
relations is being denied [26, p. 81]. 

For the first time the concept of protective relations was introduced by 
N. Alexandrov. He noted that a violation of legal norms evokes between the offender and 
the competent authority a special (law enforcement) relationship, the purpose of which is 
to apply to the offender the appropriate sanctions in case of confirmation of irregularity 
of perpetrated action [1, p. 91–92].  

The theoretical basis of this type of relationship is the separation of all relations on 
regulatory and protective. S. Alekseev states that regulatory relationship is a relationship 
through which regulatory functions are implemented: static and dynamic and are the 
means of realization of subjective rights and legal obligations [2, p. 350]. Regulatory 
relations are the primary means of ensuring the proper functioning of the labor rights and 
interests of employees as well as the existence of internal labor regulations. However, the 
existence of regulatory relations is provided by the existence of protective legal relations. 
Protective relations are the relations through which a protective function of law is 
implemented. They arise on the basis of protective legal norms, with their help the legal 
liability measures and the subjective rights defense are put into effect [2, p. 351]. 
Protective relations arise as a result of offense or other abnormal behavior of obliged 
person and are designed to defend the violated subjective rights, to stop the perpetrator, 
eliminate the negative consequences of the offense, and restore the initial state [25, 
p. 27]. They arise on the ground of legal prohibitions and are the result of the committed 
offense by the subject [10, p. 337]. 

Protective labour relations arise in case of violation of internal labour regulations, or 
violations of employees’ labour rights and interests, in other words they arise as a result 
of violation by the subject of regulatory relations his or her legal obligations. 

By means of protective legal mechanism, the effect of compulsory enforcement of 
infringed regulatory subjective right is succeeded [3, p. 83].  

The existence of protective legal relations helps to provide the realization of ways of 
labour rights and legal interests’ protection. Actually within the protective labour 
relations, the protective function of labour law is implemented. As pointed out by 
S. Alekseev, the defense of subjective rights is realized within a special, protective 
relationship [2, p. 367]. 

Current labour law provides defense for the violated individual and collective labor 
rights by means of individual and collective labour disputes solution. The possibility of 
appeal against the actions and decisions of employers who violate labour rights of 
employees is an essential element of legal defense. 

A group of subjects who have the authority to defend the labour rights should be 
included in the mechanism of legal defense of labour rights. The range of subjects 
endowed with the competence of labour rights defense is quite broad. For example, an 
employee may apply to the commission on labour disputes, or to court to protect his 
rights. It can also refer to the appropriate state authority in the manner prescribed by the 
law of Ukraine «On citizens’ appeals», or the prosecution in accordance with the law of 
Ukraine «On the Prosecutor’s Office». In addition, in accordance with the law of Ukraine 
«On Trade Unions, their Rights and Guarantees of their Activities» employee may appeal 
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to the elected body of the primary trade union organization in order to protect his rights. 
In addition, the employee may also apply to the representative of the Verkhovna Rada of 
Ukraine on human rights and after exhausting all domestic remedies to seek protection of 
his or her rights and freedoms to the relevant bodies of international organizations, 
member of which Ukraine stands. In particular, this could be the European Court of 
Human Rights. 

Labour rights can be protected in an appropriate legal form. The statutory based order of 
activity, conducted by the defense subject, in order to restore the violated human rights and 
legal interests and compensation of damages caused by violation can be considered as the 
legal form of defense of labour rights and employees legitimate interests. 

A variety of legal forms of rights defense is caused by the peculiarity of labor law 
method. It is singled out, in literature that the combination of labour law decentralized 
(autonomous) and centralized (mandatory) framework of legal regulation is one of the 
features of the labour law method [23, p. 25].  

Due to this method’s feature, in the mechanism of labour rights and interests defense 
the jurisdictional and non-jurisdictional legal forms can be distinguished 

The jurisdictional form is being divided into judicial and administrative defense. 
Among non-jurisdictional forms are: 

a) Conciliation-arbitration procedures used in solving collective labor disputes; 
b) Self-defense; 
c) Social defense that is performed by the elective trade union bodies. 
A characteristic feature of non-jurisdictional defense form is not a solution of 

dispute but to assist the parties to reach a compromise in dispute by adopting a mutually 
acceptable solution. 

The judicial defense is the main legal form of employees’ labour rights and interests 
defense In accordance with the Constitution of Ukraine the rights and freedoms of man 
and citizen are protected by the court. Everyone is guaranteed the right to appeal the 
decisions, acts or omissions of public authorities, local authorities, officials and public 
servants. In accordance with the Art. 2 of the Labour Code of Ukraine, employees are 
entitled to apply to court to resolve labour disputes. The procedure for implementing this 
law regulated in Chapter XV of the Code. 

However, as correctly noted in the scientific literature, the right to a trial is not 
absolute and may be subject to limitations permitted by implication, because the right of 
access to court by its nature requires regulation by the state. However, such restrictions 
should not affect access to the courts or impede such access in this way [12, p. 157].  

Protection of aggravated labour rights and interests can be carried out as in the court 
proceedings as in the order proceedings in cases defined by the law. 

Ukraine’s Constitutional Court in its judgment on 9 July 2002 noted that, in 
accordance with the Ukraine’s Constitution, the individual’s right of access to a court to 
resolve the dispute cannot be restricted by law and other normative legal acts [21]. 

The activity of the European Court of Human Rights is a special type of judicial 
protection of employees’ labour rights and interests. In accordance with Article 55 of the 
Constitution of Ukraine everyone has the right, after exhausting all domestic legal 
remedies to seek defense of their rights and freedoms to the relevant international judicial 
institutions or to the relevant bodies of international organizations, member of which 
Ukraine stands. 

The administrative defense is another form of legal protection of labor rights and 
interests of employees. This is the certain public authorities’ activity, defined by the law, 
as to the realization of labour rights and interests of employees in order to prevent the 
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possible ongoing violations, elimination of obstacles in exercising of subjective rights 
and legitimate interests in prescribed procedural form. 

The bodies of local governments and their executive bodies, executive authorities, as 
well as specially authorized bodies of executive power (of special competence) exercise 
administrative defense of labour rights and interests of employees within its jurisdiction. 

These bodies according to current legislation are: 
– Labour inspection and authorities;  
– State Service of Mining Supervision and Industrial Safety; 
– sanitary and epidemiological bodies; 
– specially-authorized state body on radiation and safety; 
– specially-authorized state body on the State Fire Supervision; 
– The Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights; 
– Prosecutor’s office. 
Another form of legal protection of labour rights is public defense. Public defense is 

mainly controlled and supervised by applicable law trade unions. The Law of Ukraine 
«On Trade Unions, their rights and guarantees» stipulates that trade unions are created 
for the representation and protection of labour, social and economic rights and interests 
of union members [11]. 

The analysis of scientific literature and current legislation testifies that the defense 
of human rights carried out by trade unions is expressed in at least two ways. First, it’s a 
participation in the system of social partnership, in particular it is shown during the 
collective bargaining, consultation and collective treaties and agreements conclusion. 
Secondly, through the representation of employees in dealing with individual and 
collective labour disputes [5, p. 16–20]. Labour law allows representation in the 
following types of labour relations: in the settlement of collective labour disputes; when 
solving individual labour disputes; at the conclusion of collective agreements; in the 
determining of individual and collective labour conditions; when adopting local 
normative acts; in social dialogue. 

In the individual labour relations, trade unions represent the rights and interests of its 
own members. In collective labour relations trade unions represent employees regardless 
of union membership in the organization. 

Another form of legal protection of labour rights is conciliation-arbitration 
procedure. The Laws of Ukraine «On Social Dialogue in Ukraine» and «On the 
procedure for settling collective labour disputes (conflicts)» are the legal base for the use 
of conciliation-arbitration procedures. The presence of such legal form can be explained 
by the possibility of labour relations regulation on the contractual basis. Conciliation-
arbitration procedure may be used for collective disputes and individual labour disputes 
settlement. They can also be used to align the position of the parties in collective 
bargaining within the social dialogue. 

Next form of rights legal defense is the self-defense of rights and legal interests. 
The self-defense is considered to be an independent actions of the employee, not 

prohibited by law, without recourse to the authorities for the labour rights defense and 
the refusal of the employee or group of employees to perform labour duties and directed 
to protect the violated rights and legitimate interests when such acts are not prohibited by 
law and not cross the morals of society. 

The provision of Art.55 of the Constitution of Ukraine, which stipulates the right of 
citizens to protect their rights and freedoms from violations and illegal encroachments by 
any means, not prohibited by law, is the legal base of self-defense. 

These forms of rights defense employees can choose on their own within the law. 
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A. Protsevskyy notes that the uniqueness of labour law is that within the laws a 
certain space of actions is guaranteed that allows participants of labour contract to 
determine the best option of behavior [20]. 

It should be noted that the choice of forms of defense depends not only on the 
employee but also on the nature of the violated right. Accordingly, within the selected 
form of defense employee should apply to the competent body whose powers are to 
provide protection for violated labor rights or legitimate interest. 

It seems that the components of labour rights legal defense system should be 
anchored in the current labor legislation by making appropriate changes. 

Thus, based on the foregoing, we conclude that an effective and coherent set of 
separate elements of regulation and defense of violated rights of the labour relations 
subjects with the aim to eliminate these violations and to recover damages caused by 
the violation of labour rights and interests is considered to be the system of labour 
rights defense  

The constituent elements of the labour rights legal defense are: the existence of 
labour norms, as well as labour relations; legal facts that prove the violation of law, 
law enforcement jurisdictions acts and acts of self-defense; the existence of a defense 
right; subjects that acts effectively within the scope of their obligation to defend the 
violated right. 
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СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ 

В. Бурак 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: burakvj@yahoo.com 

Розглянуто поняття правового захисту трудових прав та законних інтересів 
працівників та його співвідношення із поняттям охорони трудових прав. Зроблено 
висновок про те, що правовий захист можна розглядати як окремий етап охорони 
трудових прав та законних інтересів. 

Автор дійшов до висновку, що під захистом трудових прав і законних інтересів 
необхідно розуміти сукупність матеріально-правових способів, організаційних і 
процесуальних засобів припинення і запобігання порушень трудового законодавства, 
відновлення порушених трудових прав громадян і відшкодування понесеної внаслідок 
цього шкоди. При цьому зазначено, що захист передбачає як діяльність державних і 
уповноважених державою органів, так і діяльність самих суб’єктів трудових 
правовідносин з усунення перешкод у здійсненні трудових прав, а також їх захисту. 

Розглянуто поняття системи правового захисту суб’єктивних трудових прав та 
законних інтересів працівників, а також її елементи. 

Проаналізовано співвідношення регулятивних та охоронних правовідносин у системі 
захисту трудових прав. Зроблено висновок, що правовідносини з приводу захисту 
порушених трудових прав та законних інтересів носять характер охоронних. 

До елементів системи захисту автор відніс: наявність норм трудового права, а також 
правовідносин; юридичні факти, що свідчать про порушення права, правозастосувальні 
акти юрисдикційних органів, а також актів самозахисту; наявність у особи права на 
захист; ефективно діючі суб’єкти, на які законом покладено обов’язок зі захисту 
порушених прав. Акцентована увага на різноманітності правових форм захисту трудових 
прав. Зроблено висновок, що різноманітність правових форм захисту трудових прав 
обумовлена особливістю методу трудового права. Серед правових форм виділено 
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юрисдикційні форми і неюрисдикційні. Розкрито основні ознаки юрисдикційних і неюрис-
дикційних правових форм захисту. Серед юрисдикційних форм виділено судовий і 
адміністративний захист. Акцентовано увагу, що судова форма захисту є основною 
серед правових форм. Особливим видом судового захисту трудових прав та законних 
інтересів працівників є діяльність Європейського суду з прав людини. У неюрисдикційній 
формі виділено примирно-третейські процедури, самозахист та громадський захист, який 
здійснюють виборні профспілкові органи. Захист трудових прав профспілки проводять у 
двох напрямах: участь у системі соціального партнерства, зокрема при проведенні 
колективних переговорів, консультацій, а також укладання колективних договорів та 
угод; а також, шляхом здійснення представництва найманих працівників при вирішенні 
індивідуальних і колективних трудових спорів. 

Характерною ознакою неюрисдикційних форм захисту є не вирішення спору, а 
сприяння сторонам спору у досягненні компромісу, шляхом прийняття взаємоприйнят-
ного рішення. 

Ключові слова: механізм правового захисту, трудові права, законні інтереси, правові 
форми захисту.  
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КОЛЕКТИВ ПРАЦІВНИКІВ ЯК СУБ’ЄКТ 
КОЛЕКТИВНО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Р. Бутинська 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: androx2008@ukr.net 

З’ясовано проблемні питання теорії суб’єктів колективно-трудових правовідносин: 
1) заперечено доцільність використання терміна «трудовий колектив» для позначення 
суб’єкта колективно-трудових правовідносин та наведено аргументи на користь поняття 
«колектив працівників»; 2) запропоновано колективом працівників вважати спільність трьох і 
більше осіб, які працюють за трудовим договором в одного роботодавця; 3) підтримано тезу, 
що колектив працівників є цілісним суб’єктом правовідносин певного виду; 4) наведено 
аргументи на користь законодавчої презумпції трудової правосуб’єктності колективу 
працівників з моменту, коли він (колектив) об’єктивно сформувався з трьох працівників; 
5) визначено форми правової діяльності колективу працівників (загальні збори, конференції, 
уповноважене представництво, колективне обов’язкове (гласне або таємне) опитування). 

Ключові слова: трудовий колектив; колективні трудові права та інтереси; презумпція 
трудової правосуб’єктності; соціально-правова спільність; форми правової діяльності. 

Активне використання у національному законодавстві про працю та науковій 
літературі з трудового права поняття «трудовий колектив» та одночасна 
відсутність вичерпного, визначеного його галузевого правового статусу, 
недостатня чіткість щодо умов набуття ним галузевої правосуб’єктності та форм 
провадження правової діяльності, підвищують значущість теоретичних досліджень 
та узагальнень положень про колектив працівників як суб’єкт колективно-трудових 
правовідносин. Особливо важливо це з огляду на той факт, що в Україні дотепер 
тривають дискусії щодо змісту законодавчих реформ у сфері трудових 
правовідносин та доцільності прийняття нового Трудового кодексу України.  

Проблематика суб’єктів трудового права загалом та трудового колективу як 
одного із них, неодноразово ставала об’єктом досліджень учених – представників 
галузевої науки. Правосуб’єктність та правовий статус трудового колективу тією 
чи іншою мірою розглянуть у працях В. Божка [1, с. 92–94], З. Козак [5], 
В. Костюка [6, с. 238–277], П. Пилипенка [7, с. 186–203], А. Слюсара [14], 
І. Шамшиної [17, с. 344–356], І. Якушева [18], О. Яремчук [19]. 

Однак дотепер немає легалізованої дефініції колективу працівників 
(спробуємо довести саме таку назву суб’єкта колективних трудових правовідносин; 
водночас, цитуючи вчених щодо окресленого питання дослідження, у статті 
застосовуватимемо авторський термін), не визначено особливості його 
правосуб’єктності та не закріплено правовий статус.  

Мета цієї статті полягає у визначенні колективу працівників як цілісного 
суб’єкта колективно-трудових правовідносин та характеристиці його трудової 
правосуб’єктності. 

Аналізуючи наукові джерела, присвячені проблематиці трудового колек-
тиву як суб’єкта трудового права, виділимо декілька напрямів, за якими велися 
найактивніші дискусії: 1) щодо юридичного терміна, яким доцільно позначати 
цей суб’єкт права та правовідносин; 2) щодо сутності та обсягу досліджуваного 
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поняття; 3) щодо наявності правових умов визнати його (колектив працівників, 
а не відокремленого кожного працівника зокрема) єдиним цілісним суб’єктом 
правовідносин певного виду; 4) щодо змісту та обсягу його правосуб’єктності 
та моменту її виникнення; 5) щодо можливих форм правової діяльності зазна-
ченого колективу. 

У такій послідовності розкриємо власні аргументи з визначеного переліку 
дискусійних питань. 

По-перше, щодо терміна, яким варто позначати групу найманих працівників 
одного роботодавця, які реалізують спільні трудові права та об’єднані єдиною метою. 

Чинне законодавство про працю послуговується терміном трудовий колектив 
для позначення колективного суб’єкта – всіх громадян, які своєю працею беруть 
участь у діяльності підприємства на підставі трудового договору (контракту, 
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з цим 
підприємством (ст. 252-1 КЗпП України) [4]. Згідно із ч. 8 ст. 65 ГК України 
трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) 
або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. 
Відповідно до ст. 12 КЗпП [4] та ч. 1 ст. 3 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» [8] однією зі сторін колективного договору є представники, 
обрані чи уповноважені трудовим колективом. 

Законодавче визначення трудового колективу міститься у законі СРСР «Про 
трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями» (ч. 1 ст. 1): об’єднання всіх працівників, які провадять спільну 
трудову діяльність на державному, громадському підприємстві, в установі, 
організації, в колгоспі та іншій кооперативній організації [12].  

Критичні аргументи щодо доцільності використання успадкованого ще з часів 
формування радянської доктрини трудового права поняття трудовий колектив 
наведені у монографії П. Пилипенка «Проблеми теорії трудового права» [7, с. 186–
203]. В. Божко настоює на тому, що суб’єктом колективно-договірних відносин є 
не трудовий колектив, а наймані працівники [1, с. 93]. 

Спробуємо навести аргументи, чому для позначення суб’єкта трудового права 
та суб’єкта колективних трудових правовідносин варто послуговуватися терміном 
«колектив працівників», а не «трудовий колектив». Варто зазначити, що, пропо-
нуючи визначення трудового колективу, В. Костюк поряд у дужках вживає термін 
колектив працівників, однак не наводить аргументів щодо тотожності цих понять 
за сутністю та обсягом [6, с. 248]. 

В основі виникнення індивідуальних (чи власне) трудових правовідносин є 
трудовий договір, однією із сторін якого є працівник (ст. 21 КЗпП України [4]). У 
сучасних умовах різних організаційно-правових форм реалізації особою права на 
працю, при визначенні суб’єкта саме трудових (а не цивільних) правовідносин 
учені та й законодавство послуговуються терміном «найманий працівник», 
«наймана праця» (ст.12 КЗпП України [4]; ст. 7 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» [11]). Закон України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» однією із сторін колектив-
ного трудового спору називає найманих працівників, окремі категорії найманих 
працівників, об’єднання найманих працівників [10]. 

Варто зазначити, що чинне законодавство поняття «найманий працівник» та 
«працівник» трактує як тотожні за змістом. Зокрема, найманий працівник – це 
фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та 



Р. Бутинська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 134 

організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману 
працю (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів) [10]; працівник – це фізична особа, яка працює на підставі 
трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, 
яка використовує найману працю (ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії їх діяльності» [11]). З огляду на те, що жодна інша галузь права не 
послуговується терміном «працівник» для позначення суб’єкта відповідних 
галузевих правовідносин, він (термін) є родовим та універсальним для всіх 
учасників індивідуальних трудових правовідносин, вважаємо, що прикметник 
«найманий» (вказуючи на ознаку предмета, щодо якого вчиняється певна дія – 
найм [2, с. 717]) не надає додаткових правових ознак суб’єкту, а отже, 
застосовувати його не доцільно. А вже з метою виокремлення більш конкретної, 
вужчої сфери застосування родового поняття «працівник» варто додавати 
уточнювальні характеристики («наукові працівники», «педагогічні працівники», 
«працівники лісової промисловості») чи використовувати інший законодавчий 
термін («прокурори», «державні службовці» тощо). 

Доктрина сучасного трудового права безспірно вважає колективні трудові 
правовідносини різновидом галузевих, тісно пов’язаних з індивідуально-
трудовими. Свідченням тісного зв’язку колективних трудових правовідносин з 
індивідуальними є суб’єкт: індивідуальних трудових правовідносин – працівник, 
який реалізує трудові права чи виконує обов’язки; колективних трудових – 
колектив як спільність, яка об’єктивно формується з працівників одного 
роботодавця (чи об’єднання роботодавців, чи певної галузі, чи структурного під-
розділу тощо). Варто наголосити на об’єктивному характері такого формування. 
Адже, звичайно укладаючи трудовий договір з будь-яким роботодавцем, жоден 
працівник не має наміру «об’єднатися» в колектив. Це відбувається автоматично, 
з огляду на іншу сторону правовідносин – роботодавця. Тому, визначаючи 
поняття колективу працівників, більш схильні вживати термін «спільність» як 
сукупність людей, об’єднаних між собою певними, чітко визначеними соціально-
виробничими зв’язками. 

Україномовне тлумачення слова «спільність» має три аспекти: 1) однаковість 
для всіх; те загальне, що притаманне кожному із порівнюваних явищ; 2) нероз-
ривний зв’язок, єдність; 3) об’єднання людей, згуртованих спільними умовами 
життя, інтересами, метою [2, с. 1368]. Як видається, всі три аспекти сукупно 
характеризують досліджуване нами поняття. 

Характеризуючи колектив працівників як спільність, хочемо наголосити, що 
така спільність є соціально-правовою. Передусім, соціальна вона з огляду на те, 
що наділена ознаками соціальної спільності, які виділяють соціологи: є групою 
людей, яка склалась об’єктивно, реально існує, практично фіксується, характе-
ризується відносною цілісністю і виступає самостійним суб’єктом соціальної та 
історичної дії. А правова, оскільки нормами права визначено її правосуб’єктність 
та правовий статус. 

Другим, не менш важливим питанням, є визначення сутності та обсягу поняття 
колектив працівників, а саме: з кого формується колектив працівників та за якими 
критеріями можна вважати, що він відбувся як суб’єкт.  

Логічним і таким, що випливає з галузевої доктрини про відмінність трудового 
та цивільно-правових договорів є висновок О. Яремчук [19, с. 7], що особи, які 
працюють за цивільно-правовим договором не вважатимуться членами трудового 
колективу (незалежно від його виду). 
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Натомість С. Венедиктов ознаками трудового колективу вважає такі: 
1) наявність двох або більше працівників (за винятком виконавчого органу, що 
здійснює представницькі повноваження щодо роботодавця; 2) спільна мета, що 
об’єднує працівників при провадженні ними трудової діяльності; 3) об’єднання 
працівників у певну групу для досягнення обумовленої мети; 4) організаційна 
оформленість у межах єдиного роботодавця; 5) наявність чітко визначеної 
структури, взаємодії, що виражається у формуванні певного кола обов’язків 
працівників, їхніх прав та завдань, дотриманні трудової дисципліни в межах 
конкретної юридичної особи [3, с. 116]. 

На думку О. Яремчук, до складу трудового колективу варто долучати не 
тільки найманих працівників (постійних, сезонних, тимчасових незалежно від 
строку трудового договору), а й працюючих власників, навіть керівника під-
приємства, який вже є уповноваженим власником органом (за умови перебування 
їх у трудових відносинах). Продовжуючи свої висновки вчена розмежовує 
трудовий колектив у вузькому та широкому значеннях: 1) лише колектив найманих 
працівників, за винятком працюючого власника або уповноваженого ним 
представника; 2) всі працівники, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємством, установою, організацією на підставі трудового договору…, в тому 
числі працюючі власники [19, с. 7–8].  

Свого часу ідею по те, що склад трудового колективу формують як наймані 
працівники (постійні, сезонні, тимчасові, незалежно від строку трудового 
договору), так і інші категорії осіб, які працюють за трудовим договором 
(працюючі власники, уповноважений власником орган, адміністрація, члени 
товариств тощо) обґрунтовував В. Скобьолкін [13, с. 32]. 

З огляду на те, що колектив працівників як певна визначена єдність окремих 
працівників, як єдиний суб’єкт виступає у колективно-трудових правовідносинах 
здебільшого на противагу іншій стороні – роботодавцю, їх організації чи 
об’єднанню, більш правильними видаються твердження, що при визначенні складу 
трудового колективу потрібно враховувати два чинники: по-перше, наявність 
трудових правовідносин, і по-друге, спільність інтересів. А відтак склад трудового 
колективу формують працівники, які перебувають у трудових правовідносинах з 
роботодавцем та інтереси яких не збігаються з інтересами останнього [18, с. 13]. 

Вартим для аналізу є також твердження про те, що трудовий колектив та 
підприємство є поняттями невід’ємними одне від одного. Погоджуючись із 
висновком О. Процевського про те, що об’єктивною передумовою формування 
трудового колективу є суспільно-корисна діяльність, спільна праця, О. Яремчук 
зробила хибний висновок, що такі можуть відбуватися лише в межах підприємства 
(розуміємо юридична особа). Однак чинне сьогодні законодавство про працю 
передбачає укладення трудового договору між працівниками та роботодавцями – 
фізичними особами. І за умови, що з фізичною особою – роботодавцем декілька 
(думаємо три, щоб можна було голосувати) осіб уклали трудовий договір, існує 
презумпція утворення колективу цих працівників як єдиного цілісного суб’єкта для 
реалізації своїх прав. Зрештою, пропонована в авторефераті класифікація трудових 
колективів також засвідчує, що автор не бачить можливості формування трудового 
колективу у фізичної особи – роботодавця [19, с. 8].  

Трудовий колектив – це: 1) організована спільність працівників, які володіють 
єдністю мети з реалізації своїх інтересів та захисту своїх прав у сфері застосування 
найманої праці [17, с. 355]; 2) специфічний вид належно організованого об’єднання 
працівників певного роботодавця, що діє з метою забезпечення їхніх інтересів, 
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захисту трудових прав у соціальному партнерстві та інших пов’язаних із ними 
правовідносинах [6, с. 248]. 

Характеристика обсягу поняття «колектив працівників» потребує визначення 
кількісного його критерію. Чинне сьогодні законодавство не встановлює 
мінімальної кількості працівників, необхідних для існування такого колективу 
працівників. З урахуванням Закону СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх 
ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» та з метою 
досягнення цілі – визначити думку колективу, вважаємо, що потрібно щонайменше 
троє працівників.  

Третім, доволі дискусійним питанням теорії трудового права, є проблема 
обґрунтування колективу працівників єдиним цілісним суб’єктом правовідносин 
певного виду, або ж заперечення цієї тези. 

Зокрема П. Пилипенко обґрунтовує, що трудовий колектив − категорія більш 
політична, аніж соціально-трудова [7, с. 22]. З. Козак стверджує, що правовий 
статус трудового колективу є нічим іншим, як «сукупністю правових статусів 
інших суб’єктів права» [5, c. 60]. В. Костюк та І. Шамшина доводять зміст та обсяг 
правосуб’єктності трудових колективів як суб’єктів трудового права [6, с. 238–277; 
17, с. 344–356]. 

Основою колективних трудових правовідносин є спільні (гуртові, колективні) 
трудові права працівників, які можуть бути забезпечені лише шляхом 
консолідованих дій працівників, що перебувають в індивідуальних трудових 
правових стосунках з одним чи декількома роботодавцями. Саме ці права 
визначають соціальні зв’язки, які виникатимуть у процесі їх реалізації та формують 
сферу колективних трудових правовідносин. 

Однією із особливостей колективних трудових правовідносин у галузевій 
літературі називають інтерес суб’єкта, що вступає у ці правовідносини [15, с. 14]. 
Вони відбуваються задля забезпечення колективних інтересів працівників, які 
об’єктивно існують і вимагають відповідного правового опосередкування. Інтереси 
колективу – самостійна категорія інтересів, які не завжди збігаються з інтересами 
роботодавця та працівника [16, с. 5]. Спільність інтересів може бути тільки у 
працівників і то лише за умови їхнього взаємного прагнення до виразу своєї 
колективної волі, яка повинна, крім того, бути юридично оформлена у вигляді 
рішення зборів, протоколу про наміри або якось інакше [7, с. 212]. 

Визнання колективу працівників (як спільності, а не відокремлених праців-
ників) суб’єктом трудового права, наділення його трудовою правосуб’єктністю, 
надає йому (колективу) можливість виражати волю своїх членів, реалізовувати свої 
права, виступати учасником колективних трудових правовідносин.  

Визначення колективу працівників суб’єктом трудового права та колек-
тивних трудових правовідносин зумовлює питання про зміст правосуб’єктності 
колективу працівників та момент її виникнення. Суб’єктами права та право-
відносин вважають осіб (фізичних та юридичних), які визначені нормами відпо-
відної галузі права шляхом вказівки на невід’ємні властивості, притаманні їм як 
адресатам норм цієї галузі. 

Пропоновані у галузевій літературі визначення правосуб’єктності трудового 
колективу або є логічним відображенням загальнотеоретичних трактувань 
правосуб’єктності, або містять авторські ознаки трудового колективу як суб’єкта 
права (чи правовідносин). Прикладом першого є дефініція трудової право-
суб’єктності у суб’єктивному значенні, яку запропонував В. Костюк: це 
передбачена нормами трудового права властивість особи мати, володіти, а також 
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реалізовувати (набувати, виконувати) трудові права та обов’язки, а також нести 
юридичну відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання [6, с. 115]. 
Прикладом другого є визначення І. Шамшиної: це визнана законом здатність 
організованої спільності працівників, які становлять більшість, з моменту прояву 
ними активних спільних дій шляхом скликання загальних зборів мати й набувати 
колективних трудових прав і обов’язків у сфері колективно-договірних відносин 
[17, с. 355, 404] 

У загальній теорії правовідносин розмежовують поняття правосуб’єктності 
фізичної та юридичної особи. Видається, що визначення змісту правосуб’єктності 
колективу працівників більше схоже до правосуб’єктності юридичної особи: 
правоздатність і дієздатність у нього виникають та формують єдину властивість – 
праводієздатність. А деліктоздатність невіддільно пов’язана з їхньою дієздатністю, 
а відтак вона не є окремою складовою галузевої правосуб’єктності. 

Правоздатність колективу працівників (незалежно від виду цього колективу) 
визначається законодавством попередньо, ще до його створення, адже наявність 
правового статусу цього колективу передбачає презумпцію здатності ним мати ці 
права з моменту утворення.  

Однією із об’єктивних передумов визнання за трудовим колективом трудової 
правосуб’єктності є наявність законодавчого регулювання його правового 
становища на підставі Конституції України, актів трудового законодавства 
України, ГК України та низки інших, у тому числі локальних нормативно-правових 
актів [6, с. 250]. 

Визначаючи момент утворення трудового колективу науковці називають 
момент виникнення трудових правовідносин між роботодавцем і працівниками 
(І. Якушев [18, с. 12], О. Яремчук [19, с. 9]). Водночас дієздатність та делікто-
здатність, на переконання цих учених, виникає пізніше: з моменту проведення 
перших загальних зборів (конференції). Дієздатність як здатність колективу 
працівників самостійно чи через уповноваженого представника набувати та 
реалізовувати суб’єктивні права та обов’язки у колективних трудових право-
відносинах також є властивістю колективу з моменту його утворення. Він у змозі 
реалізовувати свої колективні права та виконувати обов’язки в будь-який момент, з 
часу фактичного існування. А проведення загальних зборів є формою реалізації 
прав та обов’язків (правової діяльності) цього колективу. Вважаємо, що наявність у 
колективу працівників дієздатності є галузевою презумпцією та не потребує 
додаткового доведення. 

Важливим також питанням є форми реалізації колективом працівників своїх 
прав чи виконання обов’язків. Згідно із ст. 245 КЗпП працівники мають право 
брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через 
загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які 
діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, 
установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування.  

Колектив працівників як суб’єкт трудового права у змозі реалізовувати свої 
спільні (колективні) трудові права самостійно, своїми діями набувати і 
здійснювати правоможності, що становлять його зміст або ж скористатись 
інститутом уповноваженого представництва. 

Уповноважене представництво передбачене ст. 12 КЗпП [4] та ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про колективні договори і угоди»: як сторона колективного договору від 
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імені трудового колективу виступають одна або кілька профспілкових чи інших 
уповноважених на представництво трудовим колективом органи, а у разі 
відсутності таких органів – представники трудящих, обрані й уповноважені 
трудовим колективом [8]. 

Водночас існують законодавчі межі уповноваженого представництва колек-
тиву працівників. Зокрема, законодавством визначені права, які здійснює колектив 
винятково самостійно: ст. 142 КЗпП України (затверджувати правила внутрішнього 
трудового розпорядку; ст. 152 КЗпП України (право розглядати питання про 
порушення трудової дисципліни); ст. 160 КЗпП України (контролювати за 
додержанням усіма працівниками нормативних актів про охорону праці на 
підприємствах, в установах, організаціях); ст. 223 КЗпП України (право (і 
обов’язок) обирати комісію у трудових спорах); ст. 3, 4 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» та ст. 12 КЗпП України (право обирати й 
уповноважувати органи для ведення переговорів та укладення колективних 
договорів) тощо.  

Вважаємо неправильним, що у законодавстві немає чіткого розмежування, у 
яких випадках (чи для вирішення яких питань) повинні збиратися загальні збори 
колективу працівників, а коли конференції. Законодавець визначив загальні збори 
колективу працівників та конференції його представників як тотожні форми 
правової діяльності цього колективу. Однак на практиці це може зумовлювати, 
щонайменше, порушення прав окремих працівників, які хочуть і в змозі взяти 
участь у роботі колективу, однак їх з певних (можливо суб’єктивних) підстав не 
обирають для участі у конференції. А загальні збори з цього питання не проводять.  

Розмежування питань, які вирішують на загальних зборах, та норми 
представництва для проведення конференції можуть бути визначені у локальних 
нормативно-правових актах.  

З метою визначення об’єктивної та реальної думки колективу працівників з 
питань, які мають важливе спільне значення для всього колективу (або більшості 
працівників) та стали предметом розгляду загальних зборів, доцільно також 
закріпити можливість колективного обов’язкового (гласного або таємного) 
опитування всіх працівників із зазначеного питання. Проведення такого 
опитування працівників допоможе сформулювати насправді колективне, а не 
вибіркове рішення та досягнути мети – забезпечення втілення колективного 
інтересу. 

Підсумовуючи дослідження, вважаємо, що сьогодні наявні законодавчі та 
теоретичні передумови для висновку, що колектив працівників є суб’єктом 
колективно-трудових правовідносин.  

Колектив працівників – це спільність (сукупність людей, об’єднаних між 
собою певними соціально-виробничими зв’язками) осіб, які перебувають у 
індивідуально-трудових правовідносинах з одним (спільним) роботодавцем (окрім 
працюючих за трудовим договором власників та уповноважених ними органів) та у 
випадках прямо передбачених законодавством у змозі (або повинні) вчинити дії 
щодо реалізації колективних трудових прав. 

Зміст законодавчої презумпції трудової правосуб’єктності колективу 
працівників полягає у тому, що він набуває статусу суб’єкта трудового права з 
моменту, коли у його складі одночасно є щонайменше троє працівників. 

Ефективними формами правової діяльності колективу працівників є загальні 
збори; конференції; уповноважене представництво; колективне обов’язкове (гласне 
або таємне) опитування. 
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COLLECTIVE OF EMPLOYEES AS A SUBJECT 
OF COLLECTIVE LABOR RELATIONSHIPS IN UKRAINE 
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Ivan Franko National University of Lviv, 

Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000, 
e-mail: androx2008@ukr.net 

The problem issues of the theory of subjects of collective labor relationships are 
investigated in the article.  

The arguments about the term that should mark the group of employees of the one 
employer, who exercise collective labor rights and who are united by the one collective 
interests are mentioned. The appropriateness of using the term «work collective» for 
description the subject of collective labor relationships is denied and the arguments for the 
term «collective of employees» are mentioned. The definition of the term «collective of 
employees» is proposed. The collective of employees is the social legal community of people, 
who are in the individual labor relationships with one (common) employer and who are able (or 
should) carry actions for realization of collective labor rights in the cases, explicitly provided by 
the law. The arguments for the collective of employees is the separated subject of collective 
labor relationships that can decide issues on its own by using the direct democracy or by 
representatives are mentioned.  

The nature and scope of the concept of collective of employees are determined. The 
conclusions of scientists that the owner, who performs the contract, and bodies, authorized by 
him, are not members of the collective of employees are detained. The collective of employees 
consists of at least three employees and is a transformative institution (it can be changed 
depending on the number of employees, structural units within which the collective is formed, 
the kind of collective labor relationships). 

Special features of the sectoral legal personality of collective of employees are clarified. It 
is proved that the legal presumption of labor legal personality of the collective of employees is 
exist. The arguments that the presence of at least three employees is the objective moment of 
acquisition of the legal personality by the collective of employees are mentioned. 

The forms of legal actions of collective of employees are determined. The author believes 
that the general meetings, the conference, the authorized representation, the collective 
compulsory (public or secret) poll of the collective of employees are these forms. The author 
proposed to make amendments to the labor legislation about the obligation, not the right, of 
the employee to take a part in the general meetings of the collective of employees or in the 
collective poll for determination an objective and real opinion of collective of employees about 
issues that have an important common value for all employees of the collective (or for their 
majority).  

Keywords: work collective; collective labor rights and interests; the presumption of the 
labor legal personality; legal social community; forms of the legal actions of the collective of 
employees.  
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ВІДШКОДУВАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, 
ЗАВДАНОЇ НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ 

ТА ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЯК ВИД 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 

Р. Тимофіїв 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено динаміку законодавчого врегулювання відшкодування моральної шкоди, 
заподіяної працівникові нещасним випадком чи професійним захворюванням. Відзначено, 
що зміна суб’єкта, зобов’язаного відшкодувати моральну шкоду зумовлена дефіцитом 
коштів, призначених для фінансування страхових соціальних виплат. Доведено, що 
особливостями відшкодування моральної шкоди, зумовленої нещасними випадками на 
виробництві чи професійними захворюваннями, є: відсутність доведення факту вини 
роботодавця у настанні нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання 
як обов’язкової умови відшкодування моральної шкоди працівнику; можливість компен-
сувати негативні наслідки нещасного випадку та професійного захворювання, які відобра-
жені в змісті моральної шкоди, не лише грошовими коштами, а також різного роду 
послугами; врегулювання розбіжностей між працівником та роботодавцем щодо відшкоду-
вання моральної шкоди та її розміру у порядку, передбаченому законодавством для 
вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.  

Запропоновано внести зміни до порядку відшкодування моральної шкоди, завданої 
нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, і закріпити їх у 
галузевому законодавстві. 

Ключові слова: обов’язок роботодавця, право на відшкодування моральної шкоди, 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, соціальна потреба, 
трудовий спір. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
містить норми, які визначають зміст соціального захисту працівника внаслідок 
настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. 
Основу такого (змісту) становлять страхові соціальні виплати та послуги. Вод-
ночас, відповідний законодавчий акт закріплює також положення про відшко-
дування працівникові моральної шкоди, завданої нещасним випадком чи професій-
ним захворюванням. На відміну від раніше чинної редакції цього закону, згідно із 
якою відшкодування моральної шкоди належало до страхових соціальних виплат, 
обов’язок виконати які покладали на Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків, сьогодні моральну шкоду, заподіяну працівникові під час виконання ним 
трудових обов’язків, має відшкодувати роботодавець (поза системою 
загальнообов’язкового державного соціального страхування). Змінився також 
порядок відшкодування моральної шкоди працівнику, адже для врегулювання 
відповідних відносин застосовують чинні норми цивільного законодавства. 

Проведені у сфері соціального захисту працівників реформи, як видається, 
потребують належного наукового осмислення, що визначає актуальність обраної 
теми статті. Детальнішого аналізу потребують правові особливості відшкодування 
моральної шкоди працівникові, заподіяної нещасним випадком чи професійним 
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захворюванням та перспективи відображення їх у положеннях чинного законо-
давства про працю.  

Питання моральної шкоди здебільшого досліджували вчені-цивілісти І. Забара, 
С. Клім, Н. Полішко, С. Селезень, І. Майстер, Л. Ольховик, у роботах котрих 
сформульовано поняття «моральна шкода», обґрунтовано відмінності цієї шкоди 
від немайнової та визначено її розмір. У наукових розробках учених-трудовиків 
(Н. Болотіна, Г. Чанишева, О. Коробков) наявні спроби проаналізувати порядок 
відшкодування моральної шкоди, завданої працівникові внаслідок порушення 
роботодавцем трудових прав працівників. Однак відшкодування моральної шкоди 
працівнику, заподіяної нещасним випадком на виробництві та професійним 
захворюванням, має певні особливості, які дотепер не були розглянуті у науковій 
літературі, що істотно впливає на ефективність реалізації працівниками своїх 
трудових прав у цій сфері відносин. 

Мета цієї статті полягає у визначенні сутності та особливостей процедури від-
шкодування роботодавцем моральної шкоди, завданої нещасним випадком на 
виробництві та професійним захворюванням працівнику як виду соціального 
захисту працівника.  

Згідно із законодавством України, працівник, який постраждав унаслідок 
настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, 
отримує соціальні послуги та грошові виплати, які мають компенсувати йому 
негативні наслідки цих обставин. До числа таких виплат належить і відшкодування 
моральної шкоди.  

Ст. 1, 15, 21, 28, 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (у попередніх редакціях) 
відшкодування моральної шкоди належало до системи страхових виплат, обов’язок 
виконувати які мав Фонд соціального страхування від нещасних випадків [10]. З 
01.01.2008 року відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їхніх сімей, 
незалежно від часу настання страхового випадку, припинилося. Однак, як зазначив 
Конституційний Суд України, саме право громадян на відшкодування моральної 
шкоди не порушено, оскільки ст. 1167 ЦК України та статтею 237-1 КЗпП України 
їм надано право відшкодовувати моральну шкоду за рахунок власника або 
уповноваженого ним органу (роботодавця) [17]. Вочевидь, такий перерозподіл 
обов’язку відшкодувати моральну шкоду працівникам між страховим фондом та 
роботодавцем був зумовлений дефіцитом коштів, призначених для фінансування 
страхових виплат, оскільки внесення відповідних змін у зазначений закон 
відбулося одночасно із затвердженням Державного бюджету на 2008 рік. 

З 01.01.2015 року зміни, запроваджені ще 2008 року, були відображені у Законі 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, 
відповідно до ч. 8 ст. 36 зазначеного нормативного акта відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або 
професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та 
здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до 
положень ЦК України та КЗпП України [10]. 

Аналізуючи положення КЗпП України варто відзначити, що такий (Кодекс) 
прямо не деталізує порядок відшкодування моральної шкоди, а лише закріплює 
відповідний обов’язок роботодавця. Відповідно до ст. 237-1 КЗпП України відшко-
дування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику 
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провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних 
страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових 
зусиль для організації свого життя [5]. 

На відміну від Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» та КЗпП України, ЦК України визначає підстави та умови відшко-
дування шкоди, у тому числі моральної. Відповідним питанням присвячена глава 
82 Кодексу «Відшкодування шкоди» [26].  

Резюмуючи вищезазначене, варто звернути увагу, що законодавець не лише 
змінив суб’єкта, зобов’язаного відшкодовувати працівнику моральну шкоду 
(раніше це був фонд соціального страхування, а зараз – роботодавець), а й 
трансформував поняття «відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої під 
час виконання ним трудових обов’язків», із соціальної площини страхових виплат 
у цивільно-правову площину майнової відповідальності.  

Обов’язок роботодавця відшкодувати моральну шкоду працівникові видається 
логічним, адже саме він є гарантом безпечних та нешкідливих умов праці, відповідає 
за охорону праці на виробництві. Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України «Про охорону 
праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному струк-
турному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також 
забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 
праці [11]. Тому відсутність належних умов праці, що призводить до настання 
нещасного випадку чи професійного захворювання, зумовлює соціальний обов’язок 
роботодавця нести відповідальність за шкоду, заподіяну його працівникам.  

Водночас, узагальнення різних видів відшкодування моральної шкоди, у тому 
числі завданої під час виконання трудових обов’язків, в єдину цивільно-правову 
категорію видається дещо спірним. Адже відшкодування моральної шкоди працівнику, 
зумовленої нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, має 
певні особливості, які мають бути відображені у галузевому законодавстві. 

Першою такою особливістю є відсутність вини роботодавця як обов’язкової 
умови відшкодування моральної шкоди працівнику. Більше того, нещасний 
випадок та професійне захворювання ні у законодавстві, ні в галузевій доктрині не 
визначається як правопорушення. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» нещасний випадок – це 
обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного 
виробничого чинника чи середовища, що сталися у процесі виконання ним 
трудових обов’язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть 
[10]. Своєю чергою, професійне захворювання – це захворювання, що виникло 
внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється винятково або 
переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших чинників, 
пов’язаних з роботою (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування») [10]. Як вбачається із наведених законодавчих 
дефініцій, нещасний випадок та професійне захворювання є результатом впливу 
певних виробничих чинників, шкідливих умов праці та інших обставин, настання 
яких не обов’язкове та не завжди зумовлюється порушенням трудових прав 
працівника роботодавцем.  

Про відсутність необхідності доводити вину роботодавця у настанні нещас-
ного випадку та професійного захворювання, які у майбутньому можуть бути 
підставою для відшкодування моральної шкоди, свідчить зміст поняття «нещасний 
випадок на виробництві», закріпленого постановою Кабінету Міністрів України від 
30.11.2011 року № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку 
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нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Відповідно 
до абз. 1 п. 7 цієї постанови розслідування проводять у разі виникнення нещасного 
випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника 
небезпечного виробничого чинника чи середовища, що сталися у процесі 
виконання ним трудових обов’язків, унаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, 
зокрема від … ураження блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання 
інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, 
повені, урагану тощо) (авт. – Р. Т.), які призвели до втрати працівником працездатності 
на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) 
роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті 
працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків [9].  

Доведення факту вини роботодавця у настанні нещасного випадку чи 
професійного захворювання не є також предметом доказування у судовому процесі 
під час розгляду справ про стягнення моральної шкоди, завданої працівнику 
внаслідок настання нещасного випадку на виробництві чи професійного 
захворювання (див. рішення Ковпаківського районного суду міста Сум від 
30.03.2016 року [16], Червоноградського міського суду Львівської області від 
23.04.2015 року [19], ухвалу Апеляційного суду міста Києва [25] та ін.). 

Вартим уваги є і той факт, що настання досліджуваних обставин може 
відбутися з вини самого працівника, що також завдасть йому певних моральних 
страждань. Однак, як видається, наявність вини працівника у настанні нещасного 
випадку на виробництві чи професійного захворювання повинна слугувати 
підставою для відмови у відшкодуванні йому моральної шкоди. Адже за таких 
умов настання негативних наслідків у вигляді моральних страждань, спричинені не 
роботодавцем, не певними об’єктивними обставинами, за які повинен нести 
відповідальність роботодавець як гарант безпечних та нешкідливих умов праці. 
Винні діяння самого працівника стали причиною заподіяння йому моральної 
шкоди, а відтак він самостійно повинен нести відповідальність за свої вчинки. 

На відміну від моральної шкоди, заподіяної працівнику під час виконання ним 
трудових обов’язків, інші види моральної шкоди відшкодовують за наявності вини 
суб’єкта, до якого пред’явлено вимогу про її відшкодування. Частиною 1 ст. 1167 
ЦК України встановлено, що моральну шкоду, завдану фізичній або юридичній 
особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовує особа, яка 
її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї 
статті [26]. Погоджуються із такою позицією і представники цивілістичної 
доктрини, які відшкодування моральної шкоди у цивільно-правовому аспекті 
розглядають як захід примусу (санкцію, вид відповідальності), що застосовують у 
випадку вчинення правопорушення особою, вину котрої доведено у встановленому 
законом порядку [1, с. 140; 4, с. 137; 21, с. 467].  

Як бачимо, обов’язок відшкодувати моральну шкоду у цивільно-правовому 
розумінні зумовлює настання юридичного факту – правопорушення, одним із 
елементів якого неодмінно має бути доведеність вини особи, яка його вчинила.  

Тому відсутність вини роботодавця як елемента юридичного складу, що є 
правовою підставою відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним випад-
ком на виробництві чи професійним захворюванням, є однією з ознак відпо-
відних правовідносин, які визначають їх належність до різновидів соціального 
захисту працівників.  

Другу особливість відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої 
нещасним випадком чи професійним захворюванням, вбачаємо в обставинах, які 
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зумовлюють настання відповідної шкоди. Такими є: нещасний випадок та 
професійне захворювання. Традиційно у науковій літературі їх розглядають як 
страхові соціальні ризики (юридичні факти), що є правовими підставами власне 
соціального забезпечення громадян [7, с. 369; 8, с. 93].  

Зумовлювані соціальними ризиками наслідки, визначають соціальну потребу 
особи, тобто те, чого вона позбавлена або додатково потребує внаслідок настання 
соціального ризику, а відповідно і вид соціального захисту громадян. Відповідні 
наслідки, на думку науковців, виражаються у погіршенні стану здоров’я чи настан-
ні інших соціально-небезпечних наслідків [22, с. 23]; певних матеріальних та/або 
фізіологічних втратах для людини, що повністю або ж частково обмежують 
нормальну її життєдіяльність, змінюють повсякденний звичний процес її функціо-
нування [20, с. 248]; втраті чи зменшенні здатності або можливості фізичною 
особою самостійно задовольняти щоденні життєві потреби на рівні загальноприй-
нятих у суспільстві соціальних стандартів життєдіяльності людини [3, с. 47].  

Моральна шкода, будучи негативним наслідком нещасного випадку чи профе-
сійного захворювання, виражається у моральних втратах потерпілого, порушенні 
його нормальних життєвих зв’язків, які вимагають від нього додаткових зусиль для 
організації свого життя (ст. 12 Закону України «Про охорону праці») [11].  

Згідно із абз. 2 п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» моральна 
шкода може полягати, зокрема у приниженні честі, гідності, престижу або ділової 
репутації, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у пору-
шенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, 
інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, 
у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження 
активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при 
настанні інших негативних наслідків [14]. 

Отже, нещасний випадок чи професійне захворювання зумовлюють погір-
шення стану здоров’я працівника, що своєю чергою обмежує його звичну 
життєдіяльність, призводить до певних моральних страждань та переживань, у 
зв’язку з чим особа відчуває потребу у соціальному захисті. 

Як вбачається із аналізу судової практики, компенсація моральної шкоди 
(усунення негативних наслідків), зумовленої нещасним випадком чи професійним 
захворюванням, відбувається винятково у грошовій формі. На нашу думку, 
необхідно дещо розширити систему видів соціального захисту працівників, котрим 
завдано моральної шкоди, оскільки грошовий еквівалент такої не завжди є 
виправданим способом задоволення особливих потреб працівника. Вирішуючи 
питання про відшкодування працівнику моральної шкоди, завданої під час вико-
нання трудових обов’язків, суди встановлюють факт погіршення стану здоров’я 
працівника, наявність чого є основною підставою для задоволення позовних вимог. 
Наприклад, Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу, розглядаючи справу 
за позовом працівника до Публічного акціонерного товариства «Криворізький 
завод гірничого обладнання» про відшкодування моральної шкоди, завданої під час 
виконання ним трудових обов’язків, зазначив, що уже самим фактом нещасного 
випадку, травмуванням у результаті трудової діяльності на підприємстві відпо-
відача йому завдано моральної шкоди [18].  

Як видається, запобігти моральним стражданням працівника, що зумовлені 
незадовільним станом його здоров’я, можливо не грошовими коштами, шляхом 
надання йому медикаментозного забезпечення, реабілітаційних та побутових 
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послуг, послуг із інтеграції у суспільство тощо. Такий спосіб відшкодування 
моральної шкоди працівнику є більш раціональним, забезпечує ефективність 
соціального захисту, а також гарантує цільове використання коштів, спрямованих 
на відповідні заходи. Зважаючи на те, що серед переліку страхового забезпечення, 
яке надає Фонд соціального страхування України, передбачено не лише страхові 
виплати, а й послуги, у тому числі медичні, реабілітаційні тощо, соціальний захист 
працівників роботодавцем міг би стати додатковим до страхового, що слугувало б 
швидшому відновленню життєдіяльності працівника, який зазнав нещасного 
випадку чи професійного захворювання.  

Вважаємо також, що відшкодування моральної шкоди працівникам, завданої 
нещасним випадком чи професійним захворюванням, повинно вирізнятися серед 
інших видів відшкодування моральної шкоди також порядком вирішення спору (у 
разі його виникнення) між працівником та роботодавцем щодо стягнення такої 
шкоди та/чи її розміру. На цей момент відповідний спір вирішують винятково у 
судовому порядку.  

Однак, у п. 1.1. постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» зазначе-
но, що вирішуючи питання про прийняття до провадження заяв про відшкодування 
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров’я, пов’язаним із 
виконанням трудових обов’язків, суди повинні враховувати, що спори між 
потерпілим працівником та роботодавцем (незалежно від форм власності та виду 
діяльності) щодо права на відшкодування зазначеної шкоди підлягають судовому 
розгляду в порядку, встановленому для вирішення трудових спорів (гл. XV КЗпП) 
[13]. Із заявою про розгляд такого спору потерпілий або інша заінтересована особа 
можуть звернутися на свій розсуд до суду як безпосередньо, так і після 
попереднього розгляду спору комісією по трудових спорах (КТС).  

Як вбачається із наведеного положення, Пленум Верховного Суду України 
розглядає можливість вирішення розбіжностей щодо компенсації моральної шкоди 
лише у порядку, передбаченому для вирішення індивідуальних трудових спорів, 
тобто спорів, у яких стороною є лише один працівник. Такий висновок можна 
зробити із тези про попередній розгляд спору комісією по трудових спорах, адже 
саме цей орган, згідно із ст. 221 КЗпП України, повноважний розглядати спори, що 
виникають між працівником і роботодавцем.  

Однак, зі змісту п. 36 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві» від 30.11.2011 року № 1232 випливає, що нещасний випадок на 
виробництві може бути також груповим, тобто таким, що стався одночасно з двома 
і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм [9]. 
Відповідно, право на відшкодування моральної шкоди виникає не в одного 
працівника, а в певної групи (трудового колективу), що, у випадку виникнення 
спору, підтверджує його колективний характер. Тому, пропонуємо для вирішення 
цієї категорії спорів застосовувати Закон України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)», згідно із ст. 7 якого колективний 
трудовий спір вирішується примирною комісією та трудовим арбітражем [12]. 

Варто звернути увагу на ще одну неточність, допущену Пленумом Верховного 
Суду України. У положенні вищенаведеної постанови передбачено можливість 
звернутися до суду чи комісії по трудових спорах лише працівника чи його 
представника. Водночас, в окремих випадках, необхідність звернутися до 
повноважного органу для вирішення питання про відшкодування моральної шкоди 
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виникає також у іншої сторони спору – роботодавця. Це може відбутися, коли 
роботодавець не оспорює право працівника (-ків) на компенсацію моральної 
шкоди, завданої під час виконання ним (ними) трудових обов’язків, однак сторони 
не можуть досягнути згоди щодо розміру такої.  

Можливість застосування процедури розгляду трудових спорів під час вирішення 
розбіжностей щодо відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним випадком чи 
професійним захворюванням, підтверджують також наступні обставини. 

По-перше, спір щодо відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним 
випадком чи професійним захворюванням, виникає між двома суб’єктами, які 
перебувають між собою у трудових правовідносинах – між працівником та 
роботодавцем. Саме ця ознака є визначальною для наявності трудового спору [2, 
с. 16; 6, с. 151; 15, с. 431; 24, с. 470].  

По-друге, розбіжності між працівником та роботодавцем виникають з питань 
застосування норм трудового права та права соціального захисту, а саме: щодо 
становлення факту нещасного випадку та професійного захворювання, заподіяння 
шкоди здоров’ю працівника, встановлення причинного зв’язку між нещасним 
випадком чи професійним захворюванням та моральними стражданнями 
працівника, встановлення ступеня ушкодження здоров’я працівника тощо. У 
науковій літературі питання щодо застосування норм трудового права розглядають 
як предмет трудового спору [2, с. 20; 23, с. 4; 27, с. 30].  

Тому вважаємо вищеперелічені розбіжності між працівником та роботодавцем 
трудовим спором, врегульовувати які (розбіжності) потрібно у порядку, перед-
баченому главою XV «Індивідуальні трудові спори» КЗпП України [5] та Законом 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [12].  

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що відшкодуванню моральної 
шкоди, завданої нещасним випадком чи професійним захворюванням, притаманні 
певні особливості, які повинні бути закріплені у законодавстві про працю. 
Зважаючи на те, що нормативно-правовим актом, який визначає основні поло-
ження щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 
здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці є 
Закон України «Про охорону праці», саме він повинен закріплювати відповідні 
норми. У зв’язку з цим, пропонуємо Закон України «Про охорону праці» допов-
нити статтею такого змісту: 

Стаття. «Відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої нещасним 
випадком на виробництві та професійним захворюванням». 

Відшкодування моральної шкоди працівнику, завданої нещасним випадком на 
виробництві чи професійним захворюванням, здійснюється роботодавцем 
незалежно від наявності його вини у настанні нещасного випадку чи професійного 
захворювання.  

Винні дії працівника, що зумовили настання нещасного випадку чи 
професійного захворювання, є підставою для відмови у відшкодуванні моральної 
шкоди працівнику.  

Відшкодування моральної шкоди, завданої нещасним випадком чи професійним 
захворюванням, може здійснюватися у грошовій формі або у формі медичних, 
реабілітаційних, побутових чи інших послуг. Форма відшкодування такої шкоди 
визначається у кожному окремому випадку, залежно від характеру потреб працівника, 
зумовлених нещасним випадком чи професійним захворюванням. 

Розбіжності між працівником (-ками) та роботодавцем щодо відшкодування 
моральної шкоди чи її розміру вирішуються у порядку, передбаченому главою XV 
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«Індивідуальні трудові спори» КЗпП України та Законом України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Норму аналогічного змісту у майбутньому доцільно також закріпити у 
Трудовому Кодексі України. 
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Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, 
абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України «Про внесення 
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змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності»« (справа про страхові виплати) від 08.10.2008 № 20-рп/2008 // 
Офіційний Вісник України. 2008. № 80. Ст. 2698. 

18. Рішення Саксаганського районного суду міста Кривого рогу Дніпропетровської області 
від 10 серпня 2016 року у справі № № 214/1320/16-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov. 
ua/Review/59763206. 

19. Рішення Червоноградського міського суду Львівської області від 23 квітня 2015 року 
№ 459/55/15-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45092116. 

20. Синчук С. М. Теорія правовідносин соціального забезпечення: дис. … докт. юрид. наук 
: 12.00.05. К., 2015. 433 с.  

21. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учеб. для вузов. Xарьков: Фирма «Консум», 
2000. 704 с.  

22. Стрепко В. Л. Соціальні ризики – підстави виникнення права на соціальне 
забезпечення // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти 
і законодавство України: матеріали наук.-практ. конф., 12 березня 2004 р., Ч. 2. К.: 
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23. Толкунова В. Н. Справочник судьи и адвоката по трудовым делам. М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2004. 288 с.  
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ін.; за ред. В. В. Жернакова. Харків: Право, 2012. 496 с.  

25. Ухвала апеляційного суду міста Києва від 11 червня 2015 року у справі 
№ 761/26735/14-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45398892. 
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MORAL INJURY COMPENSATION CAUSED 
BY INDUSTRIAL ACCIDENT AND PROFESSIONAL DISEASE 

BY EMPLOYER AS ONE OF TYPES 
OF SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYEES 

R. Tymofiiv 
Ivan Franko National University of Lviv, 

Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000, 
e-mail: tymofiiv@ukr.net 

The article has analyzed in detail the content of the legislatively stated form of the moral 
injury compensation caused to the employee by an industrial accident and a professional 
disease. It has been concluded that a deficit of funds appointed to financing the social 
insurance system has become the main reason of redistribution of the obligation to 
compensate the moral injury between the Fund of social insurance in case of industrial 
accidents and the employer. 

The specificity of the moral injury compensation caused in the course of the employee’s 
employment in comparison with other types of the moral injury compensation has been 
determined. The fault of the employer in an industrial accident and a professional disease has 
been proved not to be an obligatory component of the legal structure being considered a legal 
ground of the moral injury compensation to the employee. The employer’s duty to compensate 
such an injury is specified by his legal status of the guarantor of safe and harmless working 
conditions in the workplace. The employee’s guilty actions that have caused an industrial 
accident and a professional disease are the reason to refuse him in the moral injury 
compensation. 

It has been proved that funds provided in the form of a moral injury are not always 
rational means of satisfaction of the employee’s needs caused by the negative consequences 
of an accident or a professional disease. The social protection system of employees 
experienced a moral injury as a result of an accident or a professional disease has been 
proposed in the article to be extended by means of legislative determination of such types of 
social protection as medicamental provision, rehabilitation, household and other services. 

The author has argued the possibility of settling differences concerning a moral injury 
caused at work in the form prescribed by the current legislation for solution of individual and 
collective labour disputes. The main arguments in favor of the thesis are: being of the dispute 
subjects (the employer and the employee (s)) in legal labour relations and the content of the 
dispute – the question of labour law execution. 

It has been proved according to the current legislation that the subject empowered to 
demand the moral injury compensation might be not only the one employee but also the labour 
collective in case of a collective industrial accident in the workplace. 

The author has concluded that peculiarities of the moral injury compensation caused by 
industrial accidents or professional diseases should be provided in the Law of Ukraine «On 
Labour Protection». 

Keywords: employer’s duty, right to the moral injury compensation, social insurance from 
an industrial accident, social need, labour dispute. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 349.3 

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ 
У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

М. Кондра 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено проблемні питання стосовно принципу рівності у науці кримінального 
права України. Наголошено на важливості вивчення цього питання з огляду на актуальні 
соціально-економічні проблеми в Україні. Проаналізовано численні наукові джерела, у яких 
простудійовано принцип рівності у різних його виявах. Досліджувані групи питань було 
згруповано за єдиним критерієм та послідовно показано у змісті статті. Встановлено, що 
питання, які у науці кримінального права України щодо принципу рівності вирішено 
однозначно, відсутні. Виявлено питання, які залишаються дискусійними у науці 
кримінального права України відносно реалізації принципу рівності. Показано зв’язок між 
розумінням принципу рівності у науці кримінального права України та наслідки незастосу-
вання чи неправильне застосування розроблених наукових підходів у законодавчій 
діяльності. Зроблено висновки, у яких відображено проблеми, що взагалі не вирішені нау-
кою кримінального права України стосовно принципу рівності, однак вони є актуальними. 

Ключові слова: принципи кримінального права, рівність, кримінальний закон, наука 
кримінального права України, аспекти принципу рівності, склад злочину. 

Нерівність знищує суспільство, її наслідки руйнівні для нього. Через неї 
зростає почуття переваги в одних людей та неповноцінності в інших. Міцніє 
упередженість стосовно тих, хто стоїть на щабель нижче в соціальній драбині. 
Унаслідок цього, все відчутнішими стають прояви злочинності, як одного із 
наслідків нерівності в суспільстві. Останні події в Україні, які мають кримінально-
правове значення (прийняття законодавчих актів про недопущення переслідування 
та покарання осіб з приводу подій, які відбулися під час проведення мирних 
зібрань, звільнення політв’язнів та введення інституту індивідуальної амністії в 
Україні, гарантування державою відповідно до закону недопущення кримінального 
переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб – 
учасників подій на території Донецької, Луганської областей, заборону звільняти 
від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування осіб, які вчинили 
корупційний злочин) чітко вказали, що є проблеми із реалізацією принципу 
рівності у кримінально-правовій сфері.  

Неадекватне застосування принципу рівності у сфері кримінального права має 
дуже негативні наслідки – використання індивідуальної амністії для звільнення з 
місць позбавлення волі потрібних людей, зростання соціального невдоволення 
можливим непритягненням до юридичної відповідальності осіб – учасників подій 
на території Донецької, Луганської областей і т. д. Відтак актуальним є дослід-
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ження реалізації принципу рівності у кримінальному праві у сучасних умовах. 
Першим кроком на цьому шляху повинно бути з’ясування проблем, які вже 
розглядали та вирішували вчені-криміналісти.  

Оскільки відсутній комплексний аналіз існуючих підходів щодо реалізації 
принципу рівності у кримінальному праві, то для творення нових знань щодо 
розглядуваного принципу потрібно знати та систематизувати той науковий 
матеріал, який уже наявний, і з’ясувати питання принципу рівності, які вирішені у 
науці кримінального права; виявити проблеми, щодо яких існують розбіжності в 
поглядах науковців; окреслити питання, які не вирішені науковцями взагалі, що є 
метою цього дослідження. 

За мету поставлено виявлення питань, пов’язаних із реалізацією принципу 
рівності у кримінальному праві, які науковці вирішують однозначно, щодо яких 
існують розбіжності в поглядах та які невирішені науковцями взагалі.  

Узагальнення досліджень принципів кримінального права в юридичній науці 
України із виокремленням дискусійних питань та підходів до їх вирішення наявні у 
працях О. Книженко [17, с. 108–131], М. Галабали [5, с. 42–44], В. Навроцького 
[49, с. 47–65], Ю. Тимощука [47, с. 261–264], В. Шаблистого [56, с. 122–141], 
О. Фещенко [50, с. 68–76], Є. Назимко [31, с. 24–43] та інших науковців.  

Оцінюють дослідження принципів кримінального права України в науці по-
різному. Зокрема М. Галабала пише, що «у цілому стан наукових розвідок 
проблеми принципів кримінального права є задовільним» [5, с. 42]. Натомість, 
В. Шаблистий зазначив, що «принципи кримінального права потребують як 
дослідження в цілому, так і розгляду окремо кожного» [57, с. 124]. Друга позиція є 
переконливіша, адже в Україні недостатнім є рівень наукового розроблення 
проблем певних принципів кримінального права, наприклад, щодо принципу 
рівності. Лише деякі аспекти принципу рівності у науці кримінального права 
України ставали об’єктом наукових розвідок. З аналізу наукових досліджень, у 
яких певною мірою розглянуть принцип рівності у кримінальному праві, немож-
ливо виокремити проблеми, які вирішують науковці кримінального права 
однозначно. Доводиться констатувати, що вітчизняні науковці кримінального пра-
ва в аналізі кримінально-правових питань принципу рівності в абсолютній 
більшості випадків звертають увагу на праці російських криміналістів, ігноруючи 
при цьому нечисленні, але наявні розвідки українських учених [5, с. 44]. 

Беззаперечно враховують російський досвід щодо таких питань: співвідношення 
принципу рівності з іншими принципами кримінального права; поняття принципу 
рівності; вплив принципу рівності на кримінальне законодавство. Зокрема, В. Куряв-
цев та С. Келіна називають принцип рівності осіб перед кримінальним законом 
основним відносно інших принципів кримінального права [16, с. 96]. В. Філімонов 
пише, що «основу змісту принципу рівності громадян перед законом у кримінальному 
праві становлять вимоги рівних підстав для застосування кримінальної відпо-
відальності та рівних критеріїв визначення змісту та розмірів кримінальної 
відповідальності» [51, с. 88]. В. Мальцев зазначив: «так чи інакше, всі змістовні 
принципи кримінального права (справедливості, рівності, вини і гуманізму), впли-
вають на зміст кримінального законодавства тільки за посередництвом формального 
(службового, функціонального) принципу законності» [26, с. 233]. 

Водночас українські науковці не використовують інший зарубіжний досвід 
щодо аналізованих питань. Цікавим є розуміння кримінально-правових аспектів 
принципу рівності польськими криміналістами. Скажімо професор А. Цоль 
(Andrzej Zoll) та професор В. Врубель (Włodzimierz Wróbel) пишуть, що принцип 
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рівності в кримінальному праві має особливе значення з огляду на його зв’язки з 
принципом справедливості покарання. Тому «постулатом, що випливає з принципу 
рівності в аспекті застосування кримінальних санкцій, є застосування такої самої 
міри відповідальності стосовно винних, які перебувають у однаковій з огляду на 
факти ситуації і вчинили однакові злочини» [60, с. 420].  

Вартий уваги також досвід США в частині тлумачення змісту принципу 
рівності. Для правової системи США у питанні розуміння принципу рівності у 
кримінальному праві характерним є відсутність чіткої матеріальної та проце-
суальної складової цього принципу. Такий самий підхід простежується у рішеннях 
Верховного суду США. Наприклад, Верховний суд США, тлумачачи принцип 
рівності на предмет його змісту у кримінальному праві, не наголошує на мате-
ріальних чи процесуальних аспектах аналізованого принципу. У кожному випадку, 
залежно від матеріалів та обставин справи, судді Верховного суду США 
наповнюють принцип рівності певним змістом, з якого можна виділити аспекти 
кримінально-правового розуміння цього принципу. Це чітко видно у таких 
рішеннях Верховного суду США: Caldwell v. Texas [59] (право на рівність перед 
правосуддям та законом не може бути обмежено незалежно від юрисдикції штату), 
Leeper v. Texas [61] (рівності та справедливість відповідно до закону є невід’єм-
ними складовими досліджуваного принципу), Ughbanks v. Armstrong [62] (повно-
важення штату не обмежені щодо визначення міри покарання для винних, але 
жоден штат не може позбавити окремих осіб або класів осіб права на рівність 
перед правосуддям та законом»), Robinson v. California [63] (відхилено ідею про те, 
що Чотирнадцята Поправка не обмежує міру покарання), Cooper v. Aaron [64] 
(Конституція США передбачає, що уряд має бути відданий рівному правосуддю 
згідно із законом і наголошено, що це ідеал). 

Аналізуючи наявний науковий доробок, вбачаємо, що у дослідженнях принципу 
рівності у кримінальному праві є питання щодо яких існують розбіжності у поглядах 
науковців на розглядуваний принцип, тобто вони є дискусійними. За критерієм поділу 
на загальне та окреме можна виділити такі групи цих питань, які стосуються: 
загальних аспектів (місце серед інших принципів та зміст); окремих аспектів 
(диференціація, індивідуалізація кримінальної відповідальності, прояви принципу 
рівності в окремих складах злочинів) принципу рівності у кримінальному праві. 

Місце принципу рівності. Щодо місця принципу рівності у кримінальному 
праві серед інших принципів у науці існує декілька підходів. Перший полягає у тому, 
що принцип рівності є як загальноправовим, так і принципом кримінального права. 
У першій іпостасі розглядуваний принцип вважають таким з огляду на положення 
Конституції України, а тому він притаманний всім галузям законодавства, оскільки 
Основний Закон є витоком для всіх правових галузей [27, с. 18; 28, с. 24; 31, с. 17; 46, 
с. 19; 53, с. 13]. Відзначимо, що в загальній теорії права та держави більшість 
науковців принцип рівності визнає таким, що має фундаментальне [57, c. 124–134], 
загальне значення, тобто є загальноцивілізаційним [25, c. 117] чи загальнолюдським 
[43, c. 102] принципом права, є правовою ідеєю [58, c. 33], критерієм розрізнення 
правового та неправового закону [13, c. 20; 34, c. 291] або ж належить до 
загальноправових засад і елементів верховенства права [44]. 

У другій іпостасі принцип рівності є принципом кримінального права, який 
закріплений у Конституції України та є загальновизнаним, однак не відображений 
у чинному кримінальному законодавстві. М. Хавронюк пропонує після статті 2 
чинного КК України в окремих статтях закріпити певні принципи кримінального 
права, зокрема принцип рівності громадян перед законом [15, c. 71; 51, c. 8], однак 
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не називає розглядуваний принцип загальноправовим [33, c. 17]. У дослідженнях 
принципу невідворотності кримінальної відповідальності, Ю. Коломієць побіжно 
розглянула принцип рівності у кримінальному праві у своїй кандидатській 
дисертації. Автор стверджує, що «…принцип невідворотності кримінальної відпо-
відальності і принцип доцільності… ґрунтуються на загальноправових принципах: 
законності, рівності, справедливості, гуманізм…» [18, c. 10].  

Другий підхід, полягає в тому, що принцип рівності не виділяють серед 
принципів кримінального права, оскільки не є останнім взагалі. Не виокремлює 
принцип рівності в кримінальному праві В. Тацій [22, c. 16–19; 23, c. 15; 40, c. 5–7; 
41, c. 21]. Не передбачає серед принципів кримінального права України (називаючи 
їх при цьому «принципами кримінальної політики України») принципу рівності 
також В. Грищук [12, c. 5]. Але більшісь представників цього підходу не наводить 
аргументів, чому принцип рівності не є принципом кримінального права. Проте 
подав аргументи на користь своєї позиції М. Коржанський, який серед принципів 
кримінального права не виділяв принцип рівності [20, c. 69–72], і через відсутність 
у кримінальному законі закріплення власне кримінально-правових принципів 
називав його «безпринципним Кримінальним кодексом» [20, c. 69; 21, c. 83–88]. На 
думку М. Коржанського, «демократизм, законність, гуманізм і справедливість 
тощо – це не принципи права, а найпоширеніші суспільно-філософські 
категорії… ці суспільно-філософські категорії не можуть бути принципами 
права, а тим паче, однієї його галузі – кримінального права. Рівність громадян 
перед законом теж притаманна не тільки кримінальному праву» [21, c. 69]. 

Цікаву окрему позицію щодо цього питання пропонують М. Панов та 
Л. Герасіна, котрі поміж принципів кримінально-правової політики назвали 
рівність громадян перед законом [37, c. 39]. При цьому, в науці нема єдиного 
підходу до розуміння принципів кримінального права та кримінально-правової 
політики [5, с. 43; 8, с. 41; 30, с. 293; 31, с. 29; 54, с. 52]. 

Зміст принципу рівності. Більшість вітчизняних науковців, характеризуючи 
принцип рівності у кримінальному праві, ототожнюють його з рівністю перед законом 
осіб, які вчинили злочин, а саме підлягають кримінальній відповідальності незалежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших правових ознак» [1, с. 7; 3, 
с. 14; 4, с. 19; 11, с. 19; 15, с. 71; 24, с. 23; 48, с. 10]. При чому, лише М. Хавронюк 
зазначає, які винятки із цього принципу допустимі, адже «слід не тільки застосовувати 
однаковий правовий режим до об’єктивно однакових ситуацій, а й диференційований 
правовий режим до об’єктивно різних ситуацій» [15, c. 71]. 

Аналізуючи принцип законності у кримінальному праві, найоб’ємніше та 
найґрунтовніше з-поміж інших авторів, рівність громадян перед законом, як принцип 
кримінального права досліджував В. Гацелюк у дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Реалізація принципу законності 
кримінального права України (загальні засади концепції)» [7] та двох монографіях [6; 
8]. В. Гацелюк зазначив, що «рівність громадян перед законом як принцип криміналь-
ного права має важливе юридичне і навіть політичне значення, вона визначає 
фундамент юридичного статусу особи у правовій державі» [8, c. 80]. Зміст принципу 
рівності громадян перед кримінальним законом автор вбачає у «єдності загальної 
підстави кримінальної відповідальності, яка виступає у вигляді складу злочину. 
Єдність у даному випадку означає, що лише склад злочину може бути підставою 
кримінальної відповідальності» [8, c. 84; 21, c. 151]. Дещо по-іншому розуміє принцип 
рівності у кримінальному праві О. Фещенко, підтримуючи позицію російського 
науковця В. Мальцева, який вказує, що важливими аспектами цього принципу є також 
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рівна за способом та заходами впливу правова захищеність однакових за соціальним 
значенням інтересів і, відповідно, нерівна, адекватна ієрархії суспільних інтересів, 
правова захищеність неоднакових інтересів» [50, c. 75]. 

Окремі аспекти принципу рівності у диференціації кримінальної відпо-
відальності. Принцип рівності у кримінальному праві має значення при вирішенні 
питання про декриміналізацію діяння. Аналізуючи звільнення політв’язня 
Ю. Тимошенко шляхом прийняття Верховною Радою України 21 лютого 2014 року 
Закону «Про внесення змін до КК та КПК щодо імплементації до національного 
законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» яким, на думку 
Л. Брич, було частково декриміналізовано діяння, передбачені статтею 364 КК 
України, науковець вказує, що «мотивацією декриміналізації – ad personаm, „під 
конкретну особу”, порушено не лише відомі кримінальному праву принципи 
криміналізації/декриміналізації, а й проігноровано конституційний принцип „рів-
ності громадян перед законом» згідно з 24-ю статтею Конституції”» [2]. 

Має значення принцип рівності і при криміналізації, адже під час останньої 
законодавець повинен враховувати, зокрема її соціальні наслідки й баланс між 
негативними та позитивними аспектами криміналізації. Це означає, що 
криміналізуючи діяння необхідно брати до уваги, чи не призведе вона до 
необґрунтованої дискримінації певних категорій осіб порівняно з іншими. 

Принцип рівності у кримінальному праві треба враховувати і при конструю-
ванні санкцій кримінально-правової норми. У своїй дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук О. Книженко також частково харак-
терризувала принцип рівності у кримінальному праві [17]. Автор відзначила, що 
«принцип рівноправності перед законом не означає рівної кримінальної відпо-
відальності» [17, c. 139] запропонувала «керуючись принципом рівноправності 
перед законом, у кримінальному законодавстві повинні встановлюватися санкції, 
які визначають підстави та умови застосування заходів кримінально-правового 
впливу незалежно від статі, раси, національності…» [17, c. 141]. Ю. Філей 
акцентував, що «кримінально-правові санкції повинні будуватися зокрема на 
принципі рівності осіб перед законом» [52, c. 187]. 

Також є певні особливості реалізації принципу рівності у процесі кримінально-
правової кваліфікації. Цей аспект як складову принципу законності кваліфікації 
аналізував В. Навроцький [29, c. 110, 637–638]. На думку науковця, «найбільш 
зримо дія цього принципу виявляється, зокрема у таких положеннях: питання 
кваліфікації злочинів мають однаково вирішуватися на всій території держави… 
має забезпечуватися однакова правова оцінка діянь усіх однойменних суб’єктів, 
незалежно від їх соціальних, демографічних та інших ознак» [29, c. 110]. 

Окремі аспекти принципу рівності в індивідуалізації кримінальної 
відповідальності. У доктрині кримінального права України обґрунтовано, що 
принцип рівності має вияв і в інститутах покарання та його призначення. У 
дослідженні інституту покарання у кримінальному праві, принцип рівності 
досліджувала Т. Денисова [14]. Науковець стверджує, що «потрібно пам’ятати про 
необхідність обмеження можливого судового свавілля та межі індивідуалізації, 
тобто про оптимальне визначення розмірів покарання відповідно до принципів 
гуманізму, законності та рівності осіб перед законом» [14, c. 151]. У своїй 
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук Т. Головко 
аналізувала гендерні аспекти покарання [10]. На думку автора, «для забезпечення 
гендерної рівності в Україні, зокрема, у кримінально-правовій сфері, вбачається за 
необхідне підтримувати спеціальними заходами не тільки материнство, а й 
батьківство» [9, c. 1]. Аналізуючи у монографічному дослідженні загальні засади 
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призначення покарання за кримінальним законодавством України, В. Полтавець 
вважає, що «відповідно до інституту призначення покарання цей принцип 
виявляється як вимога призначити покарання «у межах санкції», що не означає 
призначення «рівного покарання», а якраз, навпаки, обумовлює індивідуалізацію 
покарання в цих межах» [42, c. 19].  

Звертаємо увагу, що принцип рівності у кримінальному праві не є лише 
теоретичною категорією, адже застосовується у вирішенні низки прикладних проблем 
при індивідуалізації кримінальної відповідальності. Наприклад, до принципу рівності у 
кримінальному праві звертався КС України при розгляді однієї зі справ. Судді 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 
статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш 
м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004, аналізуючи зокрема 
статтю 69 КК України на предмет відповідності Конституції України, в частині 10 
п. 4.2. рішення вказали, що «не дотримуються принципи справедливості і рівності 
покарання, оскільки особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, 
унеможливлюється призначення більш м’якого покарання» [45]. До вказаного рішення 
КС України судді В. Вознюк та В. Іващенко висловили окремі думки [35; 36]. 

Окремі аспекти принципу рівності в окремих складах злочинів. Принцип 
рівності у кримінальному праві аналізували також у дослідженнях окремих складів 
злочинів. В. Панькевич досліджував склад злочину, передбачений ст. 161 КК 
України у дисертації на тему «Кримінально-правова характеристика порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії» [38]. Автор як висновок свого дослідження запропонував 
вважати, що «кримінально-правовий захист рівноправності громадян за чинним 
кримінальним законодавством України здійснюється низкою кримінально-
правових норм, які входять до різних розділів КК України» [39, c. 14–15].  

Водночас треба констатувати, що є питання реалізації принципу рівності, які 
не вирішені науковцями кримінального права України взагалі. Зокрема питання, 
які стосуються ієрархії та місця у ній принципу рівності; конкуренції принципу 
рівності з іншими принципами кримінального права та способів її подолання; ролі 
принципу рівності у конструюванні складів злочинів, формулюванні кваліфікую-
чих ознак складів злочинів; термінології, яку вживають науковці щодо розгляду-
ваного принципу (рівності, рівності перед законом, рівності громадян, рівності осіб 
рівноправності, гендерної рівності і т. д.) та інші. 

Отже, можна підсумувати, що:  
1. Дослідження принципу рівності є актуальним з огляду на сучасні соціально-

економічні проблеми, які породжені зростанням нерівності та викривленим 
розумінням розглядуваного принципу в Україні. 

2. Немає питань, пов’язаних із реалізацією принципу рівності у кримінальному 
праві, які в науці кримінального права вирішують однозначно. 

3. Наявними є низка питань відносно принципу рівності у кримінальному 
праві, щодо яких існують розбіжності в поглядах науковців (місце та зміст 
принципу рівності; диференціація, індивідуалізація кримінальної відповідальності, 
прояви принципу рівності в окремих складах злочинів). 

4. Є питання реалізації принципу рівності, які в науці невирішені взагалі: 
конкуренція принципу рівності із іншими принципами кримінального права та 
способи її подолання; роль принципу рівності у конструюванні складів злочинів, 
формулювання кваліфікуючих ознак складів злочинів; термінологія, яку вживають 
науковці щодо розглядуваного принципу. 
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The article deals with issues of equality principle studies in science of Ukraine’s criminal 
law. The author proved the importance of research on this issue given the current socio-
economic problems in Ukraine. The notion of equality is central to any discussion of the 
legitimacy of criminal law’s mechanism influence. This article investigates alternative 
meanings of equality, especially as the term applies to criminal law principle of equality, 
derives the implications of each for the legitimacy of criminal law’s mechanism influence. In 
article were analyzed various scientific sources, which investigated the principle of equality in 
its various manifestations. The study groups was on systematization for only criterion and 
were consistently shown the content of the article. The author had established that the issues 
in the science of criminal law of Ukraine on the principle of equality hadn’t discussed 
unequivocally. The author discovered issues that remain controversial in the science of 
criminal law of Ukraine regarding the implementation of the principle of equality. The author 
describes scientist opinion about the definition of principle of equality. Author shows the level 
of discuss about the position, that the right to equality is the right of all human beings to be 
equal in dignity, to be treated with respect and consideration and to participate on an equal 
basis with others in any area of economic, social, political, cultural or civil life, all human 
beings are equal before the law and have the right to equal protection and benefit of the law. 
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According to this view, similarly situated people should be treated equally. For instance, all 
people who commit the same crime under the same circumstances should be punished in the 
same way; differences in treatment should arise only from differences in the circumstances 
surrounding the crime. Thus, the right to equal treatment requires that all persons be treated 
equally before the law, without discrimination. The principle of equality and non-discrimination 
guarantees that those in equal circumstances are dealt with equally in law and practice. 
However, it is important to stress that not every distinction or difference in treatment will 
amount to discrimination. Showing the link between understanding the principle of equality in 
the science of criminal law of Ukraine and the consequences of non-use or misuse of scientific 
approaches developed in the legislative activities of conclusions, which reflect issues that the 
science of criminal law concerning the principle of equality Ukraine is not resolved at all, but is 
relevant. 

Keywords: principles of criminal law, equality, criminal law, criminal law doctrine, aspects 
of the principle of equality in criminal law. 
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ІНСТИТУТ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ:  
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
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вул. М. Менцинського, 8, Львів, Україна, 79000, 
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Розглянуто окремі питання застосування інституту амністії в Україні. Проаналізовано 
чинне законодавство та низку законопроектів про амністію, з’ясовано причини прийняття 
таких законів та критерії, що беруть за основу при визначенні категорій осіб, які підлягають 
звільненню. Обґрунтовано необхідність застосування амністії лише щодо осіб, які вчинили 
злочини невеликої і середньої тяжкості після відбуття ними не менше як ¾ строку 
призначеного покарання. Запропоновано зміни, спрямовані на вдосконалення законодав-
чого регулювання застосування амністії в Україні з урахуванням інтересів потерпілого від 
злочину, з огляду на те, що засуджений на момент звільнення на підставі закону про 
амністію міг ще не відшкодувати заподіяну матеріальну та/або моральну шкоду потерпі-
лому, а його звільнення без згоди на це потерпілої особи може призвести до неможливості 
відшкодування шкоди у майбутньому. Зроблено висновок про те, що амністію не можна 
використовувати як засіб для розвантаження переповнених на сьогодні кримінально-
виконавчих установ. 

Ключові слова: суспільна небезпека, злочин, покарання, потерпілий. 

Справедливе призначення особі покарання за вчинення злочину завжди було 
пріоритетним завданням правової держави у боротьбі зі злочинністю. І сьогодні 
Україна, яка відповідно до Конституції є правовою державою, взявши курс на 
інтеграцію з Європейським Союзом, повинна визначити головним своїм завданням 
захист прав та законних інтересів її громадян. Можна погодитися із тим, що чинні 
закони є не зовсім досконалими, потребують внесення змін і що певною мірою їх 
потрібно узгодити «європейськими стандартами». Однак проведена гуманізація 
кримінального і кримінального процесуального законодавства не лише не сприяла 
захисту прав потерпілих, але й призвела до того, що злочинець або часом уникає 
покарання, або йому призначають більш м’яке покарання, ніж те, яке необхідне для 
його виправлення чи запобігання вчинення ним або іншими особами злочинів. 
Відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господ-
дарської діяльності» відбулося зменшення строків та розмірів покарань, 
передбачених у санкціях; заміна більш суворого виду покарання менш суворим; 
Кримінальний кодекс України доповнено ст. 69-1, в якій значно, що за наявності 
обставин, що пом’якшують покарання та відсутності обставин, що його обтя-
жують, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір 
покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру 
найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, що 
привело до огульного застосування судами цієї норми; потерпілому ж для захисту 
своїх інтересів право на безоплатну правову допомогу у новому Кримінальному 
процесуальному кодексі так і не було передбачено, хоча обвинуваченому таке 
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право надається. Водночас підкреслимо, що головним завданням держави має 
залишатися захист прав потерпілих, оскільки саме держава не забезпечила безпеку 
своїх громадян від протиправних посягань. Такий захист повинен проявлятися не 
лише у запобіганні вчинення нових злочинів, але й у невідворотності кримінальної 
відповідальності та покарання за вже вчинені злочини. 

Не відкидаючи необхідності існування інституту амністії, хотіли б зазначити, 
що чинні закони України про амністію на сьогодні далекі від досконалості: в них 
не лише порушена системність та логіка викладу; не забезпечено інтересів 
потерпілої особи, наприклад, щодо відшкодування шкоди, завданої злочином; не 
враховано ступінь суспільної небезпечності злочину, у зв’язку з чим взагалі 
нівелюється сама мета покарання. Практику прийняття таких законів, без сумніву, 
потрібно змінювати.  

З огляду на вищенаведене, вважаємо за необхідне висловити пропозиції щодо 
вдосконалення врегулювання цього питання на законодавчому рівні. Зокрема, 
пропонуємо по-новому підійти до застосування інституту амністії в Україні з 
урахуванням інтересів потерпілої особи. 

Кримінально-правові проблеми застосування інституту амністії стали предме-
том досліджень відомих українських та зарубіжних учених, зокрема: В. Бурдіна, 
О. Лєвашової, А. Музики, Т. Ніколаєнко, А. Осяк, С. Рзаєвої, Е. Скутіної, А. Філь-
ченка, О. Чепелюк, С. Школи та ін. Віддаючи належне напрацюванням науковців, 
потрібно зазначити, що багато питань залишаються спірними, а окремі – не дослід-
женими взагалі. Вищенаведене зумовлює необхідність подальшого проведення 
дослідження інституту амністії в Україні. 

З часу проголошення незалежності України Верховною Радою було прийнято 
закон «Про застосування амністії в Україні» та 11 законів про амністію, які є 
чинними і сьогодні. Вперше закон про амністію був прийнятий 21 листопада 1996 
року № 533/96-ВР і мав назву «Про амністію осіб, які брали участь у масових 
акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат». Відповідно до положень цього закону передбачалося 
звільнення від покарання осіб, котрі організовували або брали активну участь у 
групових діях, що порушують громадський порядок; захоплювали державні або 
громадські будівлі чи споруди; блокували транспортні комунікації, але лише за 
умови, що вчинені ними дії були пов’язані з протестом проти несвоєчасних виплат 
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

Наступний закон про амністію, прийнятий 26 червня 1997 року № 401/97-ВР, 
був приурочений до першої річниці Конституції України. І з того часу Верховна 
Рада України почала приймати закони про амністію майже щороку. Вказаний 
закон, зокрема, передбачав звільнення від покарання у виді позбавлення волі та 
інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, певної категорії осіб (серед 
них: неповнолітніх, вагітних жінок, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і 
т. д.), засуджених за злочини, що не є тяжкими, та також можливість звільнення від 
відбування покарання цієї ж категорії осіб, засуджених за вчинення тяжких 
злочинів до позбавлення волі та інших покарань, не пов’язаних із позбавленням 
волі, якщо на день набрання чинності законом вони відбули не менше половини 
призначеного строку покарання. 

Окрім того, згаданим законом передбачалося звільнення від покарання осіб, 
засуджених за умисні злочини, що не є тяжкими, а також осіб, засуджених за 
злочини, вчинені з необережності, до позбавлення волі, якщо на день набрання 
чинності законом вони відбули не менше третини призначеного строку покарання. 
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У ст. 5 закону законодавець закріпив можливість звільнення від покарання осіб, 
засуджених уперше за тяжкі злочини до позбавлення волі на строк до шести років 
включно та інших видів покарання, якщо вони на день набрання чинності цим 
законом відбули не менше половини призначеного строку покарання. В наступних 
статтях ідеться про звільнення з дисциплінарних батальйонів осіб, засуджених 
уперше, якщо на день набрання чинності законом вони відбули не менше третини 
призначеного строку покарання, та з місць позбавлення волі осіб, засуджених 
уперше, не відбута частина покарання у яких на день набрання чинності законом 
становить менше одного року. Однак законодавець чомусь не вказує ні на форму 
вини, з якою було вчинено злочин, ні на ступінь тяжкості вчиненого злочину для 
такого звільнення. 

У ст. 8 вищезгаданого закону зазначено про можливість скоротити невідбуту 
частину покарання наполовину особам, засудженим до позбавлення волі за умисні 
злочини, що не є тяжкими, незалежно від призначеного строку покарання, якщо 
вони на день набрання чинності законом відбули не менше третини призначеного 
строку покарання, а також особам, засудженим за тяжкі злочини на строк до десяти 
років включно, якщо вони на день набрання чинності законом відбули не менше 
половини призначеного строку покарання. Варто зазначити, що відповідно до 
положень цього закону (ст. 12, 13) амністію могли застосовувати не лише суди, але 
й органи дізнання та досудового слідства – щодо осіб, справи і матеріали про 
злочини яких перебували у провадженні цих органів. Так, у ст. 9 законодавець 
вказав на необхідність «закрити слідчі справи і справи, що не розглянуті судами, 
про порушення, вчинені до набрання чинності цим законом особами, які підпа-
дають під дію ст. 1 цього закону (неповнолітні, вагітні, ветерани війни, інваліди 
першої та другої груп і т. д.), крім справ про порушення, пов’язані з незаконним 
усиновленням (удочерінням) дітей, оформленням опікунства над ними».  

Підсумовуючи вищенаведене, доходимо до висновку, що закон про амністію, 
прийнятий 26 червня 1997 року№ 401/97-ВР, (і наступні закони аж до 2014 року) 
передбачав 3 форми звільнення: 1) звільнення від покарання; 2) звільнення від 
відбування покарання; 3) звільнення від кримінальної відповідальності.  

Закон України «Про амністію» від 24 липня 1998 року № 61-XIV майже 
повністю продублював положення закону «Про амністію» від 26 червня 1997 року 
№ 401/97-ВР. Згодом, 11 травня 2000 року, був прийнятий ще один закон №1713-
III про амністію, положення якого суттєво не відрізнялися від попередніх. 
Нововведенням цього закону стало положення про заміну невідбутої частини пока-
рання у виді позбавлення волі на умовне засудження з іспитовим строком до трьох 
років особам, уперше засудженим до позбавлення волі, в яких невідбута частина 
покарання на день набрання чинності законом становила менше трьох років, крім 
осіб, які відбули менше половини призначеного вироком суду основного 
покарання. Також у законі з’явилося положення про можливість звільнення від 
покарання у виді позбавлення волі для осіб, у яких не відбута частина покарання на 
день набрання чинності законом становила менше шести місяців, окрім осіб, 
засуджених за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне 
вбивство за обтяжуючих обставин. 

До десятої річниці проголошення незалежності України було приурочено 
прийняття закону «Про амністію» від 05 травня 2001 року № 2593-III. Цей закон 
теж текстуально і змістовно близький до попередніх, за винятком таких положень: 

– положення про те, що особа може бути звільнена від покарання у виді 
позбавлення волі, якщо невідбута частина її строку покарання на день набрання 



Г. Мартинишин 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 169 

чинності законом становить менше десяти місяців (а не шести, як було у 
попередньому); 

– положення про те, що звільненню від кримінальної відповідальності підля-
гають особи, справи щодо яких розглянуті судами, але вироки не набрали законної 
сили, про злочини, вчинені до набрання цим законом чинності, та жінки, які 
вчинили злочини, що не є тяжкими, за які передбачено покарання у виді позбав-
лення волі на строк до п’яти років включно.  

У 2003, 2005, 2007, 2008, 2011 роках знову були прийняті чергові закони про 
амністію: одні доповнювали, а інші скасовували перелік осіб, яким може бути 
скорочена невідбута частина покарання; уточнювалися окремі положення, що 
стосувалися віку та категорій осіб, які могли бути звільнені від кримінальної 
відповідальності та покарання тощо. Суттєвим доповненням можна назвати лише 
положення закону «Про амністію» від 19 квітня 2007 року № 955-V, яке надавало 
право на звільнення від покарання у виді позбавлення волі та інших покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, не просто батькам дитини, а лише тим, котрі на 
день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, 
або дітей-інвалідів незалежно від їх віку і не позбавлені батьківських прав, 
засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, 
ніж позбавлення волі на строк не більше п’яти років, та за злочини, вчинені з 
необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбав-
лення волі на строк не більше десяти років. 

У 2014 році Верховна Рада України прийняла новий закон про амністію. На 
відміну від попередніх законів про амністію, він не передбачав звільнення від 
кримінальної відповідальності та від покарання, а лише звільнення від відбування 
покарання. У законі також з’явилося положення про можливість звільнення від 
відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за будь-які злочини, 
які не поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, якщо вони на 
день набрання чинності законом відбули не менше однієї чверті призначеного 
строку основного покарання.  

На сьогодні зареєстровано проект закону «Про амністію у 2015 році», який 
пройшов перше читання, та проект закону «Про амністію у 2016 році», який вже 
подано на підпис Президентові. Але вкотре підхід законодавця до застосування 
інституту амністії в Україні, на жаль, не змінився: амністія продовжує застосо-
вуватися до осіб, які вчинили умисні тяжкі злочини, в тому числі і до осіб, які 
вчинили насильницькі злочини. У згаданому вище проекті закону «Про амністію у 
2016 році» законодавець пішов іще далі і передбачив цілковите звільнення від 
відбування покарання осіб, які вчинили тяжкі злочини, беручи участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, та отримали статус 
учасника бойових дій. Про мету прийняття таких законопроектів можна довідатись із 
пояснювальних записок до них, в яких, зокрема, зазначено: «проект Закону 
підготовлено відповідно до статті 92 Конституції України з метою прояву гуманізму 
держави у сфері виконання кримінальних покарань. Крім того, в умовах жорсткої 
економії державних коштів та значного дефіциту площ в установах виконання 
покарань, акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та зекономити 
бюджетні кошти на утримання осіб в таких установах» [2; 3]. 

У пояснювальній записці знаходимо підтвердження слів професора В. Бурдіна, 
який ще у 2011 році у своїй статті, присвяченій дослідженню інституту амністії в 
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Україні, зауважив: «На жаль, але на сьогодні можна стверджувати про те, що 
інститут амністії використовується фактично як засіб розвантаження працівників 
правоохоронних органів та вивільнення місць у переповнених на сьогодні кримі-
нально-виконавчих установах, що звісно, аж ніяк не сприяє реалізації превентивної 
функції кримінального законодавства» [1, с. 336]. Варто погодитися з В. Бурдіним і 
у тому, що практика прийняття законів про амністію майже щороку є 
неприпустимою. Більше того, як влучно зауважив учений, «амністія для особи 
повинна бути неочікуваним «актом пробачення» вчиненого нею злочину. В іншому 
випадку амністія тільки породжуватиме відчуття безкарності і сприятиме 
рецидиву» [1, с. 336].  

Підтримуємо також тих учених, котрі вважають, що амністія є доцільною у 
випадку істотної зміни політичної ситуації в державі для звільнення у зв’язку з цим 
осіб, переслідуваних за свої політичні переконання [4, с. 683–684], і, зрозуміло, що 
така амністія не може мати систематичного характеру. Крім того, вважаємо, що 
амністія може і повинна застосовуватися до осіб, котрих сама держава своєю 
протиправною діяльністю спровокувала до вчинення злочинів, як це відбулося 
21 листопада 1996 року, коли був застосований закон «Про амністію осіб, які брали 
участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат». І це, мабуть, єдиний випадок, коли 
допустимо звільняти осіб від покарання (але не від відповідальності) за вчинення 
тяжкого злочину (крім злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі, гідності, стате-
вої свободи і недоторканості особи) на підставі закону про амністію. Звільнення ж 
осіб від відбування покарання за вчинення тяжких злочинів щодо мирного 
населення, навіть в умовах проведення антитерористичної операції, на нашу думку, 
є неприпустимим.  

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо за доцільне звільняти від відбування 
покарання на підставі закону про амністію лише осіб, засуджених за злочини 
невеликої і середньої тяжкості, після відбуття ними не менше як ¾ строку 
призначеного покарання та за наявності згоди потерпілої особи на таке звільнення 
з таких причин: 

1. Зважаючи на незначну суспільну небезпеку діянь, що вчинила особа: 
звільнення особи від відбування покарання за вчинення злочину невеликої і 
середньої тяжкості не повинно створити загрозу завдання істотної шкоди інтересам 
суспільства у майбутньому. 

2. Зважаючи на мету покарання, яка є триєдиною: кара, виправлення засуд-
женого і запобігання вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами, – що на момент звільнення мала б бути досягнута. Оскільки, відбувши ¾ 
строку призначеного покарання особа зазнає кари; є більша ймовірність того, що 
особа стане на шлях виправлення; відбуття саме ¾ (бо це більше, ніж половина) і 
буде попередженням від вчинення нових злочинів, як засудженими, так і іншими 
особами, а амністія не сприйматиметься як «огульне прощення». 

3. На нашу думку, потерпілий повинен бути ключовою особою у 
кримінальному процесі при розгляді питання про застосування амністії, оскільки 
вчиненням злочину були порушені його законні права та інтереси, які держава 
повинна була захищати, але з тих чи інших причин не впоралася зі своїм 
завданням. Засуджений на момент його звільнення на підставі закону про 
амністію міг ще не відшкодувати заподіяну матеріальну та/або моральну шкоду 
потерпілому і таке звільнення без згоди на це потерпілої особи може призвести 
до неможливості відшкодування шкоди у майбутньому. Наприклад, засуджений 
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не буде офіційно працевлаштований і не матиме майна, на яке може бути 
звернено стягнення, хоча відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 56 Кримінального 
процесуального кодексу України потерпілому гарантовано право на відшко-
дування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. З огляду на це, 
пропонуємо законодавчо закріпити положення про те, що в кожному 
конкретному випадку суд повинен запитувати згоду потерпілого на застосування 
амністії і лише у випадку отримання такої згоди звільняти засудженого. Вказане 
положення повинно стосуватися також близьких родичів та членів сім’ї померлої 
особи (смерть якої настала внаслідок вчинення кримінального правопорушення), 
які були визнані потерпілими в порядку ч. 6 ст. 55 Кримінального проце-
суального кодексу України.  

Проаналізувавши чинне законодавство та низку законопроектів про амністію, 
доходимо до висновку, що амністію не можна використовувати як засіб для вивіль-
нення місць у переповнених на сьогодні кримінально-виконавчих установах, а 
повинна застосовуватися з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину та 
інтересів потерпілих від злочину. З огляду на це, зроблено висновок про не обхід-
ність звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію лише 
осіб, засуджених за злочини невеликої і середньої тяжкості, після відбуття ними не 
менше як ¾ строку призначеного покарання та за наявності згоди потерпілої особи 
на таке звільнення.  

Результати дослідження можуть бути використані для розробки законо-
проектів про амністію, а також у судовій практиці – для з’ясування спірних питань 
застосування інституту амністії – та підчас викладання кримінально-правових 
дисциплін у вищих навчальних закладах. 
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Particular issues of the application of the institution of amnesty in Ukraine are covered in 
the article.Current legislation as well as a set of draft laws on amnesty are analysed, reasons 
for adoption of such laws and the criteria, which are used as the ground for determining 
categories of persons to be released, are found out. There is substantiated the necessity of 
application of amnesty only to those persons, who committed crimes of light and medium 
magnitude after they have served not less than ¾ of term of the prescribed punishment. 
Suggested provision is substantiated with the low social danger of committed actions, since 
person’s remission of punishment for crimes of light and medium magnitude is not to make the 
threat of causing essential damage to interests of the society in the future.  

The author supports the position of those researchers, who think that amnesty is 
appropriate in case of the essential change of the political situation in the state in order to 
release those persons, who were persecuted for their political views.  

There are suggested the amendments aimed at the improvement of the legislative 
regulation of the application of amnesty in Ukraine considering interests of the person injured 
with a crime, since the convict could have not still paid material and/or moral damages to the 
injured person by the moment of being released on the ground of the law on amnesty, and his 
release without injured person’s consent may lead to the impossibility of paying damages in 
the future. There is stated in the article, that the protection of rights of the injured persons 
should stay the main task of the state, since it is the state that did not provide its citizens with 
safety from wrongful trespasses. Such protection should lay not only in prevention of new 
crimes, but also in inevitability of the criminal liability and punishment for crimes already 
committed. Considering that, there is suggested to fix in the legislation the provision, according 
to which in each separate case the court should ask the injured person for his/her agreement 
to application of amnesty and release the convict only in case of getting such an agreement. 
Mentioned provision should concern also the close relatives and the members of family of the 
dead person (whose death was caused by a criminal offence), who were recognized to be 
injured persons.There is made a conclusion that amnesty cannot be used as the means of 
overpopulated gaols delivery.  

Keywords: social danger, crime, punishment, injured person. 
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DIFFERENTIATION OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
ABUSE OF AUTHORITY UNDER CRIMINAL CODE OF UKRAINE 
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The article examines the problem of differentiation of criminal responsibility for abuse of 
authority. It examines the criteria for differentiation of criminal responsibility for abuse committed by 
officials following the amendments to the Criminal Code of Ukraine made in 2011 by the law № 
3207-VI dated April 7, 2011. The article analyses the appropriateness of criminal responsibility 
differentiation in examined group of crimes bearing in mind the criteria selected by Ukrainian 
legislators. While analyzing the changes, the author considers provisions of the United Nations 
Convention against Corruption and employs the method of systematic interpretation of criminal code.  

In this research the author concludes that the responsibility of the officials should be 
differentiated on the basis of the essence of functions they perform. Based on that, criminal 
responsibility for abuse of power, and criminal responsibility for abuse of office irrespectively of 
ownership forms of enterprise, institution, or organization should be established separately. 

Keywords: abuse of authority, abuse of power, abuse of official status, abuse of office. 

Numerous amendments to the Criminal Code of Ukraine [3], concerning crimes in 
the area of official activities and professional activities related to the provision of public 
services, establish a need in fundamental research in this area. Actually, these changes 
are mainly related to the differentiation of criminal responsibility for the group of crimes 
which are examined in the framework of this article.  

Amendments to the Criminal Code of Ukraine, differentiating criminal 
responsibility for power abuse, create a necessity to analyze the feasibility of such 
differentiation, the criteria by which it is carried out, which in turn also establishes an 
urgency to analyze the penalties of rules which provide responsibility for service abuse. 

Till 2011, the only general rule establishing criminal responsibility for official crimes 
was Art. 364 of the Criminal Code of Ukraine «Abuse of Power or of Official Status». 

In 2011, Criminal Code of Ukraine was corroborated by Art. 364 «Abuse of 
authority by an official legal entity of private law, regardless of its legal form». 

Thus, up to now legislator has established such responsibility for the abuse in office 
by officials of public and private sector: 

 
Criminal 
Code Article 

Article 364. Abuse of Power or 
of Official Status 

Article 364-1. Abuse of Official 
Authority by an Officer of a 
Private Law Legal Entity 
Irrespective of Organizational-
Legal Form 

Crime 
Composition 

Abuse of power or of official 
status, that is, a deliberate, 
motivated by lucrative self-
interest, or other personal 
interest, or interests of third 

Abuse of official authority, that is, 
deliberate, with the purpose of 
gaining illegal benefits for 
him/herself or for other persons, use 
contrary to the interests of the 
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parties, use by an official of 
power or of official status 
contrary to the interests of 
service, where such abuse caused 
substantial damage to the 
protected by law rights, 
freedoms, and interests of 
individual citizens, or state or 
public interests, or interests of 
legal entities 

private law legal entity concerned 
irrespective of the organizational-
legal form thereof, by an officer of 
such legal entity of his/her authority, 
where such use caused substantial 
damage to the protected by law 
rights or interests of individual 
citizens, or state or community 
interests, or interests of legal entities 

Sanction Shall be punishable by corrective 
labor for a term of up to two 
years, or by imprisonment for a 
term of up to six months, or by 
restriction of freedom for a term 
of up to three years, concurrently 
with deprivation of the right to 
hold certain positions, or to 
engage in certain activities, for a 
term of up to three years and 
with fine in the amount of two 
hundred and fifty to seven 
hundred and fifty tax-exempt 
minimum incomes of citizens. 

Shall be punishable by fine in the 
amount of one hundred and fifty to 
four hundred tax-exempt minimum 
incomes of citizens, or by corrective 
labor for a term of up to one year, or 
by imprisonment for a term of up to 
three months, or by restriction of 
freedom for a term of up to two 
years, concurrently with deprivation 
of the right to hold certain positions 
or engage in certain activities for a 
term of up to two years. 

Aggravation-
aggregate 
term 

Same action where it caused 
grave consequences, 

Same action, if caused grave 
consequences,  

Sanction shall be punishable by 
imprisonment for a term of 
between three and six years 
concurrently with deprivation of 
the right to hold certain 
positions, or to engage in certain 
activities, for a term of up to 
three years and with fine in the 
amount of five hundred to one 
thousand tax-exempt minimum 
incomes of citizens.. 

shall be punishable by fine in the 
amount of four hundred to nine 
hundred tax-exempt minimum 
incomes of citizens, or by detention 
for a term of up to six months, or by 
imprisonment for a term of three to 
six years, concurrently with 
deprivation of the right to hold 
certain positions or engage in certain 
activities for a term of up to three 
years. 

As could be inferred, the legislator differentiated responsibility for abuse of office 
by the criterion of belonging the official to public or private law entity. 

But we consider this differentiation inappropriate and unsubstantiated because of a 
number of reasons such as: 

1) Criminal Code of Ukraine was supplemented by art. 364-1 to implement the 
United Nations Convention against Corruption [2], namely according to Art. 12, each 
State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its 
domestic law, to prevent corruption involving the private sector, enhance accounting and 
auditing standards in the private sector and, where appropriate, provide effective, 
proportionate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for failure to 
comply with such measures. 
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However, to our opinion, with the purpose of fulfilling the Convention it was 
enough to clarify the rule regarding the criminal liability for official abuse precisely in 
the private sector, because in the Convention does not provide for different penalties in 
the public and private sectors in this context, as it is described in Art. 364-1 of the 
Criminal Code of Ukraine. 

2) Such differentiation is inconsistent. For example, in chapter XVII of the Criminal 
Code Ukraine criminal responsibility is differentiated by criterion of belonging to the 
officer of a entity of public or private law. However, in Chapter XVII of the Criminal Code 
of Ukraine only general rules are contained. They provide criminal responsibility for abuse 
of office. In other chapters of the Criminal Code of Ukraine there are many special rules on 
them, in which criminal responsibility for such criteria’s is not differentiated. For example: 
in art. 172 Criminal Code of Ukraine «Gross violation of labor law» criminal responsibility 
for such criteria’s is not differentiated. Art. 173 Criminal Code of Ukraine «Gross violation 
of an employment contract» contain one more non-compliance, because the disposition of 
this article states: «Any gross violation of an employment contract by any official of an 
enterprise, institution or organization regardless of their type of ownership…», namely here 
an enterprise, institution, organization are classified by the form of ownership at that time, 
when in art. 364 and 364-1 –by the form of creation. In fact, according to p. 2, Art. 81 Civil 
Code of Ukraine [4], legal entities shall be divided to the legal entities of the Private Law 
and those of the Public Law. Legal entity of the Private Law shall be organized on the basis 
of constituent documents according to Article 87 Civil Code of Ukraine. Legal entity of the 
Public Law shall be established by the regulatory Act of the President of Ukraine, the state 
power authority and the power authority of the Autonomous Republic of Crimea or the 
local self-government body. 

The same inconsistency is in Art. 175 Criminal Code of Ukraine. Responsibility is 
not differentiated in all articles containing aggravating circumstances «through abuse of 
office position», «a person with abuse of office», «officer» and etc. 

2) As we know, public relations concerning the correct activities of public 
authorities, local governments, their staff, enterprises, institutions and organizations 
irrespectively of ownership forms, persons providing public service are attributed to the 
generic object of criminal offenses in office. 

Yet, as we see it, correct activities of public authorities, local governments, their 
staff, enterprises, institutions and organizations irrespectively of ownership forms is not 
an end in itself of Unit XVII of Special part of Criminal code of Ukraine. First of all, 
human rights and legally protected interests are protected in law-governed state. Thus, 
committing a service offense, the offender harms not only the right of the enterprise, 
institution or organization, but the one of a person (citizen), for which the official 
performs his powers. Human rights must be guaranteed the same regardless of whether 
that person interacts with the public official or employee of the private sector. 

3) Continuing p. 2 it should be noted that in law-governed state, where all the 
property rights holders shall be equal before the law as provided by Art. 13 of Ukraine’s 
Constitution [1], undertaking of inappropriate activities by public enterprises, institutions 
and organizations more important than the activities of private enterprises, institutions or 
organizations is not deemed to be correct.  

Establishing lower criminal responsibility for officers of private law than for officers 
of public law, we are privileging abuses committed by officers of private law, which is 
unacceptable, because any abuse negatively impacts human rights, freedoms and legally 
protected interests. 

Today, many companies created by administrative act of the President of Ukraine, 
state authorities, authorities of the Autonomous Republic of Crimea or local government 
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are corporatized and act on the basis of statutory documents in accordance with Article 
87 of the Civil Code of Ukraine. Therefore, in modern terms the boundaries between 
enterprises of private and public law are rather blurred.  

Also many holdings, corporations and groups etc. consist of various by form of creation 
entities, and they are working for the one outcome and follow the same principles. 

Thus, by its nature, official abuses committed by public law official and abuses 
committed by private law official, is identical. 

In this context, we consider to highlight the most common and necessary signs of 
abuse committed by officials and persons who provide public services, such as: 

1) abuse is committed within the competence. 
Powers which are used must necessarily be enshrined in the legal act or individual 

act as officer powers; 
2) abuse is committed with help of special powers. 
A person can abuse only those powers, opportunities which are given for realization 

its activities and which is not her natural rights or opportunities; 
3) abuse violates the proper activity of such person; 
The abuse are actions, contrary to the rules laid down for undertaking of certain activities. 
4) to leverage from it for themselves or others is the goal of official abuse. 
5) abuse corrupts of public authorities, local governments, their staff, enterprises, 

institutions and organizations irrespectively of ownership forms. 
6) abuse harms person (citizen) rights and legally protected interests. 
As we have already noted, correct activities of public authorities, local governments, 

their staff, enterprises, institutions and organizations irrespectively of ownership forms is not 
an end in itself of Unit XVII of Special part of Criminal code of Ukraine. First of all, human 
rights and legally protected interests are protected in law-governed state. Thus, committing a 
service offense, the offender harms not only the right of the enterprise, institution or 
organization, but the one of a person (citizen), for which the official performs his powers. 

According to the p. a Art. 2 of Convention «Public official» shall mean: (i) any 
person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a Signatory, 
whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, 
irrespective of that person’s seniority; (ii) any other person who performs a public 
function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, 
as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of 
law of that State Party; (iii) any other person defined as a «public official» in the 
domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures 
contained in chapter II of this Convention, «public official» may mean any person who 
performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of 
the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party. 

To our opinion, Convention emphasizes on the functions performed by the officer. 
This means that the differentiation of criminal responsibility for official crimes should be 
made by function performed by the officer. Therefore, abuse of official position by an 
official of public law and abuse of official position by an official of private law have the 
same legal nature, character and degree of public danger. Thus, in our opinion, the same 
criminal responsibility should follow the abuse. Officers, which perform organizational 
and directing functions or administrative and economic functions and which are not 
authorized to perform state or local governing functions should be responsible for abuse 
of office. Sanction for individuals carrying out organizational and directing functions or 
administrative and economic functions in enterprises, institutions and organizations of 
state and municipal property, and in private enterprises, institutions and organizations 
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must be the same. To our mind, the responsibility for the abuse of power (authority) 
should be provided by another article of the Criminal code. We consider, such abuse has 
a higher level and degree of public danger. Subjects of abuse of power (authority) are 
individuals who in accordance with the Law «On prevention Corruption» are authorized 
to perform state functions or the duties assigned to local government. 

As for the abuse of power by persons who provide public services, we believe that 
the legislator properly established criminal responsibility for abuse of power by persons 
who provide public services, and this differentiation is justified, because it concerns other 
type functions. 

From these facts, one may conclude that the responsibility of the officials should 
be differentiated according to the functions they perform, thus criminal responsibility 
for abuse of authority, and criminal responsibility for abuse of office irrespectively 
of ownership forms of enterprise, institution, organization should be established 
separately. 
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ЗА СЛУЖБОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ ЗА КК УКРАЇНИ 
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Досліджено проблеми диференціації кримінальної відповідальності за службові 
зловживання, критерії диференціації кримінальної відповідальності за службові 
зловживання після внесення змін до КК України у 2011 році законом № 3207-VI від 
07.04.2011. Проаналізовано доцільність диференціації кримінальної відповідальності 
досліджуваної групи злочинів за критеріями, які вибрав українській законодавець. Такий 
аналіз проведено, враховуючи положення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 
корупції та використовуючи метод системного тлумачення кримінального закону.  
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Методом узагальнення виділено найзагальніші та необхідні ознаки зловживання, які 
вчиняють службові особи та особи, що надають публічні послуги. 

Зазначено, що за своєю природою зловживання службовим становищем службовою 
особою публічного права та зловживання повноваженнями службовою особою 
приватного права мають однакову правову природу, характер та ступінь суспільної 
небезпеки, тому, на нашу думку, за такі зловживання має бути встановлена однакова 
кримінальна відповідальність. Особи, які виконують організаційно-розпорядчі або 
адміністративно-господарські функції і при цьому не є уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, повинні нести відповідальність за 
зловживання повноваженнями, при цьому кримінальна відповідальність (санкція) для 
осіб, що виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції як 
у підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форми власності та й 
у підприємствах, установах, організаціях приватної форми власності має бути однакова. 

Наголошено, що відповідальність за зловживання владою треба передбачити в 
іншій статті кримінального закону, оскільки зловживання владою має вищий рівень та 
ступінь суспільної небезпеки. Суб’єктами такого злочину є особи, які згідно зі ЗУ «Про 
запобігання» корупції є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. Акцентовано увагу на тому, що законодавець правильно 
окремо встановив кримінальну відповідальність за зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги і така диференціація є обґрунтованою, адже 
ідеться про інший вид функцій. 

У результаті дослідження автор підсумовує, що відповідальність службових осіб 
треба диференціювати за функціями, які вони виконують, відповідно доцільно окремо 
встановити кримінальну відповідальність за зловживання владою та окремо за 
зловживання повноваженнями службовою особою незалежно від виду юридичної особи. 

Ключові слова: службове зловживання, зловживання владою, зловживання службо-
вим становищем, зловживання повноваженнями. 
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ПРО РОЗВИТОК НАУКИ ПРО АДВОКАТУРУ 
ЯК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 
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Визначено, що виокремлення науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки є 
необхідним на сучасному етапі розвитку юридиспруденції. З’ясовано, що виникнення у 
складі правової науки окремої галузі про адвокатуру є наслідком об’єктивних процесів 
еволюції правознавства, потреби в інтеграції правових наукових знань про адвокатуру. 
Різні галузі правової науки містять знання, узагальнення, ідеї чи положення, що стосуються 
адвокатури, адвоката чи адвокатської діяльності, проте розвиток знань про адвокатуру та 
адвокатську діяльність у межах якоїсь із зазначених наук є обмеженим, неповним, у 
процесі вивчення відсутній системний підхід. 

Проаналізовано термінологічний ряд «адвокатологія», «наука про адвокатуру», 
«адвокатське право», «теорія адвокатури». Під терміном «теорія адвокатури» запропо-
новано позначати нові концепції вчених та практиків стосовно адвокатури. Такі концепції 
підлягають обговоренню та удосконаленню перед їх запровадженням у законодавство та 
практику його застосування.  

Зроблено висновок, що завдання теоретичної частини адвокатології полягає в дослід-
женні і роз’ясненні тих об’єктивних процесів, які призвели до виникнення адвокатури, 
визначенні її сутності та призначення у громадянському суспільстві, формулюванні її поня-
тійного апарату тощо. Головним напрямом досліджень у теорії адвокатури доцільно вважа-
ти визначення таких раціональних кроків у її розвитку. 

Ключові слова: адвокатура, адвокат, наука про адвокатуру, адвокатологія, адво-
катська діяльність. 

У сучасному світі інститут адвокатури займає особливе місце. Функція надання 
професійної правничої допомоги є безумовною складовою реалізації права на 
справедливий суд, сфери захисту прав та основних свобод людини й громадянина. 
Зміни в організації та провадженні адвокатської діяльності в ХХІ столітті, які 
обумовлені вимогами часу та потребами суспільства, все більше вказують на право-
захисне призначення адвокатури, на оптимальність виконання саме адвокатами 
суспільно значущої функції з надання правової допомоги, у тому числі безоплатної. 
У зв’язку з цим, розвиток адвокатури, адвокатського самоврядування, видів та 
гарантій адвокатської діяльності не може бути хаотичним або випадковим. Теорія 
правовідносин адвокатів з клієнтами, судами та іншими державними органами, з 
органами адвокатського самоврядування та з колегами-адвокатами має стати належ-
ним підґрунтям для подальшого розвитку інституту адвокатури.  

Поміж тим, виокремлення науки про адвокатуру не є очевидним фактом для 
науковців, багато фахівців критично ставляться до кваліфікації досліджень з 
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питань організації та діяльності адвокатури як юридичної науки. Важливою 
науковою проблемою, можливо не до кінця ще усвідомленою в адвокатології, є, на 
наш погляд, з’ясування сутності знань про адвокатуру, питання про те, чи є вони 
винятково прикладними, та як наслідок, чи можна взагалі вважати адвокатологію 
прикладною наукою.  

Наука про адвокатуру пройшла у своєму розвитку як етапи накопичення 
інформації, її узагальнення й аналізу чи виявлення закономірностей, так і на 
сьогодні вона продовжує свій розвиток завдяки праці таких учених, як М. Ара-
келян, В. Гончаренко, Т. Варфоломєєва, Я. Зейкан, М. Погорецький, О. Святоць-
кий, О. Синєокий, Д. Фіолевський, С. Фурса, О. Яновська та багатьох інших. Проте 
відсутність комплексних досліджень про систему науки, зокрема адвокатуру, 
вказує на необхідність подальшого розроблення доктринальних положень у 
зазначеному напрямі. 

Метою статті є висвітлення необхідності виокремлення науки про адвокатуру 
як спеціальної правової науки, з’ясування сутності знань про адвокатуру.  

У юридичній літературі науку про адвокатуру (адвокатологія) окреслено і як 
спеціальну галузь правової науки, предметом якої є теорія, уявлення та ідеї про 
адвокатуру й адвокатську діяльність, про їх виникнення, існування та розвиток [1, 
с. 347]; і як суспільну (юридичну) науку про закономірності виникнення, розвитку, 
функціонування адвокатури, її суті, види та формах утворень діяльності адвокатів 
[2, с. 129] чи суспільну (юридичну) галузь знань про закономірності виникнення, 
становлення, функціонування та подальшого розвитку адвокатури з метою 
виконання найвищої соціальної місії держави, спрямованої на сприяння захисту 
прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без 
громадянства, а також юридичних осіб [3, с. 13].  

Виникнення у складі правової науки окремої науки про адвокатуру є нічим 
іншим, як наслідком об’єктивних процесів еволюції правової науки, потреби в 
інтеграції правових наукових знань про адвокатуру. Різні галузі правової науки 
містять знання, узагальнення, ідеї чи положення, що так чи інакше стосуються 
адвокатури, адвоката чи адвокатської діяльності. Такі знання притаманні як 
загальнотеоретичним правовим наукам, зокрема, теорії держави і права (наприк-
лад, положення про адвокатуру як інститут громадянського суспільства), так і 
галузевим правовим наукам, зокрема, конституційному праву (положення щодо 
конституційні основи організації та діяльності адвокатури), кримінальному проце-
су (наукові знання про виконання адвокатом функції захисту від обвинувачення у 
суді тощо) чи цивільному процесу (наукові положення щодо виконання адвокатами 
представницької функції) тощо. При цьому, розвиток знань про адвокатуру та 
адвокатську діяльність у межах якоїсь із зазначених наук є обмеженим, неповним, 
при їх вивченні відсутній системний підхід. 

У філософії цілком обґрунтовано виникнення комплексних наук пояснюється 
об’єктивною необхідністю інтеграції розрізнених у межах окремих наук знань на тому 
чи іншому ступені їх розвитку. Коли жодна з існуючих наук не може виступити як 
ініціативна щодо об’єднання певної системи знань, виникає необхідність у виникненні 
нової комплексної науки [5, с. 108–110]. Саме такі загальні передумови лежать в основі 
зародження й науки про адвокатуру, але до цього варто додати й велику роль адвокатів 
у захисті прав громадян та юридичних осіб, що пов’язано з демократизацією 
суспільних відносин, реформуванням правової системи в Україні тощо.  

При аналізі терміна «адвокат» акцентовано увагу на його правовому статусі, який 
ґрунтується як на функціональних, так і організаційних засадах. Погляд на адвоката з 



Н. Бакаянова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 181 

боку суспільних вимог або тих надій, які на нього покладає клієнт, не збігається з 
вимогами законодавства, які висунуті до статусу адвоката у різні часи. Порівнюючи 
вимоги до статусу адвоката в Україні із аналогічними вимогами до адвоката в 
зарубіжних країнах, неважко помітити істотну відмінність у підходах до формування 
такого статусу. Отже, не завжди можна говорити про реальну відповідність профе-
сійних якостей адвоката його високому статусу, якого очікує суспільство і який 
окреслюють науковці [4]. Неоднозначність у підходах до вирішення одного питання 
природно породжує певний інтерес у науковців, але в адвокатурі таких питань дуже 
багато і вони взаємопов’язані. Для проведення системного аналізу відповідної 
інформації щодо адвокатури він має відбуватися в межах певної галузі правової науки.  

Як зазначив Ю. Лубшев, соціально-правові знання про адвокатуру на сьогодні 
існують і розвиваються як порівняно цілісна наукова система, що входить у ширшу 
сферу вивчення законів життя держави, права, суспільства і людини. Єдність 
матеріального і духовного як у державі, так і в праві взагалі дає підстави 
стверджувати, що є таке поєднання в конкретних формах прояву кожного, зокрема 
й в адвокатурі [6, с. 9]. 

Термін «адвокатологія», який використовується у науковій літературі, на наш 
погляд, є дещо громіздкім, оскільки його лексична структура поєднує латинську 
(advocates – той, кого запросили, advoco – запрошую) та грецьку (logos – слово, 
вчення) мови. Але такий термін вже увійшов до наукової термінологічної бази і 
змінювати його недоцільно, оскільки він як спеціальне поняття, мабуть, є кращим, 
аніж загальне поняття «наука про адвокатуру».  

Варто визнати, що мови світу тісно поєднані між собою. Кожне досягнення у 
науково-технічному прогресі в одній країні у сучасних умовах незабаром стає 
досягненням усієї людської цивілізації, що потребує впровадження нового терміна 
у мову, носії якої зробили відповідне наукове відкриття, а також ставить питання 
про передання терміна носіям інших мов. Не в усіх випадках це вдається 
реалізувати без запозичення іншомовних слів. 

Неможливо уявити собі сучасну наукову лексику й без використання грецької 
та латинської класичних мов. Науковій термінології притаманні слова, які побудо-
вано з греко-латинських елементів, у тому числі такі нові терміни утворювали та 
утворюють навіть для абсолютно нових понять, невідомих за античних часів. 
Проте альтернативним варіантом, на нашу думку, є використання синонімічних 
терміну «адвокатологія» словосполучень «теорія адвокатури» або «наука про 
адвокатуру», «адвокатська наука». 

У сучасній науці термін «теорія» (від грецької θεωρία – розгляд, дослідження) 
розуміють як: 1) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрун-
тується на глибокому проникненні в суть досліджуваного явища та розкриває його 
закономірності; 2) вчення про певну сукупність явищ, галузь знань, створене на 
підставі такого узагальнення; 3) сукупність узагальнених положень, які становлять 
певну науку чи розділ науки; 4) загальні засади певної науки, ремесла, а також 
абстраговане знання цих засад; 5) сукупність поглядів, суджень кого-небудь, з яких 
випливають певні правила поведінки.  

Отже, теорію адвокатури термінологічно можна потенційно застосовувати 
поряд із «наукою про адвокатуру», «адвокатською наукою» та «адвокатологією».  

Доцільно звернути увагу й на те, що в юридичній літературі також вико-
ристовують термін «адвокатське право» [7, с. 108–110]. Однак автор критично 
ставиться до застосування такого терміна через те, що поняття «право» виконує 



Н. Бакаянова 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 63 182 

багатофункціональне навантаження, тому позначення галузей правової науки 
таким терміном не завжди вважають коректним. Зокрема, багато процесуалістів 
відійшли від застосування цього терміна при позначенні процесуальних галузей 
правової науки. Раніше послуговувалися поняттям «цивільне процесуальне право», 
а тепер все більше застосовують термін «цивільний процес», який є значно 
коротшим і оптимальним для однозначного сприйняття процесуальної діяльності 
суду та інших учасників судочинства з розгляду та вирішення цивільних справ. 
Окрім того, з огляду на специфіку досліджуваних предметів певні галузі науки 
мають і власну специфіку в назві, наприклад, термін «судоустрій» позначає 
організаційну структуру судової влади в Україні. Така сама складова наявна і в 
адвокатології. Саме з цих підстав варто визнати, що є некоректним називати 
питання, які стосуються організації адвокатури, адвокатським правом. 

Значна кількість науковців визнає, що ця наука характеризується більше як 
прикладна [8, с. 132; 9, с. 134]. Наприклад, А. Рагулін зазначив, що теоретичні 
науки відрізняються від прикладних, насамперед, тим, що останні спрямовані на 
наукове забезпечення практичної діяльності. Враховуючи це, на його думку, 
адвокатологію потрібно віднести до прикладних юридичних наук [8, с. 132]. 
Такий висновок А. Рагуліна, можливо, був зумовлений також тим, що, як 
зазначає Р. Мельниченко, особливістю науки, яка вивчає адвокатуру та 
адвокатську діяльність, є та обставина, що традиційно нею на доктринальному 
рівні займаються колишні чи практикуючі адвокати, які вже успішно проявили 
себе у цій сфері [10, с. 21], які більше, на наш погляд, схильні вважати адвокато-
логію прикладною наукою.  

Поміж тим, з твердженням про прикладний характер адвокатології однозначно 
погодитися не можна.  

Насамперед, питання щодо розмежування фундаментальних та прикладних наук 
на сьогодні є досить суперечливим та умовним. Потрібно погодитися з Р. Бєлкіним, що 
з розвитком інтеграції та диференціації знання поділ наук на фундаментальні та 
прикладні, як на теоретичні та практичні (чи емпіричні) набуває винятково умовного 
значення [11, с. 172] і з цим положенням можна абсолютно погодитися.  

Доречно зазначити, що сьогодні взагалі важко уявити якусь науку, яка б на основі 
пізнаних закономірностей не давала б ніяких інструментів для перетворення дійсності, 
а містила б лише теоретичні концепції та положення (була б цілком фундаментальною) 
[12, с. 145]. І навпаки, майже кожна наука має як свою теоретичну частину, завданням 
якої є пізнання та пояснення об’єктивної дійсності, виявлення закономірностей, 
формування категорій і понять, так і прикладну її частину, яка містить рекомендації з 
покращення того чи іншого різновиду практичної діяльності.  

Науку про адвокатуру можна сприймати як сукупність інформації, де вже 
склався базис – відповідне законодавство та загальновідомі способи застосування 
його норм, а також теоретичну складову, в якій висунуто нові гіпотези, позиції 
науковців тощо. Але несподівані погляди фахівців на загальновідомі положення 
здатні спровокувати дискусії та переосмислення на новому рівні навіть простих 
питань. З цих причин автор загалом критично сприймає поділ науки на дві 
частини: теоретичну та прикладну.  

У наш час Україна відрізняється від переважної більшості розвинених країн 
бурхливим і не завжди передбачуваним розвитком суспільних відносин, коли в 
результаті революційних подій швидко змінюється законодавство, тобто прик-
ладна, на наш погляд, частина інформації. При цьому, на жаль, науковці не завжди 
вчасно реагують на пропозиції щодо внесення змін до того чи іншого норматив-
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ного акту, а це призводить до швидкої зміни базису певної науки. З огляду на це є 
нагальна потреба підсилити дослідницьку складову науки про адвокатуру та 
зробити розвиток відповідного законодавства обґрунтованим і передбачуваним, 
щоб застерегти від подальших доволі часто несподіваних пошуків законотворців і 
експериментів у правовій площині.  

Теоретичну або дослідницьку частину науки становлять дослідження вчених, 
які поповнюють шляхом написання наукових статей, численних дисертацій 
[13; 14; 15; 16; 17], монографій та інших робіт, що аналізують ті чи інші проблеми 
адвокатури. На наш погляд, під терміном «теорія адвокатури» варто позначати нові 
концепції вчених, практиків, які ще не знайшли свого широкого застосування і 
таким способом відмежувати інформацію, яку треба широко та критично 
обговорювати, удосконалювати перед запровадженням відповідного законодавства 
та практики його застосування.  

Отже, завдання теоретичної частини полягає в дослідженні і роз’ясненні тих 
об’єктивних процесів, які призвели до виникнення адвокатури, визначенні її сутності 
та призначенні у громадянському суспільстві, формулюванні її понятійного апарату 
тощо. Але головним напрямом досліджень у сфері теорії адвокатури варто вважати 
визначення таких раціональних кроків у її розвитку, що мають поліпшити охорону і 
захист прав громадян та юридичних осіб тощо. Зокрема, тут може йтися про удос-
коналення законодавства, яке впливатиме на діяльність адвокатів.  

Інший більш стабільний блок інформації – це нормативна частина адвокатоло-
гії, що становить сукупність норм законодавства, яким оперують не тільки 
практики, а й учені. Для останніх нормативний блок інформації стає предметом для 
аналізу і вироблення пропозицій щодо його оптимізації. Тож, процес розвитку 
науки нескінченний, тому й адвокатологія не може стояти на місці.  

Теоретично усвідомлена адвокатура, за обґрунтованим твердженням Ю. Лубшева, 
поєднана з практикою безпосередньо через конкретну роботу адвокатів по відповідних 
справах, а знання про адвокатуру несуть у собі методологічну основу вирішення 
певних завдань практикуючими адвокатами [6, с. 12]. Звідси можна було б зробити 
висновок про те, що прикладна частина адвокатології має своїм завданням 
сформулювати пропозиції з покращення як адвокатської практики, пов’язаної з 
виконанням адвокатами різних функцій – захисту у кримінальних справах, 
представництва інтересів у різних судових процесах чи у позасудових правовід-
носинах тощо, так і підвищити рівень діяльності адвокатури як корпоративного 
співтовариства. Проте це занадто простий висновок, оскільки практикуючі юристи так 
само збагачують теорію, як і теоретики практику. Провадячи захист або представ-
ництво в справах адвокати порушують найважливіші проблемні питання з життя 
суспільства і самі факти звернення до судів символізують про найболючіші теми. У 
той же час адвокати надають власну кваліфікацію й обґрунтування фактам порушення 
прав, а науковці досліджуючи судову практику узагальнюють таку інформацію та 
виробляють науково обґрунтовані пропозиції як за способами вирішення проблемних 
питань, так і за її суттю.  

Правова теорія має ґрунтуватися, як мінімум, на трьох взаємопов’язаних 
елементах: теоретичних концепціях, нормах законодавства та практиці. Дійсно, 
теорія може вказувати на недоліки законодавства, практики його застосування чи 
навіть ґрунтуватися на аналогії закону або праву. Але все одно, такі теоретичні 
гіпотези мають впливати на правову систему України і ставати знаряддям для її 
поліпшення, крім випадків, коли неперевірені і помилкові гіпотези відтворюють у 
суспільних відносинах та призводять до змін у законодавстві тощо. 
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Адвокатологія як наука виконує як теоретичну, пізнавально-евристичну 
функцію, так і прикладну, спрямовану на навчання студентів, помічників адвокат-
тів, стажистів, адвокатів і підвищення рівня їхньої кваліфікації тощо. Теоретична 
частина адвокатології повинна також мати стратегічні та тактичні складові, 
орієнтовані на визначення майбутніх пріоритетних напрямів розвитку адвокатури, 
а також на вирішення тих завдань, які стоять перед наукою сьогодні.  

Апріорі можна стверджувати, що далекоглядна стратегія потрібна для того, 
щоб розвиток певної галузі правової науки відбувався передбачено і відповідав не 
тільки інтересам певної групи фахівців, а й інтересам суспільства.  

Отже, формуючи адвокатологію як науку, на наш погляд, варто брати до уваги 
стратегічні напрями діяльності адвокатів та адвокатської спільноти і досліджувати 
їх у філософії адвокатології, а тактичні заходи потребують швидкого обговорення 
та вироблення конструктивних рішень у теорії адвокатології.  

Випереджаючи зауваження опонентів такої сміливої гіпотези, що відмінність 
між філософією та теорією адвокатології не відчутна, тому сама концепція 
ефемерна, що знецінює її значення для науки, зазначимо, що тривалий час у науці 
поділ інформації відбувався за не менш «віртуальними» принципами: галузь права, 
інститут, норма, комплексні дисципліни, теоретичні і прикладні (практичні) тощо, 
але доволі часто наука зводилася до удосконалення окремих норм законодавства 
або його тлумачення після впровадження нових норм. Сьогодні, коли відбувається 
кардинальне реформування державного устрою, важко знайти ті наперед визначені 
вченими шляхи удосконалення адвокатури, якими доцільно йти законотворцям, 
щоб поліпшити стан судочинства в Україні, якість захисту прав громадян тощо. 
Так само важко передбачити всі позитивні та негативні наслідки впровадження 
монополії адвокатів на правову допомогу, яку втілюють у життя без урахування 
реальних відносин у самій адвокатурі, ставлення до адвокатів з боку суспільства, 
проблем у відносинах адвокатів з державними установами, уповноваженими 
контролювати за їх оподаткуванням, якістю надання правових послуг тощо.  

Враховуючи специфіку адвокатської діяльності, з метою належного виконання 
покладених на адвокатуру завдань об’єктивно існує необхідність інтеграції цих знань, 
забезпечення комплексного використання надбань кожної з галузевих наук у про-
фесійній діяльності адвоката. Потреба комплексного вивчення адвокатури викликала 
появу адвокатології, тобто призвело до виникнення нової комплексної правової науки 
про адвокатуру, яка об’єднала у своїх межах усі знання про адвокатуру. На сучасному 
етапі розвитку загальної науки виокремлення науки про адвокатуру як спеціальної 
правової науки є необхідним, адже зумовлюється об’єктивним розвитком наукових 
правових знань про організацію адвокатури та діяльність адвокатів.  

У зв’язку з цим, шляхи удосконалення діяльності конкретного адвоката, 
організації адвокатської спільноти, якості надання правових послуг тощо мають 
бути під прискіпливим аналізом учених, до предмета дослідження яких мають 
входити питання сучасних проблем в адвокатології і обґрунтовані шляхи їх 
вирішення на майбутнє.  
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The article investigates the problems of development of advocacy science in Ukraine. Оn 
the modern stage of development of science the confession of advocacy science as the 
special legal science is a necessity which is predetermined objective development of scientific 
legal knowledge about organization of advocacy and activity of advocates. 

Nowadays there are different approaches to the interpretation of advocacy science. The 
author analyzes the definitions of such concepts as «advocacy science», «advocacy law», 
«advocatologie», «theory of advocacy. The article defines each of these concepts, offers individual 
approach to determine correlation between each other. The author distincts features of advocacy 
science and prouves that unequal understanding, identification of advocacy science finally makes 
positive influence on the development of the legislation and its application.  

The role of the Bar in modern society, tendencies of development of advocate activity are 
investigated. It is very important to improve quality of legal services rendered,to enhance the 
role and prestige of the Bar in society, to protect rights and legitimate interests of attorneys. 
The improvement of activity of advocates, organization of advocacy, quality of legal assistance 
must be under the captious analysis of scientists. The mission of advocacy science is to 
promote development and strengthen of the Bar of Ukraine. Scientific researches are oriented 
to determination of future priority directions of development of advocacy. 

A legal theory must be based, at least, on three elements: theoretical conceptions, norms 
of legislation and practice. Indeed, a theory can specify on the lacks of legislation, practice of 
its application, or even based on the analogy of law or to the right. But however, such 
theoretical hypotheses must influence on the legal system of Ukraine and become instruments 
for its improvement, except for the cases when unverified and erroneous hypotheses are 
reproduced in public relations and result in changes in a legislation. 

Advocacy science investigates relations between advocates and governmental bodies, 
bodies of local self-government, their officials and officers, enterprises, institutions and 
organizations regardless of the type of their ownership and subordination, non-governmental 
and international organizations. It develops integrated methodology for professional training 
and retraining of advocates, assistant advocates, trainees. It promotes learning of the history 
and traditions of the Bar and scientific analysis of issues concerning activities of the Bar, 
elimination of any drawbacks in law enforcement practice. Scientists not always in time react 
on suggestion about changes to the laws, and it causes the rapid change of base of certain 
science. From these grounds there is an urgent necessity to strengthen the research 
constituent of advocacy science. 

Keywords: advocacy, advocate activity, advocacy science, advocatologie, theory of 
advocacy. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
М. Гузела 

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

e-mail: mhuzela@gmail.com 

Досліджено проблему правового статусу підозрюваного в кримінальному провадженні 
в контексті стандартів, закріплених у нормах міжнародно-правових актів, визнаних 
Україною. Оскільки чинний Кримінальний процесуальний кодекс України закріплює 
підозрюваного як єдиного суб’єкта кримінального провадження, щодо якого провадиться 
кримінальне переслідування на стадії досудового розслідування, то, враховуючи пріоритет 
положень міжнародно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, над 
нормами національного кримінального процесуального законодавства, предметом 
ретельного наукового аналізу постає проблема забезпечення прав підозрюваного на 
основі міжнародних стандартів. 

Визначено, що забезпечення прав підозрюваного в контексті міжнародних стандартів 
регламентується нормами міжнародно-правових актів, які, зокрема, містять основні ознаки 
підозри, а також гарантії існування необхідного мінімального об’єму процесуальних прав 
підозрюваного, що становлять його процесуальний статус. 

Ключові слова: кримінальне провадження, суб’єкти кримінального провадження, 
підозрюваний, права підозрюваного, міжнародні стандарти. 

Україна сьогодні переживає період комплексного реформування криміналь-
ного та кримінального процесуального законодавства з огляду на його 
відповідність до європейських та міжнародних стандартів. Логічним результатом 
діяльності нашої держави на цьому шляху є закріплення пріоритету положень 
міжнародно-правових актів, ратифікованих Україною, над нормами національного 
кримінального процесуального законодавства. Цим обумовлюється необхідність 
ретельного вивчення норм (стандартів) міжнародно-правових актів у галузі 
забезпечення прав і свобод особи під час здійснення щодо неї кримінального 
переслідування, в тім числі, у процесі залучення такої особи в кримінальний 
процес як підозрюваного. Варто зазначити, що чинний Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України закріплює підозрюваного як єдиного суб’єкта кримінального 
провадження, щодо якого триває кримінальне переслідування в стадії досудового 
розслідування. Саме тому предметом ретельного наукового аналізу постає пробле-
ма забезпечення прав підозрюваного в контексті стандартів, закріплених у нормах 
міжнародно-правових актів, визнаних Україною.  

Основними фундаментальними міжнародно-правовими актами, й якими 
закріплено основні принципи забезпечення прав людини, в тім числі і у сфері 
кримінального провадження, є насамперед Загальна декларація прав людини і 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [3; 8]. Однак більш 
деталізовано і ґрунтовно принципи забезпечення прав особи були розвинуті в 
багатьох інших міжнародно-правових актах, які були схвалені в подальшому і 
стосуються підозрюваних, обвинувачених, засуджених у кримінальному 
провадженні. До таких міжнародно-правових актів доцільно віднести, зокрема:  
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– Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод від 
4 листопада 1950 року (м. Рим) та протоколи до неї, ратифікована Верховною 
Радою України 17.07.1997 року [12]; 

– Декларацію про захист усіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських 
і таких, що принижують гідність видів поводження та покарання, схвалена 
резолюцією №3452 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1975 року; 

– Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими, прийняті на 
першому Конгресі ООН зі запобігання злочинності (Женева, 1955 року), схвалені 
резолюціями Економічної та Соціальної Ради №663 від 31 липня 1957 року, та 
№2076 від 13 травня 1977 року; 

– Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, схвалений 
резолюцією №34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року; 

– Принципи медичної етики, що стосуються до робітників охорони здоров’я, 
зокрема лікарів, в захисті ув’язнених або затриманих осіб від катувань та інших 
жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність видів поводження та 
покарання, прийняті резолюцією №37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 
18 грудня 1982 року; 

– Конвенцію проти катувань і інших жорстоких, нелюдських і таких, що 
принижують гідність видів поводження та покарання, схвалена та відкрита для 
підписання, ратифікації й приєднання резолюцією №39/46 Генеральної Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1984 року; 

– Заходи, що гарантують захист прав засуджених до смертної кари, схвалені 
резолюціями Економічної та Соціальної Ради №1984/50 від 25 травня 1984 року; 

– Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими 
особами з підтримання правопорядку, прийняті восьмим конгресом ООН зі 
запобігання злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 
7 вересня 1990 року); 

– Основні принципи, що стосуються ролі юристів, прийняті восьмим 
Конгресом ООН зі запобігання злочинності й поводженню з правопорушниками 
(Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 року); 

– Основні принципи поводження з ув’язненими, прийняті та проголошені 
резолюцією №45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року; 

– Правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються захисту неповноліт-
ніх осіб, позбавлених волі, прийняті резолюцією №45/113 Генеральної Асамблеї 
ООН від 14 грудня 1990 року; 

– Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснювали судове 
переслідування, прийняті восьмим Конгресом ООН зі запобігання злочинності й 
поводження з правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 року); 

– Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, 
не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила), прийняті резолюцією 
№45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року; 

– Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для запобігання злочинності 
серед неповнолітніх (Ер-ріядські керівні принципи), прийняті та проголошені 
резолюцією №45/112 Генеральної Асамблеї ООН від 1 грудня 1990 року; 

– Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та 
зловживання владою, прийнята резолюцією №4034 Генеральної Асамблеї ООН від 
1 грудня 1990 року. 

Вважаємо за необхідне спробувати проаналізувати певні сутнісні 
характеристики, які б визначали стандарти забезпечення прав підозрюваного, 
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враховуючи норми деяких зі зазначених вище міжнародно-правових актів, 
ратифікованих Україною, а також дослідити стан закріплення цих стандартів у 
чинному кримінальному процесуальному законодавстві України. 

Не зайвим буде зазначити, що до дослідження проблеми підозри та процесуаль-
ного статусу підозрюваного зверталися багато представників кримінальної проце-
суальної науки. Зокрема, підґрунтям для подальших досліджень стали наукові 
пошуки багатьох учених-процесуалістів, які більшою чи меншою мірою охоплюють 
питання інституту підозри в кримінальному провадженні. Передусім, це праці 
С. Альперта, В. Божьева, М. Пастухова, Л. Кокорева, С. Бекешко, Є. Матвієнко, 
Б. Денежкіна, А. Гриненко, Г. Кожевнікова, С. Шумиліна, Д. Кудинова, А. Михай-
ленка, Р. Назаренка та багатьох інших.  

Важливою гарантією захисту від необґрунтованого кримінально-про-
цесуального примусу та безпідставного обвинувачення є закріплення в нормах 
чинного кримінального процесуального законодавства України такого суб’єкта, як 
підозрюваний у процесі здійснення кримінального провадження і наділення його 
відповідним процесуальним статусом. Більше того, підозрюваний відповідно до 
чинного КПК України є єдиним суб’єктом, щодо якого відбувається кримінальне 
переслідування в стадії досудового розслідування через повідомлення про підозру 
у вчиненні ним кримінального правопорушення. З моменту повідомлення про 
підозру до підозрюваного можуть бути застосовані заходи забезпечення 
кримінального провадження (зокрема, запобіжні заходи), з одного боку. З іншого 
боку, підозрюваних наділяють відповідним процесуальним статусом, який 
виступає важливою гарантією захисту від підозри (особисто та через свого 
захисника-адвоката), а також особистої участі в кримінальному провадженні та 
реалізації ним передбачених КПК України процесуальних прав. 

Відповідно до положень ст. 42 КПК України, підозрюваний – це особа, якій у 
порядку, передбаченому КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка 
затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Однак, 
враховуючи зміст ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов’язково 
здійснюється й у випадку затримання особи на місці вчинення кримінального 
правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, і у випадку обрання 
запобіжного заходу, і у випадку наявності достатніх доказів для підозри [8]. Звідси 
можна зробити висновок, що основним способом надання особі статусу підоз-
рюваного у кримінальному провадженні, є письмове повідомлення про підозру. Ми 
поділяємо позицію А. Безносюка, що з моменту повідомлення про підозру 
розпочинається притягнення особи до кримінальної відповідальності та саме з цього 
моменту чітко проявляється дія функції кримінального обвинувачення [1, c. 274].  

У цій же ст. 42 КПК України закріплено процесуальний статус підозрюваного. 
Однак окремі питання процесуального статусу підозрюваного в кримінальному 
провадженні, а також загальні стандарти реалізації підозрюваним своїх прав 
закріплено також і в нормах низки міжнародно-правових актів. У деяких із них 
міститься досить обмежена кількість норм, які охоплюють специфічні ознаки та 
дефініції, що характеризують особу підозрюваного. Зокрема, Конвенція про захист 
прав людини та основоположних свобод (1950 року) в п. «с» ч. 1 ст. 5 регламентує 
законний арешт або затримання особи за обґрунтованою підозрою [6]. Однак 
роз’яснення поняття «обґрунтована підозра» трапляються вже у рішеннях Євро-
пейського Суду з прав людини, які також є частиною національного законодавства 
України. У рішенні по справі «Fox, Campbell and Hartley v. United Kingdom» від 
30.08.1990 року Європейський Суд наголосив, що наявність обґрунтованої підозри 
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передбачає існування певних фактів або ж інформації, які можуть переконати 
стороннього спостерігача в тому, що особа, стосовно якої виносять рішення, могла 
вчинити кримінальне правопорушення [13]. Іншими словами, факти, які є підставою 
для підозри, аж ніяк не повинні бути наділені таким ступенем переконливості, як 
факти, необхідні для обвинувачення. Так само п. 7 Основних Положень про роль 
адвокатів, схвалених восьмим Конгресом ООН зі запобігання злочинам (серпень 
1990 року, Нью-Йорк) вказує на особу, піддану затриманню, арешту чи поміщенню в 
тюрму з пред’явленням чи без пред’явлення обвинувачення у вчиненні злочину [11]. 
Однак Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню у 
будь-якій формі, схвалений резолюцією №43/173 Генеральної Асамблеї ООН 
9 грудня 1988 року термін «арешт» регламентує, як акт затримання особи за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Цей же документ у вже 
іншому принципі №36 закріплює права підозрюваної або обвинуваченої затриманої 
особи [5]. Аналогічно, в п. 2.1. Мінімальних стандартних правил ООН щодо заходів, 
непов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійських правил), прийнятих резолюцією 
№45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року наголошено, що 
незалежно від того чи особи є підозрюваними, обвинуваченими чи засудженими, 
якщо щодо них відбувається відповідно судове переслідування, судовий розгляд чи 
виконання вироку – ці особи іменуються правопорушниками [10]. Тому ми 
підтримуємо позицію, що в міжнародно-правових актах на рівні з поняттям 
обвинуваченого регламентується також і поняття підозрюваного як самостійного 
суб’єкта кримінального провадження [4, c. 81]. 

Однак деякі міжнародно-правові акти у своїх нормах, окрім дефінітивних 
правил, містять ще й гарантії реалізації прав підозрюваного. Зокрема, Мінімальні 
стандартні правила поводження з ув’язненими, прийняті на першому Конгресі 
ООН зі запобігання злочинності (Женева, 1955 року), схвалені резолюціями 
Економічної та Соціальної Ради №663 від 31 липня 1957 року, та №2076 від 
13 травня 1977 року в ст. 95 закріплюють положення про те, що особи, які були 
заарештовані або ж поміщені в тюрму без пред’явлення обвинувачення, мають 
право на захист так само, як і інші особи (обвинувачені чи засуджені) [10]. 

У міжнародно-правових актах права підозрюваного закріплено у формі 
необхідного мінімального обсягу прав особи, яка є найменш захищеною в процесі 
кримінального переслідування, а саме – у процесі затримання або в процесі взяття 
(поміщення) під варту. До такого обсягу прав підозрюваного варто віднести: право 
на захист, право отримати безоплатну медичну допомогу, право користуватися 
рідною мовою тощо. Відповідно до 13-го принципу Зводу принципів захисту всіх 
осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню у будь-якій формі, схваленого 
резолюцією №43/173 Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1988 року, особі в процесі 
затримання чи зразу ж після затримання уповноважений орган роз’яснює права, а 
також процедуру реалізації цих прав [5]. Своєю чергою ч. 2 ст. 5 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод (1950 року) вимагає роз’яснення 
прав особі зрозумілою їй мовою, а ст. 6 цієї ж Конвенції закріплює право особи, яка 
піддається затриманню чи ув’язненню, користуватися рідною мовою та скористатися 
безкоштовною допомогою перекладача [6]. Відповідно до принципу № 24 Зводу 
принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню у будь-якій 
формі, схваленого резолюцією № 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 
1988 року, затримана особа за місцем затримання має можливість і право пройти 
належний медичний огляд, а також у кожному випадку необхідності скористатися 
безоплатним медичним обслуговуванням [5]. 
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Вважаємо доцільним наголосити, що необхідні мінімальні права підозрюваного 
в кримінальному процесі у стадії досудового розслідування закріплено відповідними 
регламентованими в міжнародно-правових актах процесуальними гарантіями, що 
діють на всіх етапах кримінального провадження стосовно підозрюваного. Поді-
ляємо твердження, що до таких процесуальних гарантій варто віднести, зокрема: 
рівність поширення прав на всіх затриманих громадян; визначені правила затри-
мання чи тримання під вартою (законність, режим, документальна фіксація, повідом-
лення членів родини); належні умови утримання; гуманне ставлення до затриманих; 
забезпечення правового статусу затриманого; судовий (чи інший) контроль за 
затриманням та умовами утримання затриманих [2, с. 34]. 

Треба ще зазначити, що однією з найважливіших гарантій у процесі кри-
мінального провадження є законність затримання підозрюваного. Відповідно до 
Зводу принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню у 
будь-якій формі, схваленого резолюцією № 43/173 Генеральної Асамблеї ООН 
9 грудня 1988 року (зокрема, принципи 2, 4, 11, 12), затримання вважається закон-
ним, якщо воно відбулося: в чіткій відповідності до закону й уповноваженими 
законом службовими особами; на підставі рішення уповноваженого органу; 
затриманому та його адвокату доведено як зміст рішення, так і причини затримання; 
у протоколі затримання відображено час фактичного затримання і час доставки 
затриманого до місця тримання під вартою; копія протоколу затримання вручена 
затриманому (підозрюваному) [5]. Своєю чергою Конвенція про захист прав людини 
та основоположних свобод (1950 року) в п. «с» ч. 1 ст. 5 регламентує законність 
затримання (тримання під вартою) тільки у випадках: якщо таке затримання 
проведене з метою наступного доставлення особи до компетентного органу за 
обґрунтованою підозрою у вчиненні нею кримінального правопорушеньня; якщо є 
достатні підстави вважати, що затримання може бути єдиною умовою запобігти 
вчиненню правопорушення або ж усуненню можливість підозрюваного ухилитися 
від органів, що провадять кримінальне переслідування. Ч. 3 цієї ж норми Конвенції 
зобов’язує невідкладно доправити затриманого (підозрюваного) до судді (або іншої 
уповноваженої особи) та провести судовий розгляд у розумні строки [6]. Варто 
нагадати, що відповідно до ст. 211 КПК України затримана особа повинна бути 
доставлена до слідчого судді не пізніше 60-ти годин з моменту затримання або ж 
(протягом такого ж строку) повинна бути звільнена [7]. Вважаємо, що таке 
положення чинного КПК не повною мірою відповідає ч. 3 ст. 5 зазначеної Конвенції. 

Проведений аналіз норм вищезазначених міжнародно-правових актів дає нам 
підстави підтримати твердження про існування здебільшого двох груп норм, які б 
регламентували статус підозрюваного в кримінальному провадженні. До першої 
групи треба віднести так звані дефінітивні норми, в яких містяться істотні ознаки 
підозри та сформульовано поняття підозрюваного як самостійного суб’єкта 
кримінально-процесуальних відносин. Другу ж групу складають норми, які вста-
новлюють, а також містять гарантії існування необхідного мінімального обсягу 
процесуальних прав підозрюваного, які становлять його процесуальний статус [4, 
c. 74]. Вважаємо за необхідне також зазначити, що в багатьох міжнародно-
правових актах, які закріплюють права осіб, щодо яких здійснюється кримінальне 
переслідування, певні їх норми прямо чи опосередковано врегульовують 
можливість забезпечення прав підозрюваного у вчиненні кримінального право-
порушення, а також закріплюють певні гарантії реалізації підозрюваним своїх 
процесуальних прав. Однак регламентована в нормах міжнародно-правових актів 
участь підозрюваного в кримінальному провадженні реалізується шляхом 
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закріплення певної мінімальної кількості (обсягу) прав особи, яка може бути у разі 
настання певних умов найбільш незахищеною в процесі здійснення кримінального 
провадження (такими умовами можуть бути, зокрема, затримання підозрюваного, 
тримання підозрюваного під вартою тощо). 
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The article examines the legal status of suspects in criminal proceedings in the context of 
the standards laid down in the rules of international legal acts recognized by Ukraine. Since 
the current Criminal Procedure Code of Ukraine establishes the suspect as the sole subject of 
criminal proceedings in respect of which the prosecution is made under preliminary 
investigation, given the priority provisions of international instruments ratified by the Verkhovna 
Rada of Ukraine on criminal procedural rules of national law, subject thorough scientific 
analysis raises the problem of the rights of the suspect based on international standards. 

Required minimum rights of suspects in criminal proceedings in the pre-trial investigation 
of the relevant fixed regulated in international instruments procedural safeguards that apply to 
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all stages of criminal proceedings against a suspect. The author shares the assertion that the 
number of procedural guarantees include, in particular: equal distribution rights for all detained 
citizens; defined rules arrest or detention (legitimacy, the regime documentary fixation, the 
message of family members); adequate conditions of detention; humane treatment of 
detainees; ensuring the legal status of the detainee; legal (or other) monitoring of detention 
and conditions of detention. One of the most important safeguards in the criminal proceedings 
is the legality of the detention of the suspect. In accordance with the Code of Principles for the 
Protection of all persons subjected to detention or imprisonment in any form approved by 
resolution №43 / 173 UN General Assembly on 9 December 1988. (In particular, the principles 
of 2,4,11,12) detention is considered legitimate if it is carried out, in strict accordance with the 
law and authorized by law officers; based on the decision of the authorized body; the detainee 
and his lawyer brought a content of the decision and the reasons for detention; reflected in the 
minutes of detention time of actual detention and the delivery of the detainee to a place of 
detention; A copy of the detention of the detainee handed (the suspect). However, the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950). In 
paragraph «C» Part 1, Article 5 governs the legality of detention (detention) only in case if 
such is conducted with the aim of bringing the next person to the competent authority on 
reasonable suspicion of having committed an criminal offense; if there are reasonable grounds 
to believe that the arrest may be the only condition to prevent the offense or to eliminate the 
possibility of a suspect to evade the authorities involved in criminal proceedings. Part 3 of the 
Convention requires the same standards dopravyty immediately detained (suspect) to judge 
(or other authorized person) and hold a hearing within a reasonable time. It is recalled that in 
accordance with Art. 211 Code of Ukraine detained person shall be delivered to the 
investigating judge within 60 hours of his detention or (during the same period) shall be 
released. We believe that such provisions of the CCP does not fully meet Part 3 of Art. 5 of the 
said Convention. 

The analysis above rules of international instruments allows the author to support the 
allegations of the existence of mainly two groups of standards that would regulate the status of 
a suspect in criminal proceedings. The first group include the so-called definitive rules, which 
contain the essential features suspicion and formulated the concept of the suspect as an 
independent subject of criminal procedure relations. The second group consists of rules that 
establish and contain guarantees the existence of the required minimum amount of procedural 
rights of suspects who are its procedural status. 

 It should be noted that many international legal instruments that reinforce the rights of 
persons to which the prosecution of certain rules directly or indirectly regulate the possibility of 
human suspected of having committed a criminal offense, and fix certain guarantees of their 
procedural rights of suspects. 

Determined that the rights of the suspect in the context of international standards 
regulated by norms of international instruments that contain suspected basic features and 
safeguards the existence of the required minimum amount of procedural rights of suspected 
constituting its procedural status. 

Keywords: criminal proceedings, subjects of criminal proceedings, the suspect, the 
suspect law, criminal procedure, international standards. 
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Розглянуто основні позиції вчених-криміналістів щодо визначення поняття предмета 
криміналістики крізь призму історичного розвитку цієї науки. Наведено приклади 
закріплення криміналістичних положень у джерелах права стародавніх держав та способи 
їх застосування тогочасними правоохоронними органами, описано первинні тактичні 
прийоми та основні передумови для використання досягнень науки і техніки з метою 
розслідування злочинів, охарактеризовано період консолідації криміналістичних знань та 
виокремлення криміналістики у спеціальну юридичну науку. Основну частину дослідження 
присвячено проблематиці визначення поняття предмета криміналістики, як одного із 
основних теоретичних положень цієї науки, у працях європейських та радянських 
науковців. Представлено міркування «засновника» криміналістики – Г. Гросса, щодо 
поняття криміналістики та її місця серед наук кримінального циклу, висвітлено думки його 
послідовників та проаналізовано позиції інших науковців у сферах криміналістики та 
кримінального процесу щодо природи криміналістики, її суті і предмета. Особливу увагу в 
цьому контексті приділено найпоширенішому у сучасному науковому середовищі тракту-
ванню предмета криміналістики через досліджувані нею закономірності механізму злочину, 
закономірності виникнення інформації про злочин і його учасників, закономірності збиран-
ня, дослідження, оцінювання і використання доказів. Розглянуто питання щодо передумов 
появи цього визначення, його аргументації Р.С. Бєлкіним та критики іншими науковцями, 
відображено використання цієї дефініції у криміналістичній доктрині сьогодення. Також 
автор запропонував власне бачення поняття предмета криміналістики в контексті 
викладеного матеріалу та сучасних соціально-економічно-правових реалій України. 

Ключові слова: закономірності, злочинність, поняття криміналістики, криміналістичні 
рекомендації, тактичні прийоми. 

Сучасні соціально-економічні, політичні та правові реалії нашої держави, в 
умовах яких, на жаль, зростає та удосконалюється таке негативне явище, як 
злочинність, зумовлюють суспільну потребу в проведенні якісної підготовки 
кваліфікованих кадрів для боротьби із кримінальними правопорушниками. Вказана 
підготовка безсумнівно повинна охоплювати вивчення криміналістики, адже саме 
ця наука перебуває на передових позиціях протидії злочинності. Поряд із цим, 
освоєння криміналістики, як і будь-якої іншої науки, передовсім починається із 
з’ясування її предмета – тієї основоположної категорії, без знання якої, неможливо 
правильно зрозуміти, що саме досліджує та чи та наука, який її зміст та значення, 
яке місце вона займає серед багатьох інших наук. Відтак визначення предмета 
криміналістики, зокрема в контексті історичного розвитку цього поняття, має не 
лише актуальне теоретико-правове значення, а й суспільно-практичну 
необхідність, оскільки є підґрунтям для успішного використання криміналістичних 
положень правниками з метою запобігання та протидії злочинності.  

Проблема визначення поняття предмета криміналістики знаходить своє 
відображення у працях таких науковців: Я. Баршев, Р. Бєлкін, Г. Гросс, 
М. Даньшин, І. Когутич, Т. Варфоломеєва, В. Гончаренко, В. Шепітько, Г. Маннс, 
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С. Потапов, М. Строгович, С. Трегубов, І. Якимов та інші. Проте серед учених на 
сьогоднішній день відсутнє єдине розуміння категорії предмет криміналістики. 

Основною метою цієї статті є висвітлення розуміння змісту криміналістики в 
історичному контексті та його подальше використання при формуванні сучасної 
дефініції предмета криміналістики. 

Завданням статті є аналіз визначень предмета криміналістики, який розробили 
провідні науковці з моменту її зародження та до сьогодні. 

Об’єкт дослідження – вчення про предмет криміналістики на різних етапах 
розвитку цієї науки. 

Предмет дослідження – поняття предмета криміналістики. 
Виникнення криміналістичних знань у своєму часовому аспекті збігається із 

появою перших типів держав та права. Встановлення певних правил поведінки у 
суспільстві (певних законів) завжди супроводжувалося появою осіб, які їх порушу-
вали. Відтак з’являлася необхідність у розробленні спеціальних способів, методів 
та засобів, за допомогою яких можна було б розслідувати та розкривати правопо-
рушення, встановлювати злочинців. Уже в стародавні часи створювали перші 
державні органи та призначали перших посадових осіб, обов’язком яких була 
боротьба зі злочинністю (наприклад, у Стародавньому Єгипті – чиновники-писці, 
нубійські негри та ін., у Стародавньому Вавилоні – писці та судді тощо) [15, с. 25].  

Виникають і перші джерела права, у яких відображено окремі елементи 
криміналістичних знань. Вже у священних книжках іудеїв, християн, мусульман – 
Торі (П’ятикнижжі), Біблії, Корані – можна знайти опис способів проведення 
допиту, обшуку, упізнання [9, с. 5–6], у писемних пам’ятках Стародавнього Китаю 
згадано про таврування злочинців як спосіб обліку правопорушників та 
встановлення судимостей [14, с. 31], а у правових актах Київської Русі (літописах 
XV–XVI століть) відображено використання криміналістичних знань при 
порівнянні підписів у рукописах, виявленні підробок документів. У подальшому 
зроблено перші спроби щодо узагальнення судової практики. Зокрема І. Посошков 
у праці «Про бідність і багатство» (1724 року) проаналізував не лише судочинство, 
а й прийоми проведення слідства: випробування вогнем і залізом, позбавлення їжі 
та води і т. д. [15, с. 26]. 

Зрозуміло, що первинні методи, засоби та способи розслідування злочинів, 
ґрунтувалися здебільшого на здоровому глузді та практичному досвіді і могли 
забезпечити потреби суспільства у боротьбі зі злочинністю лише на початкових 
етапах його існування. Розвиток соціальних та економічних відносин, пожвавлення 
товарообігу й урбанізація, стрімке науково-технічне і промислове зростання 
XVIII–XIX століть мало своїм наслідком не лише позитивні, а й негативні ефекти, 
зокрема появу професійної організованої злочинності. Отримавши доступ до 
новітніх розробок науки та техніки, правопорушники стали «невловимими» для 
правоохоронних органів, які продовжували керуватися у своїй діяльності життєвим 
досвідом та здоровим глуздом. Ясно, що ці явища не залишилися поза увагою 
суспільства, яке, як зазначає професор Т. В. Варфоломеєва, поступово і з 
висхідною інтенсивністю почало реагувати на удосконалення злочинності шляхом 
утворення органів спеціального розшуку і розслідування, впровадження 
відповідних методів їх роботи [13, с. 11–12]. Водночас, оскільки злочинні прояви 
характеризувалися, як правило, таємничістю, їх виявлення і розкриття потребувало 
великих зусиль і знань не лише юриспруденції, а й різних галузей науки і техніки. 
Починає зароджуватися тенденція використання даних природничих і технічних 
наук з метою розкриття злочинів. 
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Перші тогочасні криміналістичні рекомендації з’явилися вже на початку XIX 
століття. Аналізуючи практику проведення окремих слідчих дій (огляд, допит, 
обшук), автори висвітлювали не лише нормативно-правову сторону такої 
діяльності, а й зазначали про використання певних тактичних прийомів та 
технічних засобів при проведенні розслідування.  

Скажімо, німецький науковець Людвіг фон Ягеманн у своєму двотомнику 
«Керівництво з судового вчення про розслідування» поряд із висвітленням 
теоретичних питань кримінального процесу (принципи розслідування злочинів, 
правила проведення судового огляду, залучення експертів і використання доказів, 
що ґрунтуються на показаннях свідків, правила допиту злочинця і свідків тощо) 
надав на основі 344 документальних прикладів із кримінальної практики важливі 
тактичні рекомендації для розкриття і розслідування злочинів (балакучих 
обвинувачених, наприклад, автор рекомендував допитувати коротко і ясно, частіше 
спонукаючи їх до повторення раніше даних показань, щоб виявити можливу 
брехню) [21, с. 64].  

Подібно до Л. фон Ягеманна російський науковець Я. Баршев у монографії 
«Підстави кримінального судочинства із застосуванням до російського 
кримінального судочинства» досить детально для того часу виклав тактичні 
прийоми проведення огляду та очної ставки. Автор сформулював низку правил для 
проведення «особистого огляду злочину й слідів його»: 1) особистий огляд може 
бути проведений у всіх тих випадках, коли у розслідуваній кримінальній справі 
наявні зовнішні ознаки і сліди, що підлягають огляду й огляд та повідомлення яких 
можуть мати вплив на майбутній вирок; 2) особистий огляд має відбуватися з 
усією швидкістю, яка тільки необхідна, щоб усунути всяку можливу зміну в 
предметі огляду; 3) огляд має поширюватись як на головний предмет дослідження, 
так і на все те, що з ним зв’язане і може в майбутньому мати будь-яке значення при 
складанні вироку; 4) будь-які зміни, що відбулися із предметом огляду, мають бути 
детально досліджені та зафіксовані; 5) при особистому огляді має бути складено 
настільки детальний і точний його опис, щоб ті, які повинні скористатися цим 
актом, могли одержати через нього ясне й повне уявлення про предмет огляду, 
начебто вони самі проводили його; 6) у випадку необхідності огляду ніхто не може 
і не повинен чинити перешкод у його проведенні. Аналогічно складено правила і 
щодо очної ставки [1, с. 149–173]. 

Консолідація криміналістичних знань набрала стрімких обертів у другій 
половині XIX століття. Розробка нових засобів кримінальної реєстрації (бер-
тільйонаж, дактилоскопія тощо), наукових методів дослідження речових доказів 
(судова фотографія, графологія тощо), прийомів і способів організації та планування 
розслідування, засобів і методів виявлення, фіксації та використання доказів, їх 
систематизація та удосконалення, – усе це неминуче зумовлювало до виникнення 
нової науки, яка відома у наш час під назвою криміналістика. Вперше вказаний 
термін ужив знаменитий австрійський юрист, професор Чернівецького університету 
Ганс Гросс. У своєму, без перебільшення визначальному для криміналлістики, 
«Посібнику для судових слідчих як системи криміналістики» (1898 року) вчений 
зробив спробу визначити предмет та місце криміналістики поміж інших наукових 
знань, зазначаючи: «Криміналістика, за своєю природою, починається лише там, де 
кримінальне право, також за своєю природою, припиняє свою дію: матеріальне 
кримінальне право має своїм предметом вивчення злочинного діяння і покарання, 
формальне кримінальне право (процес) містить у собі правила застосування 
матеріального кримінального права. Але яким саме способом вчиняються злочини? 
Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви до проведення такого, 
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які малися на увазі цілі, – про все це нам не говорять ні кримінальне право, ні процес. 
Це становить предмет криміналістики» [5, с. 7].  

Саме із вказаної праці розпочинається розвиток криміналістики як самостійної 
юридичної науки, а питання визначення її предмета набуває неабиякої актуаль-
ності, зокрема і на теренах колишнього Радянського Союзу. 

Послідовник Г. Гросса – С. Трегубов – у своїй праці «Основи кримінальної 
техніки. Науково-технічні прийоми розслідування злочинів» визначав кримінальну 
техніку (саме так у цій книзі називалася криміналістика) «як прикладну, наукову 
дисципліну, тісно пов’язану з кримінально-процесуальним правом, і яка має своїм 
предметом вивчення найбільш доцільних способів та прийомів застосування 
методів природничих наук і технічних знань до дослідження злочинів і 
встановлення особи злочинця» [24, с. 14]. 

Підтримуючи позицію С. Трегубова щодо прикладного характеру цієї науки, 
Г. Мансс вказував на те, що криміналістика вивчає способи вчинення злочинів, 
професійні особливості та побут злочинців (зокрема, забобони, жаргон тощо) і 
прийоми розслідування злочинів, у тім числі ідентифікацію злочинців [16, с. 147].  

Наступну, дещо розширену порівняно з попередніми дефініцію предмета 
криміналістики запропонував автор першого радянського підручника з цієї дисци-
пліни І. Якимов. Окрім технічного аспекту, вчений уперше звернув увагу на 
дослідження особи злочинця, зазначаючи, що криміналістика як наука має своїм 
предметом вивчення найдоцільніших способів та прийомів застосування методів 
природничих, медичних і технічних наук для розслідування злочинів і вивчення 
фізичної та моральної особистості злочинця, а її мета – допомога правосуддю у 
розкритті матеріальної істини в кримінальній справі [25, с. 5]. 

Як убачається з наведених вище визначень, розуміння криміналістики як 
прикладної науки до кримінального процесу домінувало на початках її станов-
лення. Поряд із цим, ще у першій половині XX століття з’являються деякі праці, у 
яких відстоювали самостійність криміналістики та проводили розмежування її 
предмета та предмета кримінально-процесуальної науки.  

Одними із перших вказані ідеї висвітлили Б. Шавер та А. Вінберг. У їхньому 
спільному підручнику криміналістику визначено як науку про прийоми та методи 
виявлення і дослідження доказів, які використовують для розкриття злочину, 
виявлення та упізнання злочинця. Це трактування, як слушно зазначає М. Даньшин, 
відрізнялося від попередніх тим, що в ньому вже не було відмінностей між 
прийомами, запозиченими криміналістикою з інших наук, і «власне криміналіс-
тичними», а йшлося лише про те, що всі вони є прийомами і методами виявлення та 
дослідження доказів, а не взагалі розслідування злочинів [6, с. 137]. 

Натомість С. Потапов, розглядаючи криміналістику як систему наукових, 
технічних і тактичних методів розкриття злочинів, систему, що охоплює методику 
розслідування окремих видів злочинів, так звану окрему методику, заперечував 
думку тогочасного процесуаліста М. Строговича [18, с. 5]. Останній розмежовував 
криміналістику і кримінальний процес так: наукові прийоми виявлення та дослід-
ження речових доказів і слідів злочинів, запозичені з природничих і технічних наук 
та пристосовані для використання під час розслідування злочинів, він зараховував до 
предмета криміналістики, а питання тактики і методики розслідування злочинів – до 
предмета науки кримінального процесу [22, с. 6–11]. 

Водночас, на нашу думку, беззаперечним кроком уперед у питанні визначення 
змісту предмета криміналістики стали праці радянських учених у середині 50-х 
років XX століття. Серед них варто виділити позицію професора С. Мітрічева та 
вже згадуваного вище професора А. Вінберга. Перший вважав, що криміналістика 
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як спеціальна юридична дисципліна є наукою про технічні засоби, тактичні 
прийоми та методи, що застосовуються для виконання передбачених кримінально-
процесуальним законом дій судових та слідчих органів щодо виявлення і збирання, 
фіксації та дослідження доказів з метою розслідування злочинів [17, с. 25–26]. 
Другий розглядав її як науку про технічні і тактичні прийоми та засоби виявлення, 
збирання, фіксації та дослідження судових доказів, що застосовуються для розкриття 
злочинів, виявлення винних та пошуку способів запобігання злочинам [4, с. 4]. 

Аналіз цих визначень дає змогу зробити висновок про те, що у них значно 
удосконалено попередні дефініції. С. Мітрічев уперше достатньо чітко визначив 
коло суб’єктів використання криміналістичних знань, зарахувавши до них «судові 
та слідчі органи», а А. Вінберг, окрім розслідування злочинів, вказав метою 
використання криміналістичних прийомів і засобів ще й «виявлення винних та 
пошук способів попередження злочинів». Обидва автори додали до «виявлення і 
дослідження доказів» їх «збирання та фіксацію».  

Попри наведене вище удосконалення попередніх визначень та достатньо 
широку підтримку інших учених (Г. Міньковський, М. Яблоков, О. Василєв, 
О. Ейсман, М. Шаламов), зазначені дефініції предмета криміналістики також 
потребували перегляду. Вказане, на думку одного з найвідоміших російських 
криміналістів Р. Бєлкіна, можна було пояснити двома чинниками: 

– по-перше, вони були неповними, оскільки не відображали низки «тради-
ційних» сторін предмета криміналістики, таких, наприклад, як вивчення способів 
вчинення злочинів, різних механізмів слідоутворення, що аж ніяк не охоплено 
поняттям засобів, прийомів і методів роботи з доказами; 

– по-друге, вони не відповідали сучасним вимогам, які пред’являють до визна-
чення предмета науки як форми відображення людиною об’єктивної дійсності, як 
сфери знання [2, с. 59].  

Новий підхід до розуміння предмета криміналістики, який полягав у 
визначенні цієї науки крізь призму досліджуваних нею закономірностей, розробив 
якраз Р. Бєлкін у співавторстві із своїм колегою «по цеху» Ю. Краснобаєвим.  

В опублікованій ними у 1967 році статті «Про предмет радянської криміналіс-
тики» науковці виразили таку ідею: «предмет радянської криміналістики становлять не 
методи, прийоми і засоби роботи з доказами, як вважалося, а закономірності виник-
нення, виявлення, дослідження, оцінки і використання доказів, на основі яких кримі-
налістика розробляє ці методи, прийоми і засоби» [3, с. 92]. Однак таке визначення 
предмета криміналістики, як зазначив сам Р. Бєлкін, «не містило вказівки на засоби і 
методи судового дослідження як на елемент предмета криміналістики», і тому через 
рік воно було уточнене: Криміналістика – наука про закономірності виникнення, 
збирання, дослідження, використання доказів і заснованих на пізнанні цих законо-
мірностей засобах і методах судового дослідження та запобігання злочинам [12, с. 9].  

Нове визначення позитивно сприйняли не всі вчені. Основними його 
опонентами стали відомі радянські криміналісти – О. Васильєв та В. П. Колмаков. 
На думку першого, головними недоліками такої дефініції було те, що вона: 

1) давала підстави вважати криміналістику частиною доказового права (теорія 
доказів) і цим змішувала та навіть зливала криміналістику з наукою кримінального 
процесу замість їх розмежування; 

2) не розкривала природи криміналістики, що ґрунтується на творчому 
використанні природних і технічних наук; 

3) не згадувала про конкретне призначення криміналістики [3, с. 63–64]. 
Зважаючи на викладене, О. Васильєв у 1969 році запропонував власне розуміння 

предмета криміналістики як науки про спеціальні прийоми і засоби, розроблені на 
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основі природних і технічних наук та застосовувані у кримінально-процесуальній 
діяльності для організації планомірного розслідування злочинів, правильного 
використання пізнавальних прийомів, а також запобігання злочинам [19, с. 8]. 

Оцінюючи «нове» визначення поняття криміналістики, В. Колмаков загалом 
погоджувався із позицією О. Васильєва, однак додатково зазначав, що слідство і 
суд використовують не закономірності, які вказав Р. С. Бєлкін, а фактичні дані 
(докази), одержувані шляхом застосування наукових методів, прийомів і засобів 
для розкриття злочину з їх допомогою. Саме ці методи, прийоми і засоби, на думку 
ученого, і становлять предмет криміналістики [11, с. 6]. 

Коментарі цих та інших учених-криміналістів (наприклад, А. Вінберга) не 
залишилися поза увагою Р. Бєлкіна. Більшість із них автор аргументовано 
заперечував у своїх наступних працях, однак деякі з пропозицій він взяв до уваги. 
Зважаючи на це, упродовж наступних років Р.Бєлкін вніс кілька поправок у його 
«первісне» визначення предмета криміналістики, а саме: 

– до дефініції предмета криміналістики долучено закономірності механізму 
злочину; 

– замість терміна «докази» введено термін «інформація», під яким автор 
розумів сукупність відомостей про механізм злочину та його учасників, що 
містяться у відображенні комплексу елементів події; 

– в умовно другій частині визначення, перед словосполученням «засоби і 
методи судового дослідження…» поставлено слово «спеціальні» у розумінні 
«криміналістичні», чим акцентовано увагу саме на криміналістичному характері 
таких «засобів і методів». 

Отож у своєму останньому варіанті Р. Бєлкін трактує криміналістику як науку 
про закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його 
учасників, збирання, дослідження, оцінювання і використання доказів; і на пізнанні 
цих закономірностей ґрунтуються спеціальні засоби та методи судового 
дослідження і запобігання злочинам [2, с. 83].  

Зрозуміло, що це визначення не стало завершальним в історії розробки 
дефініції предмета криміналістики. Як зазначає професор О. Кириченко, до 90-х 
pоків минулого століття було запропоновано понад 150 варіантів розуміння цього 
поняття [8, с. 38]. Однак саме позиція Р. Бєлкіна щодо трактування предмета 
криміналістики крізь призму досліджуваних нею закономірностей лягла в основу 
більшості із сучасних дефініцій. Для підтвердження вказаного наведемо положення 
опублікованої у 2012 році статті ученого-криміналіста – О. Росинської «Ревізія 
визначення предмета криміналістики: за і проти». Аналізуючи поняття предмета 
криміналістики, надані провідними російськими науковцями та кількома 
закордонними криміналістами, автор доходить висновку, що майже всі вони 
приділяють особливу увагу закономірностям, а більшість із цих визначень 
предмета криміналістики, так чи інакше, узгоджуються з дефініцією Р. Бєлкіна [20, 
с. 333]. Аналогічна позиція простежується і в національній криміналістичній науці 
[7, с. 101–102; 10, с. 142; 23, с. 7]. 

Отже, з моменту першої спроби дати визначення поняття предмета кримі-
налістики минуло уже понад 100 років, однак вказане питання не втрачає своєї 
актуальності і сьогодні. Поряд із цим, на нашу думку, в умовах сучасного розвитку 
криміналістики, найбільш вдалим та достатнім для відображення змісту і меж 
аналізованої науки залишається визначення Р. Бєлкіна, чим, водночас, ми аж ніяк 
не заперечуємо наявної необхідності у продовженні досліджень вказаної теми крізь 
призму новітніх змін у соціальній та правовій системах нашої держави. 
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The article deals with the historical aspects of understanding the definition of the subject 
of criminalistics as one of the major contemporary theoretical statements in this science. The 
author reflects enshrined in the sources of the ancient countries primary elements of 
criminalistics knowledge and describes the features of their using by law enforcement 
agencies during the certain investigation activities (the interrogation, the search, the 
identification). Disclosed the features of the development of criminalistics during the XVIII–XIX 
centuries, including noted about the appearance in the writings of scholars of that time the first 
criminalistics recommendations for the use certain tactical methods and technical means 
during the investigation of crime. Also writer characterized the period of consolidation 
criminalistics knowledge and allocation of criminalistics into a separate legal science, including 
examples of fixing the provisions of this science in the legal literature of that time. 

The main part of this research is dedicated to the analysis of the basic viewpoints of 
criminalists concerning the definition of the subject of criminalistics in the light of the historical 
development of science. The author presents the considerations of „founder» of criminalistics – 
G. Gross, about the notion of criminalistics, its origins and place among other legal sciences, 
shows the positions of other domestic and foreign scholars in the fields of criminalistics and 
criminal proceedings of XX century regarding the legal nature of criminalistics, its meaning and 
necessity of separation of its subject and subject of the criminal proceedings.  

The special attention is given to the most common in the modern scientific community 
understanding of the subject of criminalistics, as interpreted by the Russian scientist R. Belkin. 
The writer notes about the prerequisites for a new understanding of criminalistics as a science 
about the patterns of occurrence, collection, research, use of evidence and based on 
acknowledging of these patterns means and methods of judicial investigation and prevention 
of crime. Also he described its criticism of other scientists and the further improvement. 
Ultimately the author presented the latest definition of the subject of criminalistics by the 
Russian scientist R.S. Belkin and its using by modern scholars in the making of their own 
definitions. 

Beside this, within the context of submitted material, the author suggests his own vision 
of the modern understanding of the subject of criminalistics. 

Keywords: legitimacy, investigation of crime, concept of criminalistics, criminalistics 
recommendations, tactical methods. 
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ГРОШОВЕ СТЯГНЕННЯ 
ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА САНКЦІЯ 

ЗА НЕПРИБУТТЯ ЗА ВИКЛИКОМ 
НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 

О. Сопронюк 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Проаналізовано поняття, сутнісні ознаки, значення грошового стягнення як криміналь-
но-процесуальної санкції. На цій підставі сформульовано авторське бачення грошового 
стягнення як заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у зобов’язанні 
сплатити в дохід держави грошову суму, розмір якої визначено рішенням слідчого судді, а 
в судовому провадженні – суду згідно із КПК України за невиконання процесуальних 
обов’язків без поважних причин. У зв’язку з цим, грошове стягнення треба розглядати 
одночасно і як засіб процесуального примусу, і як кримінально-процесуальну санкцію. 

 З’ясовано підстави застосування грошового стягнення у випадку неприбуття за викли-
ком під час досудового розслідування та обставини, які унеможливлюють кримінально-
процесуальну відповідальність особи за вказане порушення. Окреслено коло осіб, на яких 
КПК дозволяє накладати грошове стягнення. Досліджено проблемні питання визначення 
розміру грошового стягнення. Розроблено пропозиції, спрямовані на удосконалення 
чинного КПК України.  

Ключові слова: заходи забезпечення кримінального провадження, кримінально-
процесуальна санкція, грошове стягнення, досудове розслідування. 

Прийняття нового КПК України стало початком якісно нового етапу розвитку 
кримінального судочинства. Моделюючи норми кримінального процесуального 
права, законодавець керується необхідністю забезпечення їх ефективного 
функціонування та дієвістю конкретного кримінального провадження (ч. 1 ст. 131 
КПК України). Жоден випадок порушення норм кримінального процесуального 
права не може залишатися без передбаченого законом реагування з боку 
державних органів, адже інакше реалізація завдань кримінального судочинства 
ставиться під загрозу. Однак, не зважаючи на це, сьогодні у кримінальному процесі 
дедалі частіше трапляються випадки затягування кримінального провадження 
внаслідок зловживання процесуальними правами та невиконання обов’язків 
суб’єктами процесу, що потребує пошуку нових процесуальних засобів їх 
забезпечення та удосконалення існуючих.  

Одним із таких засобів, передбачених чинним КПК України, є грошове стягнення 
за порушення суб’єктами кримінального провадження відповідних обов’язків. Окремі 
аспекти цього засобу забезпечення кримінального провадження проаналізовано у 
працях М. Гафізова, Н. Карпова, Ю. Кузовенкової, М. Вимарської, А. Мурзановської, 
О. Нікітіної, О. Пахолюка, М. Самбора, О. Татарова, А. Штанька, проте, як кримі-
нально-процесуальну санкцію, його ще не досліджували, хоча саме цей аспект має 
особливо виражене як наукове, так і практичне значення. 

Метою статті є з’ясування наукових та прикладних аспектів покладення 
слідчим суддею грошового стягнення, як кримінально-процесуальної санкції, у разі 
неприбуття за викликом учасника процесу на стадії досудового розслідування.  
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Відповідно до цієї мети було визначено такі завдання: 1) сформулювати 
поняття грошового стягнення як кримінально-процесуальної санкції на основі 
визначення його сутнісних ознак, аналізу наукових позицій; 2) з’ясувати потенціал 
цього засобу забезпечення кримінального провадження; 3) окреслити підстави зас-
тосування грошового стягнення у випадку неприбуття за викликом під час досудо-
вого розслідування та обставини, які унеможливлюють кримінально-процесуальну 
відповідальність особи за вказане порушення; 4) виявити проблемні питання 
визначення розміру грошового стягнення; 5) запропонувати способи удосконален-
ня чинного КПК України в аналізованій частині. 

Кримінальне провадження неминуче пов’язане із залученням різних приватних 
та посадових осіб у відповідному процесуальному статусі. У різних випадках це 
пов’язано із обвинуваченням, захистом, представництвом, збиранням доказів та 
наданням допомоги сторонам у межах кримінального провадження. У п. 4. ст. 38 
КПК передбачено, що орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати 
всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового роз-
слідування. Закономірно, що для виконання вказаних обов’язків законодавцем 
передбачено право органів розслідування, прокурора, суду викликати для участі у 
процесуальних діях, судових засіданнях їх обов’язкових учасників та інших осіб, а 
останні зобов’язані виконати ці законні вимоги. Зокрема, у ст. 133, 134 КПК 
передбачено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя під час досудового розслідування, 
суд під час судового провадження мають право викликати підозрюваного, свідка, 
потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлюних КПК 
випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії, судовому провадженні.  

Кореспондуючий обов’язок виконати виклик ґрунтується передусім на загаль-
ному обов’язку органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації, службових осіб, інших фізичних осіб виконувати законні 
вимоги слідчого, прокурора, слідчого судді та суду (ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40, 134 
КПК). Також дослідники чинного КПК України виявили, що з’явлення за 
викликом слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду є процесуальним обов’язком 
для підозрюваного, обвинуваченого (ч. 7 ст. 42 КПК), потерпілого (ч. 1 ст. 57 
КПК), свідка (ч. 2 ст. 66 КПК), експерта (ч. 5 ст. 69 КПК), спеціаліста (ч. 5 ст. 71 
КПК), перекладача (ч. 3 ст. 68 КПК) [6, с. 339].  

Наше дослідження дає змогу доповнити вказаний перелік і вказати, що згідно 
із ч. 2 ст. 47 КПК захисник також зобов’язаний прибувати для участі у виконанні 
процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. На тлі вказаного 
положення стає очевидною непослідовність законодавця щодо забезпечення явки 
таких значних учасників процесу, як законний представник та представник 
потерпілого, адже у ст. 44, 58 чинного КПК покладення процесуальних обов’язків 
за аналогією не відбулося. На нашу думку, це пояснюється недосконалою 
юридичною технікою і потребує відповідного доповнення ч. 5 ст. 44 та ч. 4 ст. 58 
чинного КПК.  

Окрім того, обов’язок з’явитися за викликом для участі у кримінальному 
провадженні також передбачений і для цивільного позивача (ч. 3 ст. 61 КПК), 
цивільного відповідача (ч. 3 ст. 62 КПК) та їх представників (ч. 3 ст. 63 КПК), 
представника юридичної особи, щодо якої відбувається кримінальне провадження 
(ч. 7 ст. 64-1), третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її 
представника (ч. 7 ст. 64-2 КПК).  

Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція не є новелою КПК 
2012 року. Адже у КПК 1960 року було передбачено грошове стягнення із 
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поручителів за ухилення підозрюваного, обвинуваченого від слідства та суду 
(ст. 152), а також із осіб, установ, яким неповнолітній обвинувачений був 
переданий під нагляд, за порушення зобов’язання забезпечити його належну 
поведінку та неухилення від слідства та суду (ст. 436). Але у КПК 2012 року 
потенціал грошового стягнення використовується значно ширше. Зокрема, про 
кримінально-процесуальну санкцію у вигляді грошового стягнення за неприбуття 
за викликом прямо чи опосередковано йдеться у ст. 139, главі 12, ст. 179, 180, 323, 
325, 327, 493 КПК 2012 року. Такий підхід законодавця ми вважаємо виправданим, 
адже він «несиловим» впливом стимулює суб’єктів провадження належно 
виконувати свої обов’язки. 

Визначення грошового стягнення у чинному КПК не сформульовано. Тож 
науковці наводять різні погляди з цього приводу. На думку І. Гловюк та А. Мур-
зановської, грошове стягнення є заходом забезпечення кримінального проваджен-
ня, який застосовується до учасників кримінального провадження за невиконання 
процесуальних обов’язків без поважних причин, пов’язаний із несприятливими 
наслідками у покладенні на особу обов’язку зазнати обмеження майнового 
характеру у розмірі, визначеному КПК України [5, с. 339; 9, с. 252]. Це визначення, 
на наше переконання, нечітко передає сутність грошового стягнення, оскільки 
автори пов’язують його із обмеженнями майнового характеру, які можуть бути 
значно ширшими, аніж стягнення грошових коштів. При цьому у визначенні 
слушно вказано на значення поважних причин невиконання обов’язку особою. 

Також у науковій літературі під накладенням грошового стягнення розуміють 
захід забезпечення кримінального провадження, який полягає в грошовому стяг-
ненні, що накладається на учасника кримінального провадження за невиконання 
процесуальних обов’язків, у випадках та розмірах, визначених КПК [3, c. 198].  

Найбільш вдалим визначенням грошового стягнення, вважаємо дефініцію 
представників харківської школи кримінального процесу, які впевнені, що це захід 
забезпечення кримінального провадження, сутність якого полягає в накладенні на 
учасника кримінального провадження обов’язку сплатити у встановленому 
законом розмірі грошову суму за невиконання ним у визначених законом випадках 
процесуальних обов’язків, що застосовується під час досудового розслідування за 
рішенням слідчого судді, а в судовому провадженні – суду [4, с. 269].  

Примітно, що усі наведені дефініції використовують формулювання 
ч. 1 ст. 144 КПК. На нашу думку, такий некритичний підхід призвів до відтворення 
у визначеннях грошового стягнення некоректного формулювання «у... розмірах, 
передбачених цим Кодексом». Аналіз ст. 139, 179, 180, 493 КПК дає підстави вка-
зати, що законодавець визначає тільки межі для грошового стягнення, а розмір 
визначають слідчий суддя, суд. Також, на нашу думку, у визначенні варто вказати 
на «отримувача» грошового стягнення, врахувати вплив поважних причин невико-
нання процесуального обов’язку.  

Варто вказати, що не усі заходи забезпечення кримінального провадження 
можна віднести до кримінально-процесуальних санкцій. Для прикладу, такий захід 
забезпечення кримінального провадження, як виклик (ст. 133–138 КПК), взагалі не 
передбачає примусу, покликаний залучити необхідну особу для участі у 
провадженні і лише породжує у неї обов’язок прибути у вказаний час до слідчого, 
судді або вчасно повідомити про причини неприбуття. На наше переконання, 
правова сутність грошового стягнення полягає саме у тому, що воно виступає 
кримінально-процесуальною санкцією як видом, проявом галузевої відповідаль-
ності. Це бачення висловили й інші науковці. Зокрема, В. Гевко визначив грошове 
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стягнення як процесуальну відповідальність, суть якої полягає у стягненні з 
учасників кримінального провадження, які умисно, без поважних причин 
ухиляються від виконання покладених на них законом чи судом процесуальних 
обов’язків, грошових коштів у дохід держави [10, с. 319]. Загалом ми поділяємо 
викладену думку, але вказівку на умисел як форму вини вважаємо невиправданою, 
адже можливе і необережне порушення процесуального обов’язку (наприклад, 
особа прибула до слідчого із запізненням, легковажно вважаючи, що процесуальну 
дію не зірве). 

Зокрема, О. Татаров висловив судження, що накладення грошового стягнення 
є заходом забезпечення кримінального провадження, що полягає в застосуванні з 
підстав та в порядку, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, 
фінансової санкції до учасників кримінального провадження за невиконання 
покладених на них процесуальних обов’язків [14, с. 165]. На нашу думку, автор 
некоректно вживає вислів «фінансова санкція». Адже без сумніву, грошове стяг-
нення є кримінально-процесуальним інструментом впливу на поведінку учасників 
провадження, що відображене в інших елементах визначення О. Татарова. Тому ми 
погоджуємося із Ю. Кузовенковою, О. Пахолком, які вказали, що застосовуване в 
кримінальному судочинстві грошове стягнення є санкцією кримінально-проце-
суальної відповідальності [7, с. 227; 12, с. 319]. 

Науковці висловили думку, що грошове стягнення доцільно розглядати 
одночасно і як засіб забезпечення кримінального провадження, і як кримінально-
процесуальну санкцію. Видається, що таке розуміння найточніше відображає 
юридичну природу, сутність грошового стягнення. Зокрема О. Нікітіна вказує, що 
традиційно у кримінально-процесуальному законодавстві грошове стягнення 
розглядають як можливість застосування державного примусу до тих учасників 
кримінального судочинства, котрі з огляду на невиконання або неналежне 
виконання покладених на них обов’язків перешкоджали або могли перешкодити 
провадженню кримінально-процесуальної діяльності. Грошове стягнення застосо-
вують як захід кримінально-процесуального примусу лише в тих випадках, коли це 
прямо передбачено відповідною статтею закону у вигляді санкції за невиконання 
процесуального обов’язку [11, c. 16]. М. Гафізов оцінив грошове стягнення як засіб 
забезпечення належної поведінки певного кола учасників кримінально-
процесуальної діяльності та порядку судового розгляду, який реально проявляється 
при провадженні у кримінальній справі як санкція за допущене порушення норм 
кримінально-процесуального права [1, c. 15]. На переконання М. Лиманської 
грошове стягнення має двояку природу. Цей захід є одночасно і заходом примусу, і 
видом кримінально-процесуальної відповідальності [8, c. 107].  

Поділяючи висловлені міркування, варто наголосити, що грошове стягнення 
законодавцем цілком обґрунтовано долучено до заходів забезпечення криміналь-
ного провадження (ст. 131 КПК). Водночас воно відповідає ознакам санкції 
кримінально-процесуальної норми за порушення відповідних обов’язків, адже 
передбачає покладення несприятливих наслідків на винного суб’єкта. Таке бачення 
дає змогу погодитися із думкою А. Мурзановської, яка вважає, що грошове 
стягнення, будучи заходом примусу, що застосовується за ухилення учасників 
процесу від виконання обов’язків, набуває особливого значення і може стати 
ефективним засобом забезпечення належної поведінки учасників кримінального 
провадження, сприяти значному зниженню ухилення від явки на виклики та від 
виконання процесуальних обов’язків, що на сьогоднішній день є досить розпов-
сюдженим негативним явищем [9, с. 253].  
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Варто визнати, що грошове стягнення також можна розглядати як засіб пре-
венції (запобігання) кримінально-процесуальних порушень. За оцінкою М. Гафі-
зова законодавець розглядає грошове стягнення як важливий процесуальний 
інструмент забезпечення належної поведінки учасників кримінального провад-
ження [1, с. 1]. Близьку думку висловив О. Пахолюк, за висновком якого грошове 
стягнення, крім основної мети покарання, має й попереджувальне значення [12, 
с. 318]. Вважаємо, що у наведеному контексті більш коректно говорити не про 
покарання (як інститут кримінального права), а про каральну кримінально-проце-
суальну санкцію. 

Грошове стягнення у випадку неприбуття за викликом без поважних причин, 
за нашим висновком, є імперативною кримінально-процесуальною санкцією. Ми 
керуємося вищенаведеним формулюванням ч. 1 ст. 139 КПК, у якій прямо 
передбачено накладення грошового стягнення у випадку неприбуття за викликом 
без поважних причин, незалежно від розсуду слідчого судді, тоді як привід 
поставлено від нього у залежність і може не застосовуватися (ч. 2 ст. 139 КПК).  

Грошове стягнення за нез’явлення без поважних причин згідно із ст. 139 КПК 
може бути застосоване до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої триває 
провадження. Наведена норма КПК отримала критичну оцінку, оскільки звужує 
сферу застосування грошового стягнення. Було відзначено, що ця норма даремно 
не охоплює цивільного позивача [2, с. 74], експерта та спеціаліста [9, с. 253]. 

Ми також поділяємо думку про необхідність розширення дії ч. 1 ст. 139 КПК 
за колом осіб, причому ще більш масштабно. На наше переконання, існуючий у 
цей час перелік суб’єктів, на яких може бути накладено грошове стягнення за 
неприбуття без поважних причин та неповідомлення про причини неприбуття за 
викликом, невиправдано звужений. До такого висновку нас приводить наведений 
на початку цього дослідження витяг із норм КПК, у яких значно ширше коло 
суб’єктів кримінального провадження зобов’язані з’являтися за викликом до слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду. Відтак і грошовому стягненню за невиконан-
ня цього обов’язку вони повинні підлягати. На цій підставі ми пропонуємо у ч. 1 
ст. 139 КПК відмовитися від переліку осіб, до яких закон дозволяє застосовувати 
грошове стягнення. Отже, буде істотно посилено ефективність кримінально-
процесуальної санкції за неприбуття за викликом, а також за безпечено логіку 
правового регулювання. Адже покладення процесуального обов’язку потребує 
забезпечення його виконання заходами кримінально-процесуальної, а за потреби – 
й іншої галузевої відповідальності.  

Науковці вважають, що загальною підставою застосування кримінально-
процесуальної санкції у вигляді грошового стягнення є винятково наявність 
кримінально-процесуального правопорушення, формалізованого у КПК України, 
об’єктивна сторона якого становить невиконання процесуальних обов’язків без 
поважних причин [5, с. 339]. Щодо спеціальної підстави застосування грошового 
стягнення як кримінально-процесуальної санкції за неприбуття за викликом на 
досудовому розслідуванні, то її треба конкретизувати на підставі ч. 1 ст. 139 КПК.  

Гіпотезою застосування грошового стягнення за неприбуття за викликом 
слідчого, прокурора, слідчого судді є: 1) наявність підтвердження отримання по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 2) відсутність 
поважних причин неприбуття; 3) неповідомлення про причини цієї бездіяльності. 
Для законного застосування грошового стягнення повинні існувати усі ці елемен-
ти. Коротко розглянемо їх зміст. 
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Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в 
тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які 
інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом. 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 (ст. 136 КПК). Щодо наведеного 
формулювання М. Самбор висловив думку, що особі навіть не обов’язково знати про 
виклик, головне, що вона не з’явилася [13, с. 136]. Ми з наведеним не можемо 
погодитися, адже у КПК йдеться не про підтвердження направлення особі виклику, а 
саме про підтвердження отримання або ознайомлення зі змістом виклику. 

Науковці слушно відзначають, що обов’язок з’явитися за викликом до 
слідчого існує і тоді, коли учасник кримінального провадження згідно з КПК не 
може бути допитаний (наприклад, як свідок за наявності відповідного імунітету, 
передбаченого ч. 2 ст. 65 КПК) [6, с. 339]. Вважаємо також, що обов’язок з’явитися 
за викликом існує і тоді, коли особа згідно із КПК вправі відмовитися давати 
показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати 
підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи 
членами його сім’ї кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 66 КПК України). 

Варто вказати на те, що особі має бути надіслано саме повістку про виклик, а 
не повідомлення. Інакше обов’язку з’явитися у неї не виникає. Такий цілком 
законний висновок зробив Вищий спеціалізований суд України, як приклад 
навівши конкретне кримінальне провадження, оскільки відповідно до cт. 111 
КПК повідомлення здійснюється в тому випадку, коли участь особи в таких діях не 
є обов’язковою [15]. 

Наступний елемент підстави застосування кримінально-процесуальної санкції 
у вигляді грошового стягнення передбачає відсутність поважних причин 
неприбуття. Орієнтовний перелік поважних причин неприбуття особи на виклик 
викладено у ст. 138 КПК. Звичайно, повного переліку таких обставин сформульо-
вано бути не може, тому видається правильною вказівка на те, що поважною 
причиною неприбуття варто вважати обставину, яка об’єктивно унеможливлює 
з’явлення особи на виклик (пп. 8 ч. 1 ст. 138 КПК).  

У будь-якому разі особа повинна до початку процесуальної дії чи судового 
засідання, на які вона викликана, повідомити слідчого, прокурора, слідчого суддю 
про такі перешкоди. Ми вважаємо коректним роз’яснення Вищого спеціалізованого 
суду України про те, що слідчий не зобов’язаний доводити, що існують достатні 
підстави вважати, що особа не з’явилася на виклик без поважних причин [15].  

Наведене не дає підстав погодитися із думкою О. Пахолюка, що факт ухилення 
від явки без поважної причини учасника процесу, викликаного до слідчого встанов-
люється шляхом допиту його родичів, знайомих, сусідів, дачі доручення органу 
дізнання про з’ясування причин неявки [12, с. 320]. Адже слідчий взагалі не повинен 
доводити наявності чи відсутності причин неприбуття. Обов’язок доказування у цій 
ситуації покладено на викликану особу. Ми поділяємо думку про те, що, незалежно 
від виду та характеру поважних причин неприбуття за викликом, для підтвердження 
цих обставин особа зобов’язана надати відповідні джерела доказів.  

Наступна умова застосування аналізованої кримінально-процесуальної санкції 
– неповідомлення про причини неприбуття – нерозривно пов’язана із обов’язком 
прибути за викликом слідчого, прокурора, судді. Адже законодавець, встановивши 
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цей обов’язок, як альтернативу його виконанню передбачив вчасне повідомлення 
про причини неможливості прибуття (наприклад, пп. 1 ч. 1 ст. 57 КПК).  

Наявність поважних причин звільняє особу від обов’язку з’явитися за викли-
ком, унеможливлює застосування до неї кримінально-процесуальних чи інших 
галузевих санкцій за неприбуття і передбачає новий виклик особи. Якщо про 
поважні причини особа не повідомила, тоді до неї такі санкції може бути 
застосовано, процесуальна дія у такому разі відбувається примусово. При 
нездійсненні вчасного повідомлення про причину неявки особи, на нашу думку, 
законодавець презюмує, що має місце неприбуття без поважних причин, оскільки 
воно зумовлює такі ж кримінально-процесуальні санкції.  

Зокрема М. Самбор слушно порушує питання про невизначеність у КПК способу 
повідомлення слідчого, прокурора, слідчого судді про причини неприбуття за викли-
ком – письмово, що хоч якось можна підтвердити, чи досить усного повідомлення, що 
ніяк неможливо підтвердити стороні, яка не прибула [13, с. 136]. Вважаємо, що 
законодавець свідомо не передбачає письмової форми повідомлення про причини 
неявки, оскільки це може бути досить проблематичним саме для викликаної особи. 
Однак з погляду інтересів викликаної особи варто використати такий спосіб 
повідомлення, який неможе у подальшому довести цей факт. У цьому сенсі 
оптимальним є телефонний дзвінок або текстове повідомлення з мобільного телефону, 
надсилання листа на електронну пошту органу розслідування, прокуратури, суду.  

Аналіз ч. 1 ст. 139 КПК «від протилежного» дає підстави для висновку, що 
обставинами, які унеможливлюють застосування грошового стягнення до особи, 
яка не прибула на виклик, є як неможливість посадової особи, яка здійснила 
виклик, документально підтвердити отримання повістки чи ознайомлення з її 
змістом іншим шляхом, так і наявність у викликаної особи поважних причин для 
неприбуття, про які вона вчасно повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю. 
Наявність хоча б однієї із них не дає підстав слідчому судді застосувати до особи 
грошове стягнення, адже вини особи у невиконанні нею виклику немає. 

Міру застосування аналізованої кримінально-процесуальної санкції визначає 
слідчий суддя за власним розсудом у чітко вказаних у КПК межах. Зокрема, від 0,25 
до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора та від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку 
неприбуття на виклик слідчого судді, суду. Однак оскільки розмір грошового 
стягнення «прив’язаний» не до національної валюти, а до такої категорії як 
«мінімальна заробітна плата» – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати 
за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може відбуватися оплата за 
виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 Кодексу 
законів про працю України та ст. 3 Закону України «Про оплату праці»), тому можна 
стверджувати, що визначені у КПК межі грошового стягнення визначають поступове 
збільшення його розміру. Цей висновок спирається на пп. 8 п. 1 ст. 40 Бюджетного 
кодексу України, згідно із яким розмір мінімальної заробітної плати визначено в 
Законі про Державний бюджет на відповідний рік. Відповідно, у ст. 8 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» установлено такі розміри 
мінімальної заробітної плати: у місячному розмірі: з 1 січня – 1 378 гривень, з 
1 травня – 1 450 гривень, з 1 грудня – 1 600 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 
8,29 гривні, з 1 травня – 8,69 гривні, з 1 грудня – 9,59 гривні.  

На визначення конкретного розміру грошового стягнення, на нашу думку, 
повинні впливати такі обставини, як прибутки та видатки особи, наявність у неї 
непрацездатних утриманців, необхідність лікування, повторність неприбуття тощо. 
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У будь-якому випадку розмір грошового стягнення за неприбуття за викликом без 
поважних причин не може порушувати нижньої та верхньої межі, встановленої у 
ч. 1 ст. 139 КПК. Це дає підстави пропонувати законодавцю передбачити 
можливість відстрочення, розстрочення сплати грошового стягнення.  

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки 
та пропозиції.  

Розширення сфери застосування грошового стягнення як заходу забезпечення 
провадження є виправданим, адже воно «несиловим» впливом стимулює суб’єктів 
кримінального процесу належно виконувати свої обов’язки. 

Грошове стягнення – це захід забезпечення кримінального провадження, який 
полягає у зобов’язанні сплатити в дохід держави грошову суму, розмір якої 
визначається рішенням слідчого судді, а в судовому провадженні – суду згідно із 
КПК України за невиконання процесуальних обов’язків без поважних причин. 
Грошове стягнення треба розглядати одночасно і як засіб процесуального примусу, 
і як кримінально-процесуальну санкцію. 

На нашу думку, у абз. 8 ч. 1 ст. 137 КПК варто прямо вказати на грошове 
стягнення як кримінально-процесуальну санкцію за порушення умов виклику.  

Для розширення дії грошового стягнення у випадку неприбуття за викликом 
пропонуємо абз. 1 ч. 1 ст. 139 КПК викласти у наступній редакції: «Якщо особа, 
яка була у встановленому цим Кодексом порядку викликана (зокрема, наявне 
підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини 
свого неприбуття, на неї накладається грошове стягнення у розмірі». 

Враховуючи складність економічного становища у нашій державі, на нашу 
думку, є потреба доповнити ст. 146 КПК новою частиною такого змісту: «Якщо 
особа, якій було призначено грошове стягнення, надасть слідчому судді, суду 
докази неспроможності одноразово сплатити грошове стягнення у визначеному 
судом розмірі, то до особи може бути застосовано відстрочення або розстрочення 
виконання ухвали на строк до 3 місяців».  
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The article reveals the concept, essential features and the importance of monetary 
penalty as criminal procedural sanctions. The study offers author’s interpretation of monetary 
penalty as a measure of providing criminal proceedings, which implies the obligation to pay a 
certain amount of money to the state revenue. The payment amount is determined either by 
the decision of the judge of inquiry or by the court in trial proceedings in the terms of the 
penalties provided by the Code of Ukraine for disregarding procedural obligations without any 
good or valid reason. In this regard monetary penalties should be considered both as a means 
of procedural coercion and as the criminal procedural sanction.  

The author affirms that expanding the scope of monetary penalties in the current Code of 
Criminal Procedure of Ukraine in the terms of ensuring court proceedings can be approved 
since it encourages the subjects of the criminal procedure to perform their duties properly. For 
the purpose of further extension of the monetary penalties scope in case of failure to appear 
on summons the author heightens the need to amend Sec.1, Part 1 of Art. 139 in the CCP as 
follows: «If the person, in the order prescribed by this Code, was summoned to the court (in 
particular, when there is a clear evidence of receiving the summons or in case he/she has 
been familiarized with its content in some other way), but does not appear in the court without 
any good reason or has not informed of the reasons for non-arrival, he/she is imposed a 
monetary penalty of the amount …» 

Hypothesis of imposing monetary penalty for disregarding investigator’s, prosecutor’s, or 
judge’s of inquiry summonses includes: 1) documentary confirmation of receiving summons or 
familiarization with its content in some other way; 2) absence of the valid reasons for non-
arrival or negligence of the summons; 3) non-reporting about the reasons for this 
nonfeasance. All of these issues should be taken into consideration to make imposing 
monetary penalties legitimate. 

 The analysis of Part 1 of Art.139 of CCP «From the contrary» leads to the conclusion 
that the circumstances that exclude imposing monetary penalty on the person who failed to 
appear on summons comprise both the inability of the official, who sent the summons, to 
confirm documentarily the receipt of the summons by a person or familiarization with its 
content in some other way and the cases, when a person provides documents confirming the 
existence of valid reasons for the failure to appear on summons and when he/she has 
informed the investigator, the prosecutor or the judge of inquiry about them in time. When at 
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least one of the two above mentioned circumstances is present it deprives the judge of the 
right to impose monetary penalty because the person appears to be not guilty of failing to 
appear on summons. The author states that in Sec. 8, Part 1 of Art. 137 of CCP it is advisable 
to define a monetary penalty as a criminal procedural punitive sanction for disregarding court 
summons or failure to appear on summons. 

Laying emphasis on the complexity of the economic situation in our country, the author 
heightens the need to supplement the art. 146 of the CCP of Ukraine with a new provision: «If 
the person, who was imposed a monetary penalty, can provide the judge of inquiry or the court 
with the proof of the inability to pay one-time monetary penalty in amount determined by the 
court, then the person can be sanctioned postponement or deferral of the court decision 
implementation up to 3 months». 

Keywords: measures aimed at providing criminal proceedings, procedural sanction, 
monetary penalty, pre-trial investigation. 
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